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SLOVO STAROSTY

MUZIKANTI OPĚT HRÁLI LIDEM POD OKNY KOLEDY
Po loňském úspěchu hraní „koled do oken“ se i letos CK Lovoš rozhodlo tuto akci zopakovat. LOVO žestě
a Podřipský žesťový kvintet udělaly radost v mnoha domácnostech. Tento nesmírně atraktivní formát provozovali již hudebníci za 1. republiky a odkazuje na historii muzikantů trubadúrů a minesengrů, kteří hrávali
pod okny ve městech již od středověku.
(rys, foto rys)
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Lovosice mají nové
parkovací automaty
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Strategický plán rozvoje
města zastupitelé schválili

2|

Město

„Milostivé léto“ umožní
ukončit exekuce

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
načínáme další rok a
jistě všichni doufáme
ve zlepšení. Turbulentní období, kterým
procházíme, je vyčerpávající
po
všech
stranách. Klade nároky na rodiny,
pracovní kolektivy, zaměstnavatele a pochopitelně i lékaře a
další pomocný personál. Je zarážející, že jsou i lidé, kteří se
z dnešního stavu věcí, když ne
právě radují, tak rozhodně profitují. A jako válka přináší některým zkázu a jiným prospěch i
světová pandemie přináší to jisté.
Letošní krátké Vánoce zřejmě
nepřinesly vytoužené zklidnění a
uvolnění. Avšak jako každý rok
jsme mohli zhlédnout mnoho
oblíbených pohádek. A kdo je
nebere jen jako kulisu, jistě i s
lety žasne, kolik je v nich moudrosti a pravdy. Souvislosti i odpovědi, které v nich můžeme
nalézt, ctnosti, lásku a spravedlivá vítězství, prostě všechno, čeho
se nám v reálném světě zoufale
nedostává. Jak jsem ale již mnohokrát řekl, člověk sám je hybatelem věcí příštích, jen se nesmí
nechat vláčet masou, ne vždy
musí mít totiž většina pravdu.
Život je mnohdy cesta plná
zklamání, ale člověk nesmí ztratit
sílu a víru jít dál. Věci se také
v průběhu času a věků proměňují. Někdy je žádoucí být flexibilní
a přizpůsobit se, jindy je potřebné setrvat a odolat, zůstat pevný
ve svém přesvědčení. Jak praví
klasik: „život je jeden z nejtěžších“ a každý se v něm promítá
tak, jak načerpal ze svých zkušeností, a tak, jak mu bylo dáno
z věků minulosti. Je obdařen
rozumem a citem a poměr těchto vah - k čemu přihlédnout - je
vždy tím nejvíce složitým. Denně
se rozhodujeme a denně vybíráme a nalézáme cesty, způsoby,
rozhodnutí.
Ať je tato volba vždy založena
na dobrých vlastnostech a úmyslech. Šťastný rok 2022.
Milan Dian

Rozhovor

Vladimír Merta
vystoupil v Lovoši
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Aktuality

Město má nové parkovací automaty

V úterý 21. prosince byly ve městě nainstalovány nové parkovací automaty. O den později pak nabylo účinnosti nové nařízení,
které zvyšuje poplatek za parkovné.
Nové parkovací automaty umožňují řidičům
provést platbu nejen mincemi, jako tomu bylo
doposud, ale také platební kartou nebo telefonem. Nově je nutné vyplnit registrační značku
vozidla. „Výměna stávajících parkovacích automatů v Lovosicích byla nutná z důvodu jejich opotřebení, které se projevuje nefunkčností a poruchovostí, a z důvodu zavedení možnosti plateb platební kartou nebo telefonem,“ vysvětlil Milan Dian,
starosta města. Automaty jsou napájeny solárními
panely bez nutnosti napojení na veřejnou rozvodnou síť. Komunikační nastavení je primárně
v češtině, ale umožňuje přepnutí také na němčinu
a angličtinu. Automaty byly vyměněny v průběhu
jednoho pracovního dne ve stejném počtu jako
dosud. Byly osazeny téměř na stejných místech,
tak jak jsou řidiči zvyklí, s malými výjimkami.
Od středy 22. prosince si řidiči za parkování
v Lovosicích připlatí. První půl hodina parkování
vyjde na 10 Kč, každá další hodina pak na 20 Kč.
Uvedené ceny jsou platné v době pondělí až pátek
od 8 do 16 hodin. Mimo tuto dobu je stání vozidel
v Lovosicích stále zdarma. Parkování je zpoplatněno pouze v ulicích Osvoboditelů, 8. května a Václavské náměstí. Nové nařízení zpoplatněné parkovací plochy nijak nezvyšuje. Kontrolní činností nad
dodržováním tohoto ustanovení je pověřena
Městská policie Lovosice.
Radnice si nechala zpracovat průzkum cen, a i po
navýšení mají Lovosice nejnižší parkovné v porovnání s okolními městy. „K zvýšení poplatku nás
vedlo několik okolností. Prvním důvodem jsou
zvyšující se náklady na údržbu a provoz parkovacích automatů a všeobecný růst cen. Problém
stále hustší dopravy nás vede ke snaze odklonit
provoz z hlavních tahů města a trochu jim ulevit.
Doufáme, že tímto krokem motivujeme řidiče
využívat parkovací místa vzdálenější od centra, ale ních parkovacích automatů zvyšuje vůbec poprvé.
bez poplatků,“ doplnil starosta. Cena za stání mo- Původní cena byla 5 a 10 Kč.
torových vozidel se v Lovosicích od zavedení prvVýměnu parkovacích automatů zajistila firma

Saba ClickPark s.r.o. Praha, která vyhrála výběrové
řízení. Zajistila pro město nejen instalaci, ale také
následnou údržbu a provoz.
(ik, foto rys)

Lovosice mají schválený Strategický plán rozvoje města
Ve středu 8. prosince byl na jednání zastupitelstva schválen Strategický plán rozvoje města do roku 2025. Jedná se o jeden z nejdůležitějších
dokumentů pro rozvoj města. Jeho tvorba trvala téměř rok a na jeho podobě se podílela také veřejnost prostřednictvím dotazníkového šetření.

Dokument je rozdělen na dvě základní části, analytickou a strategickou. Analytická část je zaměřena na
identifikaci celkového profilu města,
který se stal základem pro tvorbu
následné strategické části dokumentu. Ta obsahuje navrhovaná
opatření a rozvojové aktivity. Plán
by měl být vnímán jako „živý“ dokument, závislý především na směru
dalšího vývoje města a jeho okolí.
Měl by být průběžně aktualizován a
plnit tak v reálném čase to, proč byl
vytvořen.
„Strategický plán rozvoje města
Lovosice je výchozím, komplexním,

střednědobým, koncepčním dokumentem města, a to až do roku
2025. Pro zpracování dokumentu
bylo nutné získat dostatečný objem
informací, které byly posléze zpracovány do databáze, statistik a grafů. Jeho tvorba trvala téměř rok,“
konstatoval Milan Dian, starosta
města. „Tento dokument stanoví
vize a cíle rozvoje jednotlivých oblastí života ve městě. Ty se odvíjí od
aktuálních a budoucích potřeb rozvoje Lovosic a v souboru opatření a
rozvojových aktivit jsou také navrženy možnosti zajištění vhodných
zdrojů na financování projektů,“

dodal starosta.
V dubnu 2011 bylo provedeno
samostatné dotazníkové šetření.
V průzkumu veřejnosti bylo dodrženo reprezentativní zastoupení dle
věku a pohlaví. Základní soubor
tvoří všichni obyvatelé města Lovosice ve věku 18 a více let, kteří
zde mají trvalé bydliště. Sběr dat
proběhl pomocí elektronických
online dotazníků a v papírové podobě v měsíčníku Lovosický dnešek a
na vyhrazených místech. Sociologickým průzkumem bylo celkově získáno 244 platných dotazníků.
Součástí Profilu města analytické

části plánu je také SWOT analýza,
která hodnotí silné a slabé stránky,
příležitosti a hrozby spojené s další
možností rozvoje, novými záměry
nebo restrukturalizací procesů.
Pro vytvoření dokumentu se vycházelo z Metodiky přípravy strategií doporučované Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR a postup pro jeho
tvorbu byl konzultován s Oddělením
rozvoje venkova Odboru regionální
politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Strategický plán rozvoje
města Lovosice do roku 2025 bude
umístěn na webových stránkách
města.
(ik)

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium i poplatek za odpady
Ve středu 8. prosince se v Lovosicích v sále staré radnice sešlo zastupitelstvo města na svém 6. jednání v roce 2021.
Na programu jednání bylo celkem 19. bodů.
Jedním z prioritních bodů jednání bylo schválení
rozpočtového provizória města pro rok 2022 do
doby schválení nového rozpočtu. Rozpočet pro
rok 2022 by měl být schválen na prvním řádném
jednání v novém roce.
Zastupitelstvo se zabývalo projednáním návrhů
vyhlášek o místním poplatku za obecní systém
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odpadového hospodářství a vyhlášky o odpadech,
které je nutné novelizovat na základě změny zákona o odpadech. Zastupitelé se rozhodli zachovat
částky za komunální odpad pro občany v původní
výši, a to i přes zvyšující se náklady pro město.
Vyhlášky nabyly účinnosti 1. ledna 2022.
Zastupitelstvo také na svém šestém jednání

schválilo Strategický plán rozvoje města. „Jedná se
o jeden z nejdůležitějších dokumentů pro rozvoj
města. Bude určovat směřování většiny investic do
rozvoje města, a to až do roku 2025,“ uvedl Milan
Dian, starosta města.
Další jednání zastupitelstva by se mělo uskutečnit ve středu 2. března 2022.
(ik)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor tajemníka
Ing. Darina Pálková je novou vedoucí odboru tajemníka
Městského úřadu Lovosice
Inženýrce Darině Pálková je 35
let, narodila se v Mostě, ale od
narození bydlela v Litoměřicích.
Nyní již však třetím rokem žije v
Lovosicích. Vystudovala inženýrský titul v oboru Finance na
Bankovním institutu vysoké školy v Teplicích. Dříve pracovala na
pozici asistentky ředitele hypermarketu Ahold Czech Republic
a. s. v Litoměřicích, nyní již pátým rokem pracuje na Městském úřadě v Lovosicích. Před
nástupem do funkce vedoucí
odboru tajemníka působila na
sekretariátu tajemníka. Mezi její
zájmy patří zejména cestování,
kulturní vyžití (návštěva památek, divadel, koncertů, posezení
s přáteli), ale zajímá se i o dobré
jídlo a pití.
(ik, foto ik)

Sociální služby města Lovosice
Lovosická půjčovna kompenzačních pomůcek při SSML nově
nabízí oxygenátor kyslíku a pulsoxymetr
Příspěvková organizace Sociální služby města Lovosice nabízí svým klientům
celou řadu služeb od pečovatelské služby po terénní pomoc klientům. Provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek pro okamžitou pomoc nemocným a jejich rodinám. V nabídce je přes dvacet položek včetně vozíčků,
chodítek nebo polohovatelného lůžka.
Od prosince se nabídka pomůcek rozšířila o oxygenátor kyslíku, včetně kyslíkové masky, dýchací kanyly a pulsoxymetru. „Na základě poptávky našich
klientů jsme nabídku rozšířili o pomůcky pro osoby upoutané na lůžko, které
mají problém s dýcháním. Pomůcky se nám podařilo nakoupit díky získání
dotace od Nadace Agrofert,“ sdělil Pawel Szymański, ředitel příspěvkové
organizace. Zapůjčení oxygenátoru kyslíku na měsíc stojí 540 Kč, záloha činí
2 000 Kč, pulsoxymetr vyjde na 210 Kč měsíčně se zálohou 200 Kč. V případě
využití pomůcky po dobu kratší než jeden měsíc se výsledná částka poměrně
krátí.
Kompenzační pomůcky si mohou občané zapůjčit na adrese 28. října 475/7
Lovosice, telefon: 416 532 747. Otevírací doba půjčovny je: pondělí a středa
od 8 do 17 hodin; úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.
(ik)

ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. Dbají na dodržování čistoty na
veřejných prostranstvích. Upozorňují na nedovolený pohyb cyklistů po chodnících a na povinnost mít psa na vodítku při pohybu na veřejném prostranství. Vypomáhají starším lidem např. při přecházení pozemních komunikací.
Zajišťují veřejný pořádek při kulturních, sportovních aj. akcích ve městě. (ik)

Stavební úřad, územní plánování a památková péče
Památková péče na území ORP Lovosice v roce 2021
Na území města Lovosice jako obce s rozšířenou působností se nachází 137
jmenovitých kulturních památek a dalších 243 jejich podobjektů. Jejich stavebně technický stav se postupně zlepšuje, i když ještě stále máme i několik
památkových objektů, které jsou bohužel stále vedeny na seznamu
„Ohrožených nemovitých památek ČR“. Přestože jsou opravy kulturních
památek převážně velmi finančně náročné, daří se jejich oprava zejména
díky různým dotačním programům. Hlavním z poskytovatelů dotací na památky je Ministerstvo kultury ČR, které disponuje hned několika finančními
dotačními programy. Ten z největších je Program záchrany architektonického dědictví, který je určen převážně na velké a významné objekty nadregionálního významu a který administruje přímo ministerstvo kultury. Ale je zde i
menší program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“, který je určen spíše pro menší objekty a který již
administruje přímo město Lovosice přes jeho úsek státní památkové péče.
Pro rok 2021 obdrželo ORP Lovosice od MKČR na obnovu kulturních památek dotaci ve výši 882 000 Kč, které byly rozděleny na základě doručených
žádostí mezi šest vlastníků kulturních památek - roubené chalupy čp. 3 ve
Hrušovce, kostela sv. Bartoloměje v Lipé, zámku čp. 1 ve Vrbičanech, výklenkové kaple v Chotiměři, kaple na návsi v Úpohlavech a zámku čp. 24 v Lukavci. Práce na těchto objektech se dokončují, neboť musí být dle zásad
programu do konce roku dokončeny a vyúčtovány. O tom, že se v našem
správním území nacházejí i významnější památky, svědčí fakt, že již dalším
rokem pokračovaly práce na celkové obnově kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově (na snímcích) za účasti výše jmenovaného Programu záchrany architektonického dědictví ČR. Předmětem letošních prací byla obnova části čelní fasády s náročným restaurováním sochařské výzdoby o nákladech cca 1,225 mil. Kč, jež byla úspěšně dokončena, a nyní se plánuje pokračování prací na příští rok – dokončení obnovy zdobného kamenného portálu, kamenného soklu a restaurování honosných vstupních vrat o předpokládaných nákladech cca 1,5 mil. Kč. Myslím, že závěrem lze konstatovat, že
památky v našem správním území začínají být opět důstojnými a leckde již i
velice atraktivními prvky jak v lokalitách zástavby, tak i ve volné přírodě.
Robert Paťcha, památková péče MěÚ Lovosice

Městská policie Lovosice
Preventisté kriminality působí v Lovosicích již tři roky
Preventisté kriminality působí v Lovosicích již tři roky. První z nich nastoupil
v listopadu 2018. V současné době můžete v ulicích Lovosic potkat dvě ženy
v uniformách, které mají shodné znaky s tou, co nosí strážníci městské policie, s nápisem „Asistent prevence kriminality“.
Preventistky mají za úkol hlídkovou a obchůzkovou službu, získávání poznatků o bezpečnostní situaci a jejich předávání příslušným útvarům policie a
orgánům veřejné správy. Průběžné analyzování bezpečnostní situace po
jednotlivých územních celcích a navrhování, popř. organizování situačních
preventivních opatření ke snížení výskytu trestných činů a dalších bezpečnostních problémů. V praxi to znamená, že pracovníci obchází město a provádí kontrolu situace. Mají vytipované kontrolní body dle instrukcí velitele.
V určité dané hodiny se připojují k hlídce MP. Při svých pochůzkách nosí
potřebné vybavení, aby mohli zajišťovat použité injekční stříkačky. Mají vysílačku, kterou můžou přivolat hlídku nebo nahlásit problematickou situaci.
Preventistky jsou připraveny pomoci osobě, která upadla do bezvědomí,
zavolat záchrannou službu a vyčkat s postiženým do jejího příjezdu. Můžou
také pomáhat při odchytu zvířat. Každý den podávají hlášení o své činnosti
veliteli městské policie nebo jeho zástupci.
Dnes jsou obě asistentky plně začleněny pod útvar městské policie. „Jako
ve většině zaměstnání i činnost preventistů je hlavně o přístupu k práci.
Ta je musí bavit a zaměstnanec musí mít vůli k tomu stát se kvalitní a platnou posilou týmu a v tomto případě se také podílet na veřejném pořádku.
To se nám u těchto dvou pracovnic povedlo a s jejich prací jsme velice spokojeni. Zajímavá je jejich každodenní činnost spojená s osobami bez domova. Provádí monitorování jejich pohybu a předchází jejich nevhodnému a
nežádoucímu chování,“ uvedl Milan Dian, starosta města. A dodal, že jejich
současná spolupráce se strážníky je na velice dobré úrovni.
Asistentky prevence kriminality zajišťují na přechodech pro chodce bezpečnou cestu dětí do škol, dohlíží na zajištění veřejného pořádku v okolí školských zařízení. Evidují nedovolené průjezdy souprav nákladních vozidel centrem města a nedovolené stání motorových vozidel na zeleni. Monitorují

leden 2022
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Město

Portál občana bude od nového roku přívětivější
Lovosice plánují rozšíření funkcí Portálu občana. Finanční prostředky město získalo v rámci dotačního programu „Přívětivý úřad“,
spoluúčast činí jen 5 %.

Město Lovosice provozuje Portál občana od roku
2020. Jeho hlavním účelem je poplatková agenda
a její úhrada prostřednictvím moderních platebních metod.
Portál občana bude rozšířen o modul životních
situací a aktualit, který bude integrován do stávajícího rozhraní portálu. Životní situace jsou tvořeny
krátkými texty, které posouvají občana dál k řešení. Každá Životní situace, u které je k dispozici
elektronické řešení, bude obsahovat přímé vstupy
do nového modulu podání, platbu nebo rezervaci.
„Hlavním přínosem a funkcí Portálu občana je
zjednodušení styku občana s úřadem. Snažíme se
co nejlépe využít elektronické systémy a umožnit
občanům vyřízení formalit z pohodlí domova. Ne
vše jde ale vyřídit na dálku. Proto jsme v novém
modulu požadovali také propojení s rezervačním
systémem města. Po vytvoření elektronického
podání jej občan odešle na úřad a hned si vytvoří
rezervaci termínu pro osobní schůzku. Na té
s úředníkem dořeší konkrétní službu nebo agendu. Vyplněné formuláře budou již v systému zavedeny a úředník si je jen vyhledá,“ sdělila Darina
Pálková, vedoucí odboru tajemníka. Životní situace i aktuality budou v Portálu občana dostupné
registrovaným i anonymním uživatelům bez předchozí registrace a přihlášení se do Portálu.
S modulem Životní situace přímo souvisí další
rozšíření, a to o výše zmíněný formulářový systém
a jeho následné podání. Tento modul nabídne
možnost vytvářet nové či upravovat již vytvořené
formuláře potřebné pro styk s úřadem. „Velmi
zajímavou funkcí, kterou nově portál nabídne,
bude možnost opatřit formulář elektronickým
podpisem. V tuto chvíli jsou připraveny formuláře

Seznam dostupných formulářů:
Místní poplatky
Přihlášení k místnímu poplatku za komunální
odpad
Přihlášení / odhlášení poplatníka za komunální
odpad/ jiné změny v místním poplatku za komunální odpad
Přihlášení k místnímu poplatku ze psů
Přihlášení / odhlášení psa / jiné změny v místním
poplatku ze psů

- Žádost o vydání povolení zvl. užívání komunikace za účelem umístění inženýrských sítí
- Žádost o vydání povolení zvl. užívání komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či
přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
- Žádost o vydání povolení zvl. užívání komunikace pro umísťování a provozování reklamních
zařízení
- Žádost o vydání povolení zvl. užívání komunikaDotaz / žádost / stížnost
ce za účelem provádění stavebních prací
Žádost o informace (106/1999 Sb.)
- Žádost o vydání povolení zvl. užívání komunikaOdbor dopravy
ce pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo
- Žádost o vyhrazené parkovací místo pro těžce materiálu (lešení)
tělesně postiženou osobu
- Žádost o vydání povolení zvl. užívání komunika- Žádost o vydání povolení uzavírky komunikace ce pro pořádání sportovních, kulturních, nábo- Žádost o vydání pov. zvl. užívání komunikace
ženských, zábavných a podobných akcí.
pro správu místních poplatků, podání dotazu,
žádosti nebo stížnosti a formuláře z odboru dopravy. (Seznam formulářů viz tabulka.) Formuláře
z dalších oblastí budou následovat, jejich výběr
vzejde z analýzy, která je součástí zakázky,“ dodala
Pálková.
Třetí oblastí, kde dojde k rozšíření, je registrace a
přihlášení občana. To by mělo být zjednodušeno.
Nově portál nabídne prvotní přihlášení bez registrace, přičemž systém automaticky vytvoří účet, ke
kterému se následně občan vždy přihlásí. Vytvořený účet bude vždy ověřen prostřednictvím základních registrů a k účtu bude následně možné přihlásit se kteroukoliv z identit, což zahrnuje přihlá-

šení pomocí NIA včetně Bank ID a pomocí systému ISDS.
Rozšíření pro městský úřad zajistí společnost
Marbes s.r.o. a celkové náklady budou činit
787.000 Kč bez DPH. „Vzhledem k tomu, že se
jedná o zakázku v rámci dotačního programu
„Přívětivý úřad“, budou náklady města tvořit jen
5 % z celkové ceny. Spoluúčast vyjde Lovosice na
45.346 Kč včetně DPH. Implementace systémů by
měla být zahájena koncem tohoto roku, pak bude
následovat několikaměsíční zkušební provoz. Portál občana v novém kabátě by měl být plně funkční od června 2022,“ uvedl Milan Dian, starosta
města.
(ik)

„Milostivé léto“ umožní ukončit
exekuce z veřejnoprávních dluhů
Možnost ukončit exekuci z veřejnoprávních dluhů umožňuje takzvané
„Milostivé léto“. Po dobu tří měsíců mohou lidé zaplatit zbývající
jistinu, tedy původní dluh, a k tomu 908 Kč za každý exekuční titul
a tím exekuci ukončit. Budou tím osvobozeni od zbytku dluhu. Zákon
je účinný od 28. listopadu 2021 a „Milostivé léto" platí 3 měsíce,
tedy do 28. ledna 2022.

„Milostivé léto“ se týká dluhů,
které mají lidé vůči veřejné správě,
a to včetně institucí s jakýmkoli
státním podílem nebo třeba podniků s účastí města větší než 50 %.
Konkrétně jde třeba o dluhy vůči
dopravním podnikům, zdravotním
pojišťovnám nebo třeba s energetickou společností ČEZ. V případě
dluhů vůči obcím a městům se
osvobození týká nákladů na řízení
nebo poplatků z prodlení u nájemného. Dále pak případných soudních poplatků v občanskoprávních
vztazích nebo v případech, ve kterých jde o vysouzenou pohledávku
města, například nájemce neplatící
nájem apod. „Milostivé léto“ se
týká také státních a příspěvkových
organizací (státní lesy, městská
vodárna, školy atd.).
Toto osvobození můžou využít jen
fyzické osoby a týká se pouze pohledávek, které jsou u exekutora,
nikoli pohledávek v exekuci daňové
nebo správní.
Postup je takový, že povinný uhradí celou jistinu (původní
dluh) a k tomu 908 Kč za každý
exekuční titul (750 Kč + DPH). Úřad
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Kontaktní údaje
na exekutorský úřad:
Exekutorský úřad Plzeň - město,
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň
Pro oficiální komunikaci s úřadem: tel. podatelna 377 464 009,
e-mail info@exekutors.cz nebo
datová schránka: pvwg8xd
automaticky vydá rozhodnutí o
zastavení exekuce pro zbytek dluhu
a osvobození od zbytku dluhu.
Toto rozhodnutí poté odešle
oprávněnému i povinnému a exekuční řízení se zastaví. Peníze musí
být uhrazeny na účet exekutora,
nestačí, když jistinu uhradí oprávněnému (například městu). Když
povinný pošle peníze, měl by informovat soudního exekutora o tom,
že využívá možnosti tzv. milostivého léta (dle zákona č. 286/2021 Sb.,
část druhá, čl. IV. bod 25), a také
proto, aby měl jistotu, že úřad platbu obdržel a přiřadil na správnou
jistinu.
(ik)

Dům dětí a mládeže Elko Lovosice nikdy nezapomene na bývalou
paní ředitelku Janu Bartošovou, která nás 3. prosince 2021 opustila.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Inzerce

leden 2022

5
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Strom od dětí zdobil radnici

Že Vánoce jsou časem obdarovávání, je jasné. Velmi milé ovšem je, když i
děti myslí na dospělé a překvapí vlastnoručním výrobkem. S nápaditým
dárkem přišli žáci II. stupně ze ZŠ A. Baráka. V hodině výtvarné výchovy
vyrobili za odborného dohledu paní učitelek originální vánoční stromek,
který věnovali městu Lovosice. Stromek zkrášloval prostory městského
úřadu a dělal radost zaměstnancům i návštěvníkům.
(mt)

Děti z MŠ Sady pionýrů opět zpívaly

Kvůli koronavirové situaci se nám
několik let nepodařilo vystoupit
s dětmi na veřejnosti a potěšit obyvatele našeho krásného města.
V letošním roce však mohly opět
zazpívat. Lovosickým náměstím se
nesly melodie tradičních českých
koled, které děti zpívaly svým blíz-
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kým i ostatním přítomným. Vystoupení zakončily nejoblíbenější vánoční písní s názvem Rolničky a rozdaly
vlastnoručně vyrobená přáníčka.
Odměnou pro všechny byl velký
potlesk. Děti z mateřské školy tím
chtěly zpříjemnit předvánoční čas
a blížící se Vánoce. MŠ Sady Pionýrů

Den poezie na gymnáziu
napsal čtvrtý ročník

Studenti gymnázia již počtvrté
uspořádali Den poezie. Letos vzhledem ke známým okolnostem se
akce odehrála v komorním obsazení v sále staré radnice, ale bohužel
bez veřejnosti. Letošní ročník se
nesl v duchu Božské komedie Danta Alighieriho. Zúčastnily se třídy:
prima s dramatizací části Peklo Být puberťákem v dnešní době
diktátu sociálních sítí a dokonalých
obálek časopisů bývá někdy opravdové peklo.
Tercie s dramatizací části Očistec Moderní pojetí dnešního člověka,
který se musí postavit čelem ke
svému prohřešku a odčinit jej. Tento text přímo pro třídu tercii napsal
pan Ladislav Valeš, kterému tím
patří velký dík. Dále třída 1. A s částí Ráj, který studenti ztvárnili pomocí kaligramu a akrostichu s hudebním doprovodem. To samo o
sobě bylo velmi zajímavým poči-

nem a ukazuje na to, že ani mladá
generace (bezpochyby díky práci
v hodinách českého jazyka) nerezignovala na osobitě pojatou poetiku. Obsahem byly reakce na dopisy Bohu formou rady a moderního
textu. Část Ráj a Peklo doplnili
přednesem svých úvah ještě studenti maturitního semináře českého jazyka.
Výkony všech zapojených studentů za tvůrčí nadšení zaslouží pochvalu. Ovšem poděkování patří
právě tak i paní Dostálové z knihovny, která se ujala průvodního
slova a byla doslova hnacím motorem akce, a též paním učitelkám
Jozefíně Štěpánové, Jitce Musilové
a Vlastě Karfíkové, které přišly studenty podpořit, ale hlavně s nimi
všechny scénky nacvičovaly, vedly
je a dovedly motivovat. Celé dopoledne tak mělo vskutku poetický
nádech a umělecký ráz. (rys, foto rys)

Děti ze školky „U Koníčka“ potěšily seniory

Ve středu 15. prosince navštívily
děti z MŠ Resslova společně se svými učitelkami dům s pečovatelskou
službou s krátkým vánočním programem, aby potěšily obyvatele domova v předvánočním čase. Děti zazpívaly několik písní, přednesly básně,
zahrály na zobcovou flétnu a došlo i
na vánoční koledy. Ty si společně
s dětmi zazpívali i přítomní senioři.

Vše probíhalo v příjemné vánoční
atmosféře u nazdobeného vánočního stromečku. Zpěv dětí doprovodily paní učitelky na klávesy a altovou
flétnu. Tečkou vystoupení byla vánoční přáníčka, která děti rozdaly
babičkám a dědečkům. Od vedení
domova si děti odnesly za odměnu
taštičku dobrot a paní učitelky květiny.
MŠ Resslova

LOVOSICKÝ DNEŠEK
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Závodníci doběhli, ale projekt běží dál

Připravovaná akce týmu AC Gymlovo na konci
listopadu dopadla výborně. Myšlenku propojit
místní komunity se povedlo naplnit. Běh za..?
dokonce přivítal i běžce z okolních obcí. Nejen
díky závodníkům se tak podařilo vytěžit potřebný
výtěžek na zrealizování navazujícího projektu
Active Citizens Gymlovo. V novém roce se tak
občané Lovosic mohou těšit na zpestření v lovosickém parku ve formě edukačních tabulí nejen
na téma ochrany zvířat či na koše, které umožní
třídění odpadu rovnou na místě.
I přes konec podzimu závod v sobotu 20.11.
přivítala slunná Osmička. Běžcům před závodem
zahrála nově vzniklá kapela BeeDees, zazpívaly
absolventky A. Vopletalová s B. Kožíškovou
a v hudebním vedení pokračovali D. Ex Tempore.
V dětském závodu předvedla pěkný výkon M.
Žamberská a v dospělé kategorii zase zazářil Michal Holoubek. Moderátor J. Holub (též student
místního gymnázia) si pro malé připravil menší
kvíz o přírodě, za který děti mohly vyhrát různé
poukazy od sponzorů akce.
A jak komentují akci účastníci? „Myslím si, že
akce byla super, velice dobře zorganizovaná, hlavně když si uvědomím, že to byl první ročník. Nejvíce mě bavil jednoznačně závod. Bylo to pro mě
super proběhnutí a zpestření podzimního tréninkového cyklu. Trať byla příjemná, bez převýšení.
Celková atmosféra akce působila velmi přátelsky
možná i díky místní komunitě, která se dobře
znala a užívala si dobrého pocitu z pohybu pro
své tělo a zároveň účasti na zvelebení města,“
komentuje Michal Holoubek.
Je nutno dodat, že i díky sponzorům mohl být
Běh za..? úspěšný. Rádi bychom tak tímto poděkovali za sponzorské dary Lovochemii, Potravinám
Krátký, květinářství Květinka, Kaachle, U Sluníčka
a především Centru kultury Lovoš.

K dalším počinům týmu Active Citizens Dana
Nosovská, učitelka místního gymnázia, dodává:
„Myslím, že se listopadová akce děvčatům moc
povedla. Už se těším na výstup celého závodu,
až uvidím v parku něco, z čeho se budu moci také
poučit. Mám radost z toho, jak jsou naši studenti
vnímaví a myslí na okolní přírodu. Právě z toho

důvodu jsem ráda, že v parku budeme díky vybraným penězům a darům od sponzorů schopni za
pomoci města instalovat koš na tříděný odpad.
Osobně jsem zvědavá, jak bude práce pod projektem Active Citizens pokračovat další roky a jaký
další přínos Lovosicím přinese.“

Gymnázium Lovosice, foto rys

Žáci lovosické ZUŠky opět hráli s filharmonií

Letošní ročník projektu Mládí s filharmoniky byl ve znamení nejistoty, zda se vůbec uskuteční. Naši školu reprezentovali 3 bubeníci (Jan a Pavel Drašnarovi, Marek Helis) ze třídy M. Dolejšího a 4 flétnistky (Eliška Donátová, Hana Drašnarová, Veronika Chadimová, Kateřina Kočišová) paní učitelky Evy Peluňkové. Závěrečný koncert se nakonec konal v KD Teplice 16. 12. 2021 a zúčastnilo se ho 70 žáků ze 16 ZUŠek Ústeckého kraje. Dirigentem byl tentokrát
Pavel Trojan jr., který měl největší obavy ze Slovanského tance g-moll č. 8 A. Dvořáka. Repertoár, na kterém pracovali žáci se svými učitely a lektory, byl
krásně sestaven: kromě Slovanského tance si žáci společně s členy Severočeské filharmonie Teplice zahráli Symfonickou báseň „Finlandia“ J. Sibelia,
1. větu Schubertovy „Nedokončené“ Symfonie č. 7 a suitu z filmové hudby Pán prstenů. Diváci i účinkující si užili skvělou atmosféru a odcházeli obohaceni o nádherný hudební zážitek. Všem patří upřímný obdiv a dík!
ZUŠ Lovosice

leden 2022
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„Dýňování“ na ZŠ Sady pionýrů bylo pro děti z mateřinek

V listopadu jsme pro všechny děti z lovosických mateřských škol připravili zábavné dopoledne s dýněmi na školním hřišti. Pro děti byla připravena dýňová
stezka odvahy a stanoviště s úkoly, které si připravili žáci 5. tříd. Sluníčko nám krásně svítilo a všichni si dopolední zábavu užili. I paní učitelky z mateřských
škol se do aktivit zapojovaly a my děkujeme za návštěvu. Akce pokračovala i v odpoledních hodinách pro žáky prvních a druhých tříd. Pozvánku dostali
i předškoláci. Naše škola se v 17 hodin ponořila do tmy. Na chodbách svítily jen svíčky a dýně. Atmosféra byla tajemná a kouzelná. Děti plnily různé úkoly,
které si pro ně připravily paní učitelky na 1. stupni. Na závěr celého putování školou na ně čekalo překvapení v parku - světelná stezka s dýněmi. Pro všechny zúčastněné, ale i náhodné kolemjdoucí to bylo "nádherné". Děkujeme všem dětem a rodičům za účast a těšíme se na další setkání.
Mgr. Jitka Hellerová

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
v období od 16. 11. do 15. 12. 2021

Fyzické napadání osob
18. 11. v 11.30 hodin jsme v ulici Kostelní prováděli úkony k vzájemnému
fyzickému napadání osob. Při rvačce došlo ke zranění jednoho z účastníků a
byl nutný převoz k lékařskému ošetření do nemocnice v Litoměřicích. K
dalšímu incidentu došlo 4. 12. v 18.30 hodin v ulici Osvoboditelů.
Pomalování podchodu
23. 11. v 10.40 a 29. 11. v 8.20 hodin jsme řešili nedovolené pomalování
podchodu mezi ulicemi 8. května a Siřejovická.
Narušení občanského soužití
26. 11. v 9.50 hodin jsme v ulici Krátká řešili osobu, která nepravdivě obvinila obsluhu jedné z provozoven ze spáchání přestupku.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
V uvedeném období jsme patnáctkrát řešili ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. Konkrétně v ulicích Osvoboditelů, Terezínská, Vodní, Tovární,
Mírová, Krátká, Nádražní, Zámecká, Žižkova a Okružní.

Spolupráce s Policií ČR
14. 12. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR na žádost obvodního oddělení
Lovosice poskytovali záznam z kamer městského dohlížecího systému.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Příští číslo
Lovosického dneška
vyjde 4. února 2022
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Uplynulo 10 let od založení
Sboru Petra Chelčického

Kaple u věžáku na první, a dokonce ani na druhý pohled jako kaple
nevypadá. Jak název napovídá, je
přilepená k nejstaršímu věžáku
v Lovosicích. Najdete ji v Palackého
ulici. V době svého vzniku to byla
noblesní korejská restaurace, kterou pamětníci znali pod názvem
Jon klub. Před lety si prostory pronajal Sbor Petra Chelčického a
upravil ke svým účelům. Jedná se
o nevelký sál s jednoduchým inventářem, který tvoří židle, elektrické
varhany a řečnický pult. Nic, co by
připomínalo interiér kostela.
„Víte, my jsme taková církev necírkev, a tak máme kostel - nekostel,“ usmívá se kazatel Petr Červinský. „Ačkoli letos slavíme 10 let
od založení sboru, ve skutečnosti
jdou jeho kořeny daleko do minulosti. Daly by se vystopovat až do
první poloviny 17. století. Tenkrát
museli být evangelíci v ilegalitě,
odkázáni sami na sebe, bez oficiálních církevních struktur. Některé
rodiny kvůli své víře odešly do exilu, aby se po mnoha generacích
koncem 40. let minulého století
vrátily zase zpátky do země svých
předků. Dneska už lidé, kteří sbor
tvoří, mají samozřejmě i všelijaký
jiný background, tradice neformál-

ního pojetí církve nicméně přetrvává."
V jednoduše vybaveném sálu
Kaple u věžáku přece jen něco
zaujme. Na podiu vedle kazatelny
je na kovové konstrukci zavěšený
bílý skleněný zvon. Nejspíš se na
něj zvonit nedá, ale jako pomyslná
třešnička na dortu je v prostém
interiéru nepřehlédnutelný. „Ten
jsme vydražili na dobročinné aukci
pořádané ve prospěch litoměřického hospicu," vysvětluje kazatel a s
nádechem ironie dodává: „Když
nemáme zvon na střeše, tak alespoň tenhle. Stal se z něj tak trochu
symbol sboru a navíc nám každou
neděli připomíná, že tu nejsme jen
sami pro sebe, ale i pro druhé."
Na otázku, co by sboru přál do
dalších let, po krátkém zamyšlení
odpoví: „Myslím, že desáté výročí
založení sboru nikdo moc neprožívá. Forma, IČO či název se mohou
v průběhu času měnit. Podstatné je,
aby tady v kapli nebo kdekoliv
jinde bylo k dostání to, co jako lidé
potřebujeme ze všeho nejvíc: vědomí sounáležitosti, vzájemná solidarita a nadějný výhled do budoucnosti. Prostě všechno to, o co křesťanům kdysi na začátku šlo.“

Plán zájezdů a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2022
Týdenní pobyty:
4. - 11. 6. Piešťany (SK), předběžná cena: 7 900 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, 10 procedur a možnost dokoupení dalších
lázeňských procedur. Slovenský večer s harmonikou, možnost výletů
do okolí, doprava.
17. - 23. 7. Spálené Poříčí, hotel Brdy, předběžná cena: 6 200 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, každodenní program, celodenní výlet,
možnost dokoupení masáží, vířivky, sauny, doprava.
4. - 10. 9. Veselí nad Lužnicí, hotel Lucia, předběžná cena: 6 700 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, neomezený vstup do wellnesu, 15% sleva
na masáže, výlety do okolí.
Jednodenní zájezdy:
18. 5. Zámek Jezeří a Hvězdárna Most, předběžná cena: 400 Kč
27. 9. Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, předběžná cena: 300 Kč
Divadlo Most - termíny budou upřesněny.

Upozorňujeme, že ceny pobytů jsou orientační!
Přihlášky přijímáme v kanceláři STP Lovosice od 1. 1. 2022 vždy v úterý
od 9 do 12 hodin.

hz, foto P. Červinský

Spolek Úsměv=Zdraví připravuje
Připravované akce:
11. 1. Divadlo Most, Čardášová princezna. Odjezd v 15 h.,
cena je 230 korun. Info: Věra Javůrková - 790 403 536
12. 1. Výlet do muzea v Roztokách u Prahy na výstavu Vánoční
světlo. Odjezd vlaku z Lovosic je v 8.30 h.
Pobyty:
Víkendy Doksy - 8. 5. + 23. – 25. 9., cena 1 250 Kč
Sezimovo Ústí - 16. - 21. 2., cena 5 700 Kč
Hokovce, 5. - 12. 3., cena 6 250 Kč
Svoboda nad Úpou, 10. - 15. 4., cena 6 150 Kč
Libverda: 8. - 12. 5.; cena 2 100 Kč
Jižní Lázně Slovensko, 5. - 10. 6.; cena 6 000 Kč
Itálie, Caorle: 24. 6 - 3. 7.; cena 8 500 Kč
Poděbrady, 30. 7. - 5. 8., cena 5 900 Kč
Rajecké Teplice: 31. 7. - 5. 8. a 7. - 12. 8.
Jeseníky: 28. 8. - 3. 9., cena 6 800 Kč

leden 2022
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Fotostrana

I s omezeními proběhla spousta pěkných kulturních akcí
Vzdor opětovné komplikované situaci se podařilo v závěru roku uskutečnit mnoho kulturních akcí. Některé se stihly ještě před vyhlášením nouzového stavu, další byly s úspěchem streamovány. Akce, která neodmyslitelně patří k údobí před Vánoci, je bezesporu koncert při svíčkách
(snímky 3 - 5). Tajuplná atmosféra našeho kostela znásobená krásnou hudbou každoročně přiláká mnoho posluchačů. I letos si tak návštěvníci
mohli vychutnat příjemné skladby v podání učitelů naší ZUŠ a přátel. Děti si užily radovánky s populárním Michalem Nesvadbou (1 a 2), který
připravil prima show a opět dokázal, že práce s dětským publikem je jeho doména. Tradiční rozsvícení vánočního stromku se letos bohužel vlivem nouzového stavu nemohlo konat na náměstí. Koncert hudebních souborů a sborů se ale uspořádal v prostorách LOVO Divadla a byl streamován (viz snímky 10 - 14). Tříhodinový vánoční koncert zhlédlo na streamu kolem tisíce lidí. Některé kulturní akce se již s úspěchem streamovaly
v loňském roce. Tentokrát se přenosu ujala regionální TV 24 a díky preciznímu nazvučení si mohli zájemci užít dosyta předvánoční atmosféry i
z obývacího pokoje. Velmi úspěšná byla Mikulášská nadílka uspořádaná venku na Václavském náměstí (6 a 7). Na pódiu děti přednášely Mikuláši
básničky a zpívaly, zatímco pod pódiem se proháněli čerti krampusáci a s některými odvážlivci se i vyfotili. Děti i rodiče si rovněž mohli na náměstí prohlédnout živý betlém (8) a v LOVO Café využít Ježíškovu poštu (9).
(rys, foto pd a ac)
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Vánoční výstava Šance v době pandemie
Pandemie bohužel změnila i kulturní akce, v roce 2020 se tradiční
vánoční výstava Šance v Lovosicích
kvůli nouzovému stavu nekonala.
Místní organizace Šance Lovosice,
z.s. se ve městě stará především
o zdravotně a mentálně postižené.
Letos se sice ve dnech od pondělí
22. až do 25. listopadu v sále městské knihovny uskutečnila denně od
8.30 do 17 hodin, ale s omezeními –
přítomní museli mít respirátory a
udržovat rozestupy. Přesto se přišlo
podívat a nakoupit drobné dárky
pro své blízké relativně dost lovosických občanů. Jednotlivé třídy z místních škol měly přesně objednaný
svůj čas, tak aby se najednou děti
mezi sebou nepotkávaly, a omezil se
počet návštěvníků v jeden čas.
K mání byly adventní svícny, svícny

leden 2022

na štědrovečerní stůl, ozdoby ze
všech možných materiálů, šité dekorace, věnce na dveře a mnoho dalšího hezkého a levného zboží. Koupí
vystaveného zboží návštěvníci přispěli na sociální služby, které Šance
Lovosice provozuje. Nabízené výrobky vytvářeli sami klienti a zaměstnanci organizace. Předměty s vánoční tématikou pocházely od uživatelů
denního stacionáře, sociálně terapeutické dílny či členek Klubu lidových
tradic a výstav Šance Lovosice, z.s.
Příchozí si mohli také prohlédnout
vystavené betlémy.
Na vánoční výstavě bylo možné
zakoupit si vánoční perníčky, ale
letos kvůli opatřením nebylo možné,
aby si je příchozí sami malovali. To
bylo líto hlavně školním dětem. Ale
knihovna voněla Vánocemi.
(hz)
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Mladým atletům se sezona vydařila

Letošní sezona byla skvělá. Na MČR žactva, které
se odehrálo v září v Mladé Boleslavi, udělali skvělé
výsledky mladí závodníci v běžeckých disciplínách:
vynikající běžec Dan Kačur (st. žák), který získal
v běhu na 3 000 m skvělou bronzovou medaili ve
fantastickém osobáku 9:41,74 minut, a pro 8. místo si v osobáku 5:05,08 minut doběhla Ema Kučerová (st. žákyně) v závodě na 1 500 m. Celkově 11.
místo získala na 200 m překážek výkonem 30,63
Jolana Smržová (st. žákyně). V každé technické
disciplíně běžeckých disciplín se vždy na MČR
zúčastní tabulkově 16 nejlepších atletů z ČR, ve
sprintérských disciplínách je to 24 tabulkově nejlepších.
Mimořádně se zadařilo Jaroslavu Smělému mladšímu. Věkově sice spadá do kategorie mladších
žáků (12-13 let), ale díky své výkonnosti soutěžil
jak se svými vrstevníky, tak s kluky o rok i dva
staršími. Pro kategorii mladších žáků je stanovena
váha pro hod diskem 0,75 kg a vrh koulí 3 kg, v
kategorii starších žáků diskem 1 kg a koulí 4 kg.
V hodu diskem již v květnu předvedl historicky dva
nejdelší výkony (44,74 m a 46,82 m) v ČR. V září na
MČR se dostal jako 7. nejlepší žák v tabulkách ČR,
pak překonal svůj nejlepší výkon z května na 48,11
m a o jeden a půl metru skončil „jen“ na 4. místě.
Zároveň tento výkon samozřejmě patří mezi krajské rekordy (držitelem krajského rekordu je i v
hodu diskem 0,75 kg výkonem 47,69 m). Je to
nejlepší umístění a nejhodnotnější výkon mladšího
žáka v disku na MČR, přičemž do letošního roku se
na MČR žáků dostali v historii jen dva diskaři z
kategorie mladších žáků a Smělý mladší byl teprve
třetím mladším žákem, který se zúčastnil MČR
žactva. V říjnu na posledním závodě v Karlových
Varech hodil jednokilovým diskem 47,62 m. Mezi
další úspěchy patří vítězství všech tří utkání druž-

rekordů mladších žáků ve vrhu koulí 4 kg výkonem
13,61 m, v hodu diskem 0,75 kg a 1 kg výkony
47,62 m a 48,11 m. Překvapivě dobře si vedl i v
hodu kladivem (4 kg) výkonem 33,87 m (házel z
místa), v hodu břemenem 10 kg výkonem13,63 m,
ve vrhačském trojboji žákovskými váhami výkonem 1 721 bodů, ve vrhačském čtyřboji žákovskými váhami výkonem 2 120 bodů a ve vrhačském
pětiboji žákovskými váhami výkonem 2 777 bodů.
V republikových tabulkách mladších žáků se stal
za rok 2021 jedničkou s velkými náskoky v hodu
diskem 0,75 kg (47,69 m, druhý 29,73 m) a 1 kg
(48,11 m, druhý 36,67 m) a ve vrhu koulí 3 kg
(15,46 m, druhý 13,62 m) a 4 kg (13,61 m, druhý
9,41 m). V republikových tabulkách žactva měl 8.
nejlepší výkon v hodu diskem (lepší výkony měly
jen ročníky 2006) a 12. nejlepší výkon ve vrhu
koulí.
Jaroslav Smělý starší získal 3. července v Šumperku svůj již 3. titul mistra ČR na dráze v kategorii
M35-59 výkonem 39,90 m a přidal ještě stříbrnou
medaili ve vrhu koulí za výkon 11,54 m.
Nyní začala v listopadu zimní příprava. Ta se skládá v první fázi z nabrání fyzičky, v druhé fázi je
silová příprava a ve třetí, poslední části je dolaďování na závody. A jak se říká, těžko na cvičišti,
lehko na bojišti. Čím těžší bude příprava, tím lepší
budou výsledky.
V příštím roce se mladí atleti chystají v halové
sezoně na halové krajské přebory a halové MČR.
Na dráze to bude jako vrchol sezóny MČR žactva a
také by se měla uskutečnit Olympiáda dětí a mlástev starších žáků ve vrhu koulí (získal titul přebor- deže. Naši mladí sportovci by měli opět bojovat o
níka kraje ve vrhu koulí 3 kg mladších žáků), vyhrál krajské tituly na Mezikrajových utkáních, Krajských
a potvrdil roli favorita na mezikrajovém utkání
přeborech družstev a různých mítincích. Přejeme
mladšího žactva ve vrhu koulí 3 kg v osobním
všem mnoho dalších skvělých výkonů a radosti ze
rekordu 15,46 m. Stal se držitelem 8 krajských
sportu.
Jaroslav Smělý

29. ročník Lovosické vánočky
Letos se po roční odmlce opět uskutečnil nejen turisty oblíbený
pochod na Lovoš Lovosická vánočka. Akci pořádají místní TOMíci
pro další oddíly i veřejnost. Zúčastnilo se kolem 150 lidí.

vodu v pojídání lembasu (elfský
chléb) a ukrátili jim dlouhou chvíli.
Po nasycení hladových bříšek vyšli
účastníci do nejprudšího kopce.
Jakmile jej zdolali, stanuli před branami Rohanu. Král Theodén je obeznámil s problémy, jelikož udeřila
krutá zima, přestaly fungovat signalizační majáky. Úkolem bylo majáky
nahradit a doručit zprávu z Gondoru. Na trase nemohl chybět zlý
správce, který, jak známo, dal potěžkat svůj měšec a nechal lidi hádat,
kolik v něm je peněz. Záhy po setkání s ním čekala skupiny návštěva
vyhlášeného hostince U Skákavého
poníka. Zde spočinuli před blížící se
bitvou, která, jak později na vlastní

kůži poznali, byla nelítostná.
Přeživší pak vyplnili oblíbený Srandatest. Na vrcholu na ně číhal Glum,
který jim položil hádanky. Toto byl
poslední úkol pro účastníky. Nyní je
čekala zasloužená vánočka, pamětní
list a turistická vizitka. Kdo chtěl,
mohl se zdržet a ohřát v chatě,
ostatní se vydali dolů. Tradiční vyhlášení výsledků na terase neproběhlo, a tak se umístění jednotlivé
oddíly dozvěděly o den později.
Celou akci doprovázelo mrazivé
počasí a sníh, a jelikož se vše vydařilo, můžeme s potěšením očekávat
30. ročník, který se uskuteční první
sobotu v prosinci nadcházejícího
roku.
Karolína Schejbalová

Mikuláš nezapomněl na malé plavce

Již tradičně první sobotu v prosinci
odstartovala událost, která se pro
mnohé mladé turisty stává nezapomenutelnou. Tématem pro 29. ročník Lovosické vánočky se stal Pán
prstenů. Účastníci tak měli možnost
na vlastní kůži poznat, zač je toho
ve Středozemí loket.
Při návštěvě elfů v Roklince si vyzkoušeli lukostřelbu. O kousek dál,
před vstupem do tajuplné Morie,
museli vyluštit text napsaný v trpasličích runách. Bylo zábavné sledovat,
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jak se s tím mnozí perou a jiným jde
překlad od ruky. Když se skupiny
dostaly do útrob zmíněné Morie,
seznaly, že jejich dosavadní průvodce Gandalf šedý padl v bitvě s Balrogem. Nyní jim nezbývalo než změřit
s ním své síly také. Pro ty, kteří
uspěli, pokračovala cesta dál až do
Fangornu. Zde na ně čekali hobiti
Pipin a Pipin, kteří se chtě nechtě
dostali na konferenci Entů. Diskuse
však byla zdlouhavá, a tak vybídli
soutěžící, aby se k nim přidali v zá-

Mikuláš, čert a anděl navštívili malé plavce přímo v bazénu a předali jim
malé dárečky. Je vidět, že i svatý muž fandí sportu a děti chce motivovat
k dalším výkonům i v roce 2022.
(PKLo)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Inzerce
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Akce

Spolek Úsměv=Zdraví zhodnotil na výroční schůzi rok 2021
V pondělí 13. prosince se konala v sále Centra kultury Lovoš výroční členská schůze. Zúčastnilo se jí 90 členů pod vedením Laďky Láskové.
Jako každoročně byli aktivní členové odměněni
malou pozorností. Kulturní program zajišťovali Jiří
Čech (klávesy) a Jiří Kudrman (saxofon). Členové
po zaplacení členského příspěvku obdrželi plán
práce na rok 2022.
„Letošní rok byl vlivem pandemie opravdu náročný, a přesto jsme se nevzdali a pokračovali
v našich akcích. Únor byl jako každý rok ve znamení La Manche, ovšem letos výjimečně na „sucho“.
Velké poděkování patří děvčatům z DDM Elko,
která nám připravila rozpis kilometrů po našem
městě a okolí. V únoru jsme měli školení na tablety a v červnu školení na chytré telefony. Členové
jsou stále ve spojení na telefonech a e-mailech, je
to důležité vzhledem k dlouhé době odloučení.
Lidé mají opravdu strach z nemoci a spojení je
velmi důležité pro psychiku,“ informuje vedoucí
Žamberská.
„Již od dubna jsme začínali s pétanquem vždy ve
středu, od května probíhalo cvičení v lesoparku
Osmička každé úterý. Hravé úterky probíhaly
v létě. Konaly se i přednášky na středních školách,
Květinový den, Jablíčkový den, jednodenní výlety i
pobytové zájezdy – Libverda, Beskydy, Poděbrady,
Šumava a víkendový seminář v Doksech. V rámci
komunitního plánu města Lovosice plníme naplánovaný program, zdravotní cvičení, přednášky,
keramiku atd. Vždy sledujeme nařízení vlády a
pokračujeme v našich pravidelných akcích, byť
s omezeními,“ doplňuje výčet akcí Libuše Žamberská.
hz, foto archiv spolku Úsměv / rys
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Osobnost

• • • Čestný občan Lovosic Josef Turek • • •
* 24. 12. 1920 – † 22. 12. 2010. Čestné občanství uděleno 15. 6. 2000.

Josef Turek se narodil 24. 12. 1920 v Jenčicích a
pracoval v různých dělnických profesích. Celý svůj
život zasvětil dechové a populární hudbě. V září
1946 založil taneční orchestr „JENKA“ (Jenčická
kapela), který vedl 40 let. Orchestr byl velice populární v Lovosicích i okolí, vystupoval dokonce
i v Pirně v tehdejší Německé demokratické republice. V roce 1949, kdy se v podnicích zřizovaly
závodní kluby, pod které povinně přecházely kulturní soubory a hudby, přešel taneční orchestr pod
Závodní klub podniku České hedvábí v Lovosicích
(do této doby účinkoval kvůli předpisům pod
kapelníkem Karlem Vackem ze Sulejovic). Orchestr
vystupoval při tanečních soutěžích a soutěžích
zpěváků „Lovosická granule“. Taneční orchestr
ukončil svou činnost v r. 1986. Pan Turek ale hrál
i v symfonickém orchestru, který působil v Lovosicích od roku 1945, řídil ho tehdy dirigent J. Chvalovský.
Vedl také dechový orchestr pro potřeby závodu
České hedvábí. V roce 1966 byl pak tento orchestr
doplněn hudebníky z okolí na Velký dechový orchestr s koncertním zaměřením (autorské večery
skladatelů Jaromíra Vejvody, Karla Vacka a další,
promenádní koncerty). Pan Turek byl od počátku
jeho kapelníkem. Orchestr byl třikrát účastníkem
„Kmochova Kolína“, pravidelným účastníkem Národního festivalu dechových orchestrů ve Štětí,

dvakrát byl účastníkem ústředního kola „Národní
soutěže“ v Ostravě a mnohokrát účinkoval v zahraničí (NDR, NSR, Francie a Rakousko). V r. 1991
se zúčastnil 11. ročníku Mezinárodního festivalu
dechových hudeb v Brně, kde se umístil ve své
kategorii na 3. místě.
V roce 1993 se kapelník Turek zúčastnil s Velkým
dechovým orchestrem Kulturního střediska Lovoš
Lovosice světového festivalu dechových orchestrů
v holandském Kerkrade. Orchestr se zde umístil
ve III. divizi na 2. místě. Stříbrná medaile z tohoto
festivalu je největším úspěchem kapelníka i jeho
orchestru, neboť tato soutěž je označována za
nejrozsáhlejší na světě.
Od začátku svého působení v orchestrech vychoval celou řadu mladých hudebníků a zpěváků
(Miroslav Dreiecker, Helena Richterová – Mejsnarová, Marcela Knoblochová aj.). Své lásce, hudbě,
se nezpronevěřil ani později, až do své smrti byl
kapelníkem Dechového orchestru Kulturního střediska Lovoš v Lovosicích, který vystupoval v Lovosicích při promenádních koncertech a při Vánočním koncertu na Václavském náměstí. Při tanečních večerech pro seniory Zadáno pro dobrou
náladu v Kulturním středisku Lovoš řídil ještě
v listopadu 2010 malý 12členný dechový orchestr,
pro některé taneční skladby doplněný o saxofony
a bicí. Tento pořad byl velice populární a v posled-

ních letech byl vždy vyprodán. Návštěvníci měli
pana Turka moc rádi. Na prosincový program
2010 pro něj připravili koš s devadesáti růžemi,
to už byl pan Turek ale v nemocnici. Nikdo netušil,
že odejde do hudebního nebe tak rychle. Opravdu
nám v Lovosicích moc chybí.
Josef Turek také založil a neustále doplňoval
rozsáhlý hudební archiv, který je přístupný i ostatním hudebníkům v regionu. V archivu jsou skladby
dechového i tanečního charakteru. Jeho velkou
zálibou byly návštěvy divadla. V litoměřickém
okrese byl pan Turek pojmem špičkového vedoucího hudebního tělesa a milovníka dechové hudby. V červnu 2000 mu byl udělen titul Čestný občan města Lovosice.
Významný lovosický hudebník pan Josef Turek
zemřel v nedožitých devadesáti letech 22. prosince
2010. Na Štědrý den by mu bylo krásných devadesát let. V roce 2010 byl uveden mezi osobnostmi
v Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje
pro okres Litoměřice. Poslední rozloučení s panem
Josefem Turkem se konalo ve středu 29. prosince
v 10 hodin v obřadní síni na lovosickém hřbitově.
Naposledy mu zahrála jeho kapela a rozloučit se
s ním přišlo tolik lidí, že se ani nevešli do obřadní
síně. Všichni ho měli rádi. Dosud na pana kapelníka vzpomínáme s úctou a láskou.
hz, foto Miroslav Hvorka

Vánoční ladění na ZŠ A. Baráka

Na pátek 3. prosince se všichni žáci
1. stupně moc těšili, protože doufali,
že školu navštíví Mikuláš a jeho
pomocníci. A opravdu! Mikuláš přišel a spolu s ním i anděl a čerti.
Mikuláš postupně navštívil všechny
třídy 1. stupně. S někým si jen povídal, jinému domlouval. Anděl rozdával dětem sladkosti. Čerti dělali neplechu a rámus. A děti? Děti jim jako
poděkování ukázaly společný tanec,
který si se svými učitelkami pilně
nacvičily.
A vánoční ladění pokračovalo i po
Mikuláši. Děti pilně vyráběly vánoční
ozdoby a přáníčka pro své nejbližší,
užívaly první sníh a otevíraly adventní kalendáře s úkoly. Nechyběly ani
vánoční besídky, kde se ochutnávalo
cukroví, zpívaly se koledy a těšilo se
na Ježíška. Novinkou byl vánoční
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fotokoutek, který si pro všechny
žáky připravil školní parlament 2.
stupně. Výslednou fotografii spolu
s přáním pak mohli žáci vložit na
virtuální nástěnku.
Vánoce jsou nejen dobou, kdy se
nedočkavě těšíme na Ježíška, ale
snažíme se i víc pomáhat druhým
lidem jako například vánoční sbírkou
hraček pro děti z Azylového domu v
Lovosicích. Všem dárcům, zapojeným žákům a rodičům děkujeme.
Přejeme všem do nového roku 2022
hlavně zdraví. Těšíme se na setkání
s Vámi na našich společných akcích.
Tou nejbližší bude 20. ledna od 16
hodin virtuální Den otevřených dveří, který je určen hlavně pro budoucí
prvňáčky. Bližší informace naleznete
na www.zsabaraka.cz.

ZŠ Antonína Baráka
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KLDR - Severní Korea - země, která děsí i láká

Průvodce cestovní kanceláře Nomád Karel Starý jezdí po celém světě a o zájezdech pravidelně beseduje. V Lovosicích byl už mnohokrát, přednášel o ruské Sibiři (2017), ostrovech Jižního Pacifiku (2019), o Japonsku (2018) a naposledy v roce 2020 o zimním Islandu. Je zde velmi oblíben.

O KLDR přednášel už v roce 2016 a nyní v úterý
30. listopadu 2021 proběhla další přednáška. Lektora jsme požádali o zodpovězení několika otázek
k novinkám v Severní Koreji.
Jak často jezdí CK Nomád do KLDR a kolik je
v zájezdu lidí? Kolikrát jste byl v Koreji Vy
osobně a kdy naposledy? Jak se tam s místními
domlouváte?
Teď tam nejezdíme, kvůli covidu to není možné.
Kdy se cestování do KLDR obnoví, je ve hvězdách.
Jezdíme tam ve skupinkách obvykle tak 8-12 klientů. Poprvé jsme v KLDR byli v roce 2010, od té
doby tam jezdíme buď v rámci pravidelných katalogových zájezdů, nebo se skupinami s programem na přání nejčastěji 1x ročně, a to obvykle v
srpnu nebo v září. Já jsem byl v KLDR zatím 4x,
poprvé v roce 2010 a naposledy v roce
2018. Konverzace je v angličtině.

opravdu neřeší. Na druhou stranu, pokud se v
KLDR jednou v dostupnosti osobních automobilů
pro běžné občany alespoň přiblíží Jižní Koreji,
nastane tam problém s parkováním skutečně
gigantických rozměrů, jaký si u nás ani neumíme
představit. Protože tam žádná parkoviště nejsou, s
rozšířením vlastnictví vozidel kromě armádních a
vládních špiček nebo vlivných podnikatelů i mezi
„prostý lid“ se tam stále nějak nepočítá.

Jaké doporučujete navštívit přírodní a kulturní památky? Byli jste na nějaké kulturní či sportovní akci?
Měli jsme štěstí vidět Arirang, dokonale zorganině s místními průvodci, kteří zájezd provázejí od
zovanou show pro sto tisíc cvičenců a sto padesát
příletu na letiště až po odlet. Pchjongjang je svět
tisíc diváků, z nichž podstatná část se na předstasám pro sebe, určený pro elitu severokorejské
vení také podílí synchronizovaným střídáním tabuspolečnosti. Tam restaurace i obchody jsou. Na
venkově je to horší. V jakých obchodech nakupují lek, které společně vytvářejí obří mozaiku. Navštívili jsme i utkání nejvyšší severokorejské fotbalové
běžní lidé, nevím, tam my se nedostaneme. Pro
ligy. Pozoruhodné bylo, že se zápas konal ve všedcizince jsou zvláštní obchody nebo obchody přímo v hotelech. V posledních letech nám ale korej- ní den v dopoledních hodinách a že jsme jako
Můžete si vybírat trasu zájezdu?
ští partneři nabízeli možnost do programu zařadit turisté mohli až k postranním čárám a k hráčům.
Ne zcela, ale jistá flexibilita při plánování byla a
nákup v pchjongjangském supermarketu společně Ale na podobná specifika si tam člověk časem
postupně se stále rozšiřovala. Člověk vznese korejským partnerům dotazy a napíše své představy, s místními obyvateli. Takový nákup ale určitě není zvykne.
KLDR je hornatá země a její pohoří jsou mimooni odpovědí, co je a co není možné. Spolupráce s zcela běžná záležitost, jeho čas je předem plánořádně krásná. Podobně jako vodopády, laguny
nimi je rychlá a seriózní, v tomto směru si nemůžu ván stejně jako celý program.
nebo členité pobřeží. Cesty jsou dobře značeny a
na nic stěžovat.
Korejci turistiku milují. Strávili jsme několik dní
Jak se změnila od doby, kdy jste tam nebyl,
pěšími túrami v Diamantových horách a v Horách
doprava? Je tam už více aut?
Mohou účastníci zájezdu chodit po městě i
Tajemné vůně a dostali jsme se i do místních kraAno, aut určitě přibývá. Dokonce už jsme v
samostatně, třeba si koupit nějaké zákusky,
Pchjongjangu zažili něco, co by se dalo nazvat
sových jeskyní.
nebo musí jít v houfu s průvodcem? Jsou tam
nějaké samoobsluhy a restaurace? Jak nakupují dopravní zácpou. Už se objevují i semafory. Pořád
ale platí, že pro parkování v samotném centru
Došlo k nějakým politickým reformám?
místní?
čtyřmilionové metropole stačí jen zajet na kraj
Myslím, že Kim Čong-un měl snahu modernizoTa představa je humorná. Samostatně nikdo
vat zemi podle čínského vzoru, aniž by ale zásadchodit nemůže, vždy jen celá skupina organizova- ulice k chodníku a zastavit. Modré zóny tam
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něji sáhl na mocenskou strukturu. Takže určité
ekonomické reformy ano, politické ne, nebo jen
minimální a kosmetické. Největší posun v tomto
směru jsem pozoroval v návštěvnickém centru
přehrady Nampo. Při sledování filmu o její výstavbě jsem býval zvyklý na to, že naprostá většina
zásluh náleží Kim Čong-ilovi, bez jehož rad a vedení by projektanti, inženýři i dělníci byli zcela
bezradní. Ke svému velkému údivu jsem při poslední návštěvě viděl jiný film, kde výstavba přehrady byla úspěchem především korejského pracujícího lidu. Malý, takřka neznatelný krůček pro
zahraničního turistu, ale velký skok pro KLDR a její
náhled na kult osobnosti. Faktem je, že Kim Čongun se v tomto směru zatím drží překvapivě zpátky
a nechává uctívat jen svého otce Kim Čong-ila a
dědu Kim Ir-sena. Toho především.
Velkou roli ale hraje, nebo do příchodu covidu
hrál, turistický ruch. Během deseti let se počet
zahraničních návštěvníků KLDR zvýšil třicetinásobně, kontakty obyčejných Korejců s cizinci, za Kim
Čong-ila téměř nemožné, jsou stále častější a
místní už se chovají jinak než dřív. Turisté sice
přinášejí KLDR tolik potřebné valuty, ale zároveň
odstraňují dřívější téměř dokonalou izolaci země.
Takže pro systém mohou znamenat i určitou hroz- zrušen, ale důvod jsem se nedověděl. Ten se člobu.
věk doví málokdy, většinou dostane jen vyhýbavé
odpovědi.
Co je v Pchjongjangu nového a vůbec v Koreji
V rámci Kim Čong-unovy velkorysé kampaně za
– prý mají i lyžařské středisko?
přitáhnutí zahraničních turistů byl vybudován
Během vlády Kim Čong-una se toho hodně změ- „severokorejský Aspen“, lyžařské středisko Masik
nilo. Celá země a Pchjongjang především pros nejluxusnějším hotelem v zemi a spoustou vleků
koukly, nevábná sídliště nebo prastaré české
a sjezdovek. Otázkou je, co se s tímto areálem
tramvaje byly renovovány, do provozu bylo uvestane v dalších letech. Mezi místní elitou tolik
deno nové mezinárodní letiště, vznikl Bulvár věd- lyžařů nebude a počet zahraničních návštěvníků je
ců přezdívaný „pchjongjangská Dubaj“ s odvážv současné době nulový.
nou výškovou architekturou a v noci nasvícený
neony. Byl konečně dostavěn, aspoň zvnějšku,
Bojíte se tam někdy? Třeba aby Vás nezavřeli?
neblahý symbol Pchjongjangu, proslulý hotel
Není důvod se tam něčeho bát, pokud dodržujeRyugyong. Konaly se i některé překvapivé akce,
te nastolená pravidla, jako dejme tomu večer se
dva roky existoval pivní festival, spojený s nočními zdržovat v hotelu a nepouštět se na dobrodružné
cruisovými plavbami po řece Taedong. Pak byl
výpravy třeba do večerního Pchjongjangu na

leden 2022

vlastní pěst. Určitě budete brzy dopadeni a všem
způsobíte jen problémy, hlavně místním průvodcům, kteří za vás mají odpovědnost.
Někdy se ale může stát, že na něco důležitého v
pravidlech zapomenete nebo dojde k nedorozumění, smůle a podobným rušivým událostem.
Takže za ty roky, co do KLDR jezdím, už jsem několikrát sevřené pozadí měl. Někdy míň, někdy víc,
ale naštěstí šlo vždy nakonec o zbytečné obavy.
Bylo by to na delší povídání, pro neutrálního posluchače u nás doma v klidu a bezpečí leckdy i
humorné, ale mně v danou chvíli do smíchu nebylo.
Máte-li ale na mysli takovou tu běžnou kriminalitu, napadení, loupeže a krádeže, tak v tomto
smyslu bych řekl, že je KLDR takřka absolutně
bezpečná země a zahraničním návštěvníkům zde
nic nehrozí.
Chcete něco vzkázat případným cestovatelům
do KLDR?
KLDR je jednou z mála zemí světa, kde je pro vás
cenově výhodnější jet s cestovkou než sami. A to
proto, že bez spolupráce s korejskou cestovkou,
pevně daným programem s ubytováním, plnou
penzí a s doprovodem místních průvodců se do ní
vůbec nedostanete. To vše je pochopitelně drahé.
Ale když se náklady rozdělí mezi více účastníků,
přece jen vyjdou příznivěji než při individuální
návštěvě. Návštěva KLDR asi není pro každého, ale
pro ty, kteří chtějí tak trochu cestovat časem někam do padesátých let, může být velmi zajímavá a
poučná. Nemluvě o krásné korejské přírodě a
scenériích. Proto, kdybyste se rozhodli pro její
návštěvu, můžu doporučit cestu právě s naší cestovní kanceláří Nomád. S cestami do KLDR máme
již bohaté zkušenosti a myslím, že víme, co klientům nabídnout.
Panu Starému děkuji za velmi zajímavý rozhovor
a přeji mu další poutavé zážitky.

(hz, foto archiv knihovny a Karel Starý)
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Vladimír Merta: Ten náš „starej“ folk už odumřel
Jako připomínku na 17. listopad uspořádalo CK Lovoš koncert Vladimíra Merty. Ten koncertoval v Lovosicích poprvé, ale moc se mu ve městě
líbilo. Pochvaloval si i publikum, které naslouchalo vyprávění a písním, a atmosféra byla nostalgická, příjemná, listopadová. Jako předskokan
vystoupil bluesový kytarista a písničkář Rohypnol Mississippi Aussig, který svými originálními texty dostal publikum do té správné nálady.
Pan Merta pak hrál více jak hodinu a půl a ochotně podepsal mnoho zakoupených CD i LP. Spoustu písní si s ním diváci s nadšením zazpívali.
Nakonec si našel čas i odpovědět na dotazy LD.

Pane Merto, patříte k silné generaci folkových
hráčů, jaké byly Vaše začátky?
Jako kluk jsem chodil asi rok a půl na kytaru, tam
to ale bylo o postavení ruky a pak jsme hráli půl
roku volné struny, tak jsem se na několik let na to
vykašlal... Ale pak na vysoké škole jsem v rádiu
slyšel Joan Baez, neodolal a vrátil se ke kytaře.
Pocházíte z hudební rodiny, nebo kde se vzala
láska k muzice a chuť vyjadřovat se hudbou?
Ne, přímo z hudební rodiny nepocházím, ale táta
byl multitalent, výborně maloval a s mojí mámou
jsou oba z Ostravska - Těšínska, což je takový
hudbymilovný kraj. U nás se doma hodně zpívalo.
Zpívala i domovnice, když myla schody, takže tam
asi bude ten základ.
Při koncertě jste zmínil některé z Vašich hudebních vzorů, byl to zejména Bob Dylan,
Crosby, Stills, Nash. Ti patří i k mým oblíbencům. Je ještě někdo, kdo Vás nějak zásadně
ovlivnil?
Černí bluesmani. Trošku jsem koketoval s Donovanem. Ta první deska Simona a Garfunkela byla
nedostižná těmi krásnými hlasy a harmoniemi, to
jsem jen s úctou poslouchal.
Nosným motivem folkového písničkáře jsou
ovšem texty, kterými poutá své publikum. Ty
Vaše takříkajíc voní člověčinou, kdo Vás modeloval či inspiroval v této disciplíně?
Myslím, že to je zádumčivé kouzlo bezručovských
Beskyd, Josefa Hory. Možná trochu Rimbauda, četl
jsem ho v horečce, to je fascinující příběh mladíka,
který skončil vlastně ve věku, kdy já jsem teprve
začínal. Ještě mi je blízká beatnická poezie - Gregory Corso, Ferlinghetti, které jsem louskal
v angličtině, určitě mě ovlivnil Bob Dylan. Ten má
v sobě několik poetických vrstev: od té staré bluesové, přes pseudocovboyskou, až po surrealistickou, jako je Highway 61 Revisited, to je zjevení.

My jsme se doplňovali, tam nebyla žádná konkurence, protože každý dělal svoji věc, bylo nás taky
málo a málo jsme uměli, takže nebylo, co si závidět. Učili jsme se za pochodu.
Jak se díváte na současnou scénu dnes - nemluvím o folkové, protože tam mi přijde, že
žádná skutečná osobnost, která by dávala další
silný odkaz následujícím generacím, není.
Máte pravdu, není. Ten náš starej folk už odumřel, částečně díky naší lenosti, ale existuje spousta
folkem inspirované muziky na pomezí country,
folklóru a tam je strašně moc vzdělaných a nadaných muzikantů. Líbí se mi Jitka Šuranská, Jirka
Plocek, Druhá tráva a Křesťan, na Slovensku je
silná generace, třeba Katarína Máliková, vydala CD
Pustvopol, úžasná zpěvačka, muzikantka, etnografka. U nás Jirka Smrž, to je takový zatrpklý písničkář, Honza Řepka, dělá hodně překlady, Brassense, Dylana. Před pár dny jsme hráli jeho texty
v Šumperku, kde byla výstava na počest Dylana
a jeho vlivu na českou popmusic.

Bob Dylan je bezesporu úžasnou osobností a
špičkou, a to jak po stránce textů, tak melodií,
jen mi někdy přijde, že s kytarou moc kamarád
není. Než by se člověk těšil bravurou jeho hry,
to spíše musí ocenit autenticitu, syrovost...
On byl velice úsporný a přesně napodobit jeho
hru je těžké. A pak byl také fajnšmekr na staré
kytary. Panuje sice takové přesvědčení, že hrál na
nějaké šunky, které sebral v zastavárně, ale on měl
velice cenné staré gibsonky a samotný zvuk těch
nástrojů je nedostižný.
Jak jsme zmínili v úvodu, patříte k úžasné
generaci folkových hráčů a protestsongařů, jak
jste mezi sebou vycházeli s ostatními, jako byl
Třešňák, Kryl, Hutka…?
My jsme měli takovou neformální partu
Šafrán. (Šafrán bylo neoficiální sdružení folkových písničkářů. Vzniklo v roce 1972, členy byli Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Vlasta Třešňák, Petr Lutka, Dáša Andrtová - Voňková, Vladimír Veit, Jan Burian, Jiří Dědeček a Zuzana Homolová. Sdružení pozvolna přestalo existovat okolo
roku 1978, pozn. red.) Když někdo něco objevil na
kytaře, tak to nezištně ukázal kolegům a pak jsme
asi jednou za 14 dní hrávali v divadle Olympik, kde
dneska hraje Eben, Jiráň nebo Schmitzer, což byla
taková inspirace z herecké strany, ti ovšem přišli
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po nás. Pak neskutečný vliv Suchého a Šlitra, potažmo Voskovce s Werichem, ale ti ovlivnili spíš
poetiku Dědečka s Burianem, Palečka a Janíka.
Oni pracovali v dialogu, my jsme byli solitéři.
To je pravda, když si vybavím tvorbu jednoho
každého z vás, tak každý je velmi specifický.
Sice každý dělal muziku, která se v souhrnu
označila jako folk, přesto tam byly ale znát jiné
vlivy, přístupy.

Máte ještě nějaký hudební sen, co byste si
toužil splnit?
Já jsem si kdysi usmyslel, že bych chtěl každou
desku nahrát trochu jinak. Třeba s velkým orchestrem, s Gustavem Bromem například, protože to
by mě nutilo přizpůsobit se, vyvíjet se a zlepšovat.
Nebo s kvartetem bych si rád zahrál, ale obávám
se, že nejsem tak pružný jako Iva Bittová, která je
v tom nedostižná. Nebo Dáša Voňková, která dělala s Ostrouchovem takový remake těch starých
písní. Folk žije na pomezí jiných žánrů, a to mě
těší.
Moc děkuji za rozhovor, ať se Vám daří a přání se
plní.
rys / rys
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Zábava

• • • Výherní křížovka Lovosického dneška • • •

Znění tajenky zašlete na e-mail: martina.tendlerova@meulovo.cz . Autoři prvních tří správných odpovědí obdrží drobný dárek.
Do předmětu e-mailu napište heslo „křížovka“. Tajenku z tohoto vydání najdete v dalším čísle spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka z prosincového vydání:
Hej mistře

První slova populární České mše vánoční. Autorem hudby i
textu je skladatel Jakub Jan Ryba. Je stavěna stejně jako latinská hudební mše. Obsahuje části Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus dei. Je ale psána
česky a vypráví příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Tím, že je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a
stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. (rys)

leden 2022

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
Celá strana: 7000 Kč, 1/2 strany: 3500 Kč,
1/4 strany: 1750 Kč, 1/8 strany: 875 Kč
Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně
v nákladu 5000 výtisků a je distribuován zdarma do všech lovosických domácností a na radnice
či infocentra v okolních obcích.
E-mail: sefredaktor@kclovos.cz (ceny bez DPH)
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