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Silnici na Vchynice zdobí po obou stranách nová alej. Více se o aktivitách odboru životního prostředí
dočtete na stranách 10 a 11. (foto rys)
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Vážení spoluobčané,
sotva se svět trochu
vzpamatoval z bezmála tříletého martýria pandemie, již je
k řešení další závažná situace. Na odeznívající pandemii se celosvětově notně nasytily farmaceutické firmy. Kdo asi bude mít
prospěch ze zničení Ukrajiny?
Nechme ale filozofické otázky
stranou. V současnosti je jasné,
že Evropa bude opět ekonomicky sužována. Jsem však
přesvědčen, že český národ
(přes všechno, co mu kdy bylo
ze zahraničních kruhů vyčítáno), je naplněn empatií a humanismem.
A právě nyní v tuto chvíli můžeme udělat to jediné správné
– poskytnout uprchlým rodinám pomoc, podporu, zázemí
a vědomí, že nejsou sami.
Slované drželi, když bylo potřeba, pohromadě, a tak je
třeba zrovna teď čas zaplatit
jeden z našich dluhů, vždyť
armáda 1. ukrajinského frontu
osvobodila i naše město.
Minulý týden se sešel Krizový
štáb města Lovosice a v kooperaci s odborem sociálních
věcí a zdravotnictví, Technickými službami města Lovosic,
Sociálními službami města Lovosic, Centrální školní jídelnou,
lovosickou Charitou a Nadějí a
následně dalšími obcemi a
podnikateli z Lovosic a ORP
připravil akční plán pro přijetí
azylantů z Ukrajiny. Jde o
zajištění ubytovacích kapacit,
stravování, zdravotní péče,
psychologické, jazykové a další
pomoci.
Děkuji tímto za nasazení a
práci všem výše zmíněným
pracovníkům, subjektům a občanům, kteří nezištně pracují
pro dobrou věc či sami nabídli
podporu.
Milan Dian

Osobnost

Do turistického nebe
odešel Rudolf Hozman
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Aktuality

Vlastník bývalé olejny představil projekt na bytové domy
V lednu letošního roku představil pan Bruno Beyne spolu s projektantem Ing. Petrem Novotným projekt bytových domů.

Prostor v areálu bývalé továrny
ANIVEG CZ s.r.o. je určen k celkové
rekonstrukci se záměrem vybudování
bytových domů, nových komerčních
prostor a prodejních ploch s vysokým
potenciálním zhodnocením. Navržená stavba má sloužit k užívání bytovými domy a komerčními prostorami
(převážně bezbariérové) - objekty
jsou pětipodlažní (výška cca 17 - 18
m), nepodsklepené, zastřešené plochou střechou. Předpokládaný počet
bytů je 224, z toho 1 + KK - 40 bytů,
2 + KK - 164 bytů, 3 + KK - 20 bytů.
Stavba je navržena pro obslužnost
celého areálu osobními a nákladními

automobily včetně parkovacích a
odstavných ploch, ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad.
Celkový počet parkovacích míst má
být 211 (z toho 11 parkovacích míst
pro tělesně postižené osoby). Před-

pokládaná cena projektu včetně
zabezpečení areálu, ozelenění nezpevněných ploch a vytvoření odpočinkových ploch (parková úprava) je
575 milionů korun.
Projekt se připravuje od června

2021, nyní je dokončena projektová
dokumentace, která se předloží k
posouzení všem dotčeným orgánům
a poté k povolení stavebnímu úřadu.
Výstavba bude možná po získání
investora nebo prodeji developerské
společnosti. Vedení města upozornilo, že v blízkosti daného objektu jsou
nyní v plánu dvě investiční akce města, a to revitalizace ulice Tovární a
parku v Sadech pionýrů. Tento projekt se tedy musí v návaznosti na tyto
akce projednat s autory daných projektů. Po splnění náležitostí bude
v jednání pokračováno.
rys, vizualizace Ing. Petr Novotný

Na Holoubkově testují zamykání polopodzemních kontejnerů
Město Lovosice ve spolupráci se společností Meva a.s. a společností Sensority s.r.o. v městské části Holoubkov v rámci pilotního projektu testuje
prototyp zamykacího systému na polopodzemních kontejnerech typu MOLOK.
V 51. týdnu roku 2021 bylo na stání polopodzemních kontejnerů v ul. Jabloňová alej a v ul.
Kmochova nainstalováno zamykací zařízení na
všech polopodzemních kontejnerech (komunál,
papír, plast, sklo). Zároveň byly distribuovány čipy,
kterými si občané kontejnery odemknou. Od prosince je tedy možné odpad do kontejnerů vhazovat pouze po odemknutí víka přiděleným čipem.
Nyní sbíráme data o provozu, shromažďujeme
zkušenosti a podněty od občanů k fungování
samotného zamykání. Předem upozorňujeme, že
se jedná o testovací provoz, takže se mohou vyskytnout různé odchylky od ideálu, které se budou
za běhu odstraňovat a ladit. V tomto ohledu tedy
žádáme občany o shovívavost a trpělivost. Dotazy,
či jiné podněty lze směřovat na Městský úřad
Lovosice, odbor životního prostředí, paní Mrňákové, telefon: 416 571 135, e-mail: eliska.mrnakova
@meulovo.cz.
Vývojem zamykacího systému město reaguje na
několik výzev, které vyplynuly ze zkušeností se
systémem odpadového hospodářství města
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v uplynulých letech. Je veřejným tajemstvím, že
odpadové nádoby pro občany Lovosic jsou využívány i obyvateli jiných obcí a podnikatelskými
subjekty, pro které ovšem není tento systém určen. V důsledku tohoto jednání chybí kapacita
sběrných nádob občanům Lovosic, kterým jsou
kontejnery určeny, a systém se prodražuje. Dále
uzamykání a odemykání skrze přidělené čipy vede
k určité identifikaci s konkrétním kontejnerovým
stáním a odpovědnosti za toto místo, což dobře
funguje u popelnic u rodinných domů.
Zatím systém pouze eviduje, kdo kolikrát odemkl
víko kontejneru, z čehož lze usoudit, kolikrát dotyčný něco vhazoval do kontejneru. Zamykání
tedy slouží především jako mechanická zábrana,
aby do kontejnerů nevhazovali odpad lidé, pro
které nejsou určeny. Do budoucna jsou v plánu
další vylepšení týkající se vážení a lisování, která
by měla snižovat náklady na provoz odpadového
hospodářství.
Pokud se zamykací systém osvědčí, bude instalován i na další kontejnery ve městě.
(ik, foto rys)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor majetku a investic
Opravy ubytovny zimního stadionu jsou v plném proudu
V pátek 15. ledna byla odstartována rekonstrukce ubytovny zimního stadionu Lovosice předáním staveniště. V příštích 12 měsících dojde k celkové
změně dispozic a přebudování na nový multifunkční objekt. Na chystaných
webových stránkách se veřejnost může seznámit s aktualitami, projektem,
vizualizací prostor, harmonogramem prací a dalšími novinkami. Budou zde
zveřejňovány fotografie a zprávy z kontrolních dnů.

Pozor při parkování! Lístek musí být i nadále viditelně
umístěn za předním sklem
Koncem prosince byly v Lovosicích nainstalovány nové parkovací automaty,
které nahradily původní zastaralé a dosluhující parkovací hodiny. Nové automaty umožňují řidičům provést platbu nejen mincemi, jako tomu bylo doposud, ale také platební kartou. Pro provedení platby je nově nutné zadat také
registrační značku vozidla. Co ale zůstává, je povinnost umístit parkovací
lístek viditelně za přední sklo vozidla.
„V posledních dnech se stává, že řidiči parkování uhradí a lístek si schovají
do peněženky nebo ho umístí pouze za stěrač. Městská policie pak lístek při
kontrole nenajde a řidič obdrží upozornění pro podezření ze spáchání přestupku. Dochází tak k nedorozuměním a zbytečnému dohadování,“ uvedla
paní Miluše Hudečková, preventistka kriminality Městské policie Lovosice,
pověřená kontrolou stavu parkovacích automatů. „Informace o umístění
dokladu o zaplacení za sklo vozidla jsou uvedeny přímo na parkovacím lístku, ale stává se nám, že řidiči se mylně domnívají, že je u nás zaveden stejný
systém jako v sousedních Litoměřicích, kde se v případě použití mobilní
aplikace lístek za sklem nenechává,“ vysvětlila Hudečková.
V Lovosicích stojí první půlhodina parkování 10 Kč, každá další hodina pak
20 Kč. Uvedené ceny jsou platné v době pondělí až pátek od 8:00 do 16:00
hodin. Mimo tuto dobu je stání vozidel ve městě stále zdarma. Parkování je
zpoplatněno pouze v ulicích Osvoboditelů, 8. května a Václavské náměstí.
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.
(ik)

Odbor životního prostředí
Z historie... Výstavba stadionu
Základ zimního stadionu, tedy nezastřešená ledová plocha se šatnami, se
začala stavět v sezoně 1964 – 65. Tehdy byla mírná zima a nepodařilo se
vytvořit přírodní led ani na jedno utkání a zároveň měl současný kádr vysoký
věkový průměr. Pravděpodobně také tyto skutečnosti rozhýbaly myšlenku
na vybudování zimního stadionu. První umělá ledová plocha byla v Lovosicích dokončena v létě 1967. „Stadion byl zařazen do II. kategorie, má ústřední topení, sprchy se studenou i teplou vodou. Bude se ještě rozšiřovat počet
kabin, zlepšovat sociální zařízení, později se počítá i se zastřešením.“ (Výňatek z městské kroniky.) První zápas na našem ledě ovšem odehrála druholigová Dukla Litoměřice proti švýcarskému HC Davos. V první
sezóně zimního stadionu se Jiskra Lovosice umístila na 3. místě oblastního
přeboru. Vybudování první umělé ledové plochy podpořilo kádr a kolem
roku 1969 zažíval lovosický hokej zlaté časy.
Na zastřešení stadionu se začalo pracovat v roce 1970. Finanční stránku věci
zaštítil národní podnik Severočeské chemické závody. Stavba trvala od března do listopadu. Původní šatny a fotbalová tribuna byly zbourány. Byly zabudovány patky a střecha byla smontována na zemi. Měla rozměr 75 x 75 metrů a tvořil ji prostorový vazník o váze 230 t, který byl pomocí 8 jehel zvednut a posazen na 16 ocelových nosných sloupů. Stavbu střechy zajistili pracovníci Pozemních staveb Gottwaldov. Díky popularitě hokeje ve městě se
do stavby zapojilo velké množství dobrovolníků a již v listopadu byl stadion
slavnostně otevřen. Podle knihy Františka Frühaufa: Lovosice v minulosti i
přítomnosti stálo zastřešení stadionu 6 313 000 Kčs.

Lovosičané odevzdali nejvíc elektroodpadu na osobu
V roce 2021 bylo v Lovosicích odevzdáno nejvíce elektroodpadu na osobu
v Ústeckém kraji, přesně 10,941 kg na osobu. Vychází to z vyhodnocení společnosti Elektrowin, která provozuje kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektrozařízení a elektroodpadu. Lovosice tak zvítězily v kategorii Obce nad
4 000 obyvatel. Vedení Lovosic převzalo sošku Elektrooskara a odměnu ve
formě šeku na 20 000 korun od zástupců společnosti Elektrowin, a.s. a zástupců Ústeckého kraje.
Eliška Mrňáková, DiS. / OŽP, foto OŽP

(ik, foto rys a archiv bývalého hráče pana Josefa Lízla)

Centrální školní jídelna

Ceny stále stoupají, školní jídelna musí zdražit obědy
Vzhledem k opětovnému navýšení cen surovin, cen dodavatelů a energií je
Centrální školní jídelna Lovosice nucena přistoupit ke změně cen obědů.
Navýšení cen obědů se týká cizích strávníků a začne platit od 1. dubna.
Jana Dreieckerová, ředitelka CŠJ

březen 2022

Název služby

Původní cena

Od 1. 1. 2022

Od 1. 4. 2022

Pečovatelská sl.

63 Kč

67 Kč

70 Kč

Firemní strávníci

65 Kč

69 Kč

72 Kč

Veřejnost stálá
(čip jídelna)

68 Kč

72 Kč

78 Kč

Bez objednávky

77 Kč

81 Kč

87 Kč
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Rozhovor

Z chaty Lovoš: Spokojení turisté jsou pro nás nejvíc
Loni jsme přinesli rozhovor s novými nájemci chaty na Lovoši. Uběhl rok, a tak je nasnadě zeptat se, co nového se za tu dobu změnilo a jak loňský
komplikovaný rok probíhal v rámci turistického ruchu na naší lovosické dominantě. Na otázky odpovídali Ondřej Mirovský a Eliáš Molnár.
Jak hodnotíte po roce své působení na Lovoši?
Je to krásná a nejlepší práce na světě. Ale jsme
trochu pořád na začátku, protože jak jsme si již
ověřili na Řípu, musí se projít nějakým cca 2letým
cyklem, než se všechno zavede, než se provoz,
který se přebírá v nějakém stavu, podaří dostat do
požadovaného výsledku. Co je trochu smůla, je to,
že se započala rekonstrukce. Na tu jsme se samozřejmě těšili, ale během mrazů se rekonstrukce
opět pozastavila. Následek je takový, že fungujeme celou zimu v provizoriu a zákazník tento diskomfort vnímá. Rád bych ujistil všechny, že každým dnem usilujeme o to, aby chata byla co
nejdříve jako ze škatulky.

Loni jsme se bavili, že máte v úmyslu nějaká
vylepšení chaty, povedlo se? Jaké novinky mohou návštěvníci kvitovat?
Pár změn i přes pandemii proběhlo. Hlavní je asi
pevná otevírací doba a tím pádem spolehlivost
pro turisty, že po výšlapu se budou moci občerstvit. Také jsme odtemnili hlavní místnost hospody, a návštěvníci se tak konečně mohou kochat
výhledem z chaty. Některé věci ovšem nejsou
zákazníkem vidět, jde například o úpravy v kuchyni. Stále vylepšujeme systém využití dešťové vody
spatřuji odkaz Keltů a starých Slovanů, kteří
takové signalizace (tehdy otevřeným ohněm)
využívali.
To jsou spíše perličky, protože hlavní je uspokojit
zákazníky, kteří chodí během dne. Loni jsme si
prakticky ověřili návštěvnost v jednotlivé dny a
pondělí a úterý je nejslabší. Protože chceme nabídnout návštěvníkům maximum – myslím, že to
můžu prozradit, že v brzké době budeme mít
automat na prodej občerstvení, které máme
v nabídce, i když právě nebude otevřeno. Bude
stát venku, platba bude možná jen kartou. Takže
turista se bude moci napít, najíst kdykoli.

a mnoho dalšího. Pak máme novou personální
posilu Viktorii, která se na plný úvazek věnuje jen
Lovoši. Má dobré nápady a je člověkem, který
vytváří pohodového ducha Lovoše.
Jinak máme spoustu vizí pro tento rok, který
bude v režimu nových investic. Chceme plynule
navázat na to, co se v rámci rekonstrukce dodělá.
Zejména elektřina a voda. Napsali jsme si seznam
věcí, které je dál třeba změnit, třeba systém vytápění, protože ten současný je neefektivní a technicky překonaný.
Ano, vím. Nahoře je i otevřený krb, kde vlastně všechno teplo uniká komínem, takže jako
logická cesta se mi jeví kamna s výměníkem…
Ano, přesně tak. Všechno pochopitelně závisí na
investicích, které do toho může KČT dát, a také na
technických podmínkách. I přes spartánské podmínky, které pochopitelně návštěvníci vnímají,
držíme celou zimu otevírací dobu od čtvrtka do
neděle.
Díky svým předchozím zkušenostem (založili
jste společnost Milešovka s.r.o., provozujete
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Současný trend (návrat k regionálním výrobkům, bez dlouhého dovážení a skladování) jste
prosazovali již na Milešovce a Řípu. Mnoho jste
toho ozkoušeli, abyste vybrali to nejlepší na
trhu, přišli jste na nějaké nové rozšíření sortimentu?
Nově spolupracujeme s firmou EMCO, opět je to
místní firma a líbí se nám, že dělá dobré sladkosti
a bez palmového oleje, což je naše podmínka.
Ještě hledáme alternativu pro sladké tyčinky, ale
to není to hlavní, co lidé kupují.
Jinak dále spolupracujeme s Biskupským pivovarem. Máme ovšem své lahve, kde se v jednom
logu objevují oba kopce, na nichž provozujeme
občerstvení – Lovoš i Říp. Pivo dělá pivovar specichatu na Řípu) máte možnost srovnávat. Ve álně pro nás a nikde jinde ho nekoupíte.
všech případech jde o místa geologicky, historicky i krajinně unikátní. Je něco specifického To by byla pecka mít pivo jako na Luční bouna Lovoši z hlediska provozu?
dě nebo Trautenberka z Horní Malé Úpy. Co
Turisticky je Lovoš velmi exponované místo. aspoň pivo Lovoš? Ale to dělá pivovar Hák v
Kdyby tedy nebyl covid. Ale nyní se již situace Mlékojedech.
znatelně lepší. Daří se navazovat spolupráci s Ano, tam jsme se byli podívat, ale ta výroba je
místními, a to nejen formálně. Já už jsem dokonce velmi malá. Navíc ve skle a nedováží, takže zde
ve skupině WhatsApp fanoušků Lovoše a vždycky jsme spolupráci zatím nenavázali.
když napíšu, že tam jsem, tak přijdou. Což je skvělé pro vztahy.
Loni jste brali uzeniny z Varnsdorfu.
Lovoš je hodně lokální, a tak ho i bereme. Loni Tady nastala změna - vznikl problém se závozem,
na podzim jsme měli společnou brigádu s KČT a jelikož Varnsdorf je trochu z ruky. Nyní máme
musím říct, že to byla prima práce se spoustou vídeňské párky z Astur Straškov od Roudnice.
sympatických lidí. Stejně tak byla skvělá brigáda Hledali jsme tu nejlepší chuť, a tak si nakonec
se skauty, se kterými jsme za dva víkendy natřeli necháváme vyrábět párky na zakázku se složením
komplet zábradlí.
jen pro nás. Chtěli jsme co nejméně konzervantů a
Rádi bychom i dobu otevření přizpůsobili přáním prapodivných přísad a co nejvíce masa. Pro pečivo
a představám zvláště místních návštěvníků. Třeba jezdíme do rodinné pekárny z Trnovan a bereme
signalizačním světlem na kopci, který by dal na skvělé sirupy z malin od firmy Kalábria z Kladna vědomí, že dnes bude otevřeno déle. (Tak jak to jsou naši největší dodavatelé. Pracujeme také
tomu bylo i v minulosti. pozn. red.)
na novém dodavateli zmrzliny a na letní sezónu
bychom chtěli navázat spolupráci s nějakým vinařTo mi ale přijde jako skvělý nápad! V tom stvím.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Rozhovor
Když už se člověk rozsedí u lahvinky dobrého
vína, to by bylo vhodné moci na vrcholku
přespat. Jak to vypadá s návratem této možnosti?
Na to musí dát hlavní odpověď KČT. Bylo by to
skvělé, ale pro fungování chaty to nyní není priorita. Abychom se k tomu mohli jednou propracovat,
je potřeba mít zrekonstruovanou elektřinu, zrekonstruované vodohospodářství včetně záchodů –
to už je naplánováno a vymyšleno. Do země by se
mělo poprvé kopnout už příští měsíc.
Jaký byl na Lovoši Nový rok?
Tou návštěvností obecně mě Lovoš stále udivuje.
1. ledna to ale bylo naprosto neskutečné, jeli jsme
na dvě směny a nešlo skoro projet po cestě nahoru a ani se nahoře otočit, ale lidé pochopili, že
vezu pivo a zásoby a byli rádi. Bohužel v provizorních podmínkách při takovýchto návalech se tvoří
fronty, takže příští rok chceme udělat venkovní
bar, aby ti, co chtějí jen pití, mohli být obslouženi
rychleji.

Nedá mi, abych se nezeptala - v souvislosti se
strukturou návštěvníků na Řípu a na Lovoši a
jejich kupní silou. Není výše cen směřována
spíše na cizí klientelu? Chápu, že vše neustále
zdražuje a provoz se musí vyplácet, ale nebojíte se odlivu potenciálních zákazníků, kteří raději vezmou svačinu a čaj do batohu, než by
utratili značnou částku na Lovoši?
Faktem je, že jsme ceny museli v listopadu upravit, protože to přestalo ekonomicky vycházet.
Vstupní náklady se zvedly o 5 až 10 procent a my
rozhodně nechceme jít dolů s kvalitou nebo prodávat pití v plastových kelímcích a podobně. Když
zvedli ceny dodavatelé, museli jsme bohužel reagovat.
Co vaše konkurence na Milešovce?

březen 2022

Dýňobraní na Lovoši a koncert skupiny Holinky.
My to nevnímáme jako konkurenci, je to sousední kopec a dost lidí jde na Milešovku a Lovoš
v jeden den, takže mají nějaké srovnání a myslím,
že základ není v tom si konkurovat. Principem je
mít tyto provozy oba otevřené. Naším cílem je,
aby v kraji fungovalo co nejvíce kvalitních služeb a
turistům tu bylo dobře.

prací. Věříme, že výsledky půjdou brzy vidět, a tak
nezbyde pomlouvačům než uznat, že naši práci
děláme poctivě.
Co vám udělalo největší radost?
Radost nám dělá každá pochvala od zákazníků.
Radost nám dělají i úspěšné akce, dělali jsme třeba Dýňobraní, kde se prodávaly burgery a dyňové
hranolky, měli jsme i živou hudbu. Taková akce
podle nás na Lovoš patří a určitě ji budeme dělat i
příště. Teď chystáme zabijačkové hody a hlavně
nás letos čeká oslava 130 let Chaty na Lovoši.
Spokojení turisté jsou pro nás jednoduše nejvíc.

S čím se potýkáte v současnosti?
Krom rekonstrukce jsou to takové drobnosti jako
třeba třídění odpadů. Někteří návštěvníci stále
nedodržují barvy pro konkrétní odpad. Musíme to
lépe vymyslet. Někteří návštěvníci dokonce odhazují odpadky po kopci. Samozřejmě to uklízíme,
ale dá to zabrat.
Děkuji za rozhovor a přeji další spokojené
Trápí nás také občasné pomluvy, které se o nás návštěvníky a mnoho elánu do dalšího období.
(rys, foto archiv)
šíří. Rozhodli jsme se na ně reagovat jen tvrdou
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Školy

Na ZŠ Sady pionýrů uspořádali
valentýnské tvoření

Turistický kroužek vyrazil na Loket

Všude samá srdíčka. V pondělí 14. února si paní učitelky ve školní družině
připravily pro děti valentýnské tvoření, při kterém se vyráběla srdíčka za
pomoci různých technik. Děti si vytvořily krásná srdíčka, která byla překvapením pro maminky nebo i pro někoho, koho mají velmi rády.
Školní družina ZŠ Sady pionýrů

Pobyty spolku Úsměv=Zdraví:
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

Plán zájezdů MO STP Lovosice na rok 2022
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
Při jednodenních zájezdech se uvedená částka platí při přihlášení.
Při týdenních pobytech bude složena záloha 2 000,- Kč a doplatek nejpozději 6 týdnů před odjezdem na pobyt. Cestovní pojištění není v ceně pobytu. Doporučujeme pojištění stornopoplatků. Při platbě je nutné předložit
členskou průkazku se zaplaceným členským příspěvkem na rok 2022.
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Víte, kde je Loket? Ano, asi tak v
půlce každé ruky, ale ten, který byl
naším cílem, je u Karlových Varů.
V sobotu 12. února se turistický
kroužek ze ZŠ Sady pionýrů vydal
na první výlet letošního roku. Cílem
bylo historické město Loket a gotický hrad. V Severním paláci hradu
jsme zhlédli unikátní putovní výstavu mistrovské repliky korunovačních
klenotů. Byl to opravdu zážitek,
vždyť svatováclavská koruna, královské žezlo a královské jablko spolu s korunovačním pláštěm, zlatým
relikviářovým křížem, zvaným Korunovační, a obřadním korunovačním
mečem, zvaným Svatováclavský,
nejsou k vidění každý den. Po čtyřech stoletích se setkaly na jednom
místě.

Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků,
legenda mezi šperkaři – Jiří Urban,
který realizoval šperky např. pro
anglickou královnu Alžbětu II., kříž
pro papeže Jana Pavla II., repliku
císařské koruny Svaté říše římské a
nedávno také repliky cášské a lombardské koruny.
Loketské městské hradby nám
nabídly putovní výstavu ilustrací a
kreseb malíře Zdeňka Buriana –
Malíř ztraceného času. Viděli jsme i
největší sbírku lázeňských pohárků v
ČR - 1 800 ks v Muzeu lázeňských
pohárků. Počasí nám přálo a výlet
se opravdu vydařil. Těšíme se na
příští, do Českého Šternberku.
Miluše Králíčková

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 199 - 245,- Kč/ks.

Prodej: 29. březen 2022
Lovosice - u Billy - 13.30 hodin
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9 - 16 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840 www.drubezcervenyhradek.cz
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Soutěže

Mladí chemici Ústeckého kraje soutěžili v Lovosicích
V úterý 15. února proběhlo na sále lovosického Centra kultury Lovoš slavnostní vyhlášení 10. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého
chemika Ústeckého kraje“. Před slavnostním vyhlášením absolvovali soutěžící praktickou část v laboratořích Střední odborné školy technické
a zahradnické, Lovosice. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Do jubilejního 10. ročníku se zapojilo celkem
1044 žáků ze 44 základních škol Ústeckého kraje.
Školní kolo proběhlo na základních školách prezenčně. Druhé kolo soutěže obvykle probíhá na
středních školách. I v letošním roce se 2. kolo
soutěže uskutečnilo v jednotném termínu ve čtvrtek 27. ledna 2022. Soutěžící absolvovali vědomostní on-line test, který v časovém intervalu 70
minut prověřil jejich znalosti chemie. Test sestavil
tým pedagogů SPŠ Otrokovice. Za Ústecký kraj se
druhého kola zúčastnilo celkem 121 žáků ze 43
základních škol. V letošním roce jsme mohli porovnat výsledky hodnocení již v druhém kole.
Všichni postupující žáci z Ústeckého kraje se vešli
do první třetiny republikových výsledků.
Do regionálního finále postoupilo 36 nejlepších
žáků z 22 ZŠ našeho kraje a jejich úkolem je vypracovat praktickou úlohu v laboratoři. Jednotlivé
okresy měly tato zastoupení: Chomutov – 2, Louny – 9, Most – 8, Teplice – 3, Litoměřice – 10, Ústí
nad Labem – 4. Čtyři nejlepší soutěžící budou

reprezentovat Ústecký kraj na celostátním finále,
které proběhne 12. června 2022 v Pardubicích.
Vítězem krajského kola se stal Ladislav Tvaroha
ze ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská. Druhé
místo s rozdílem pouhého bodu obsadila Eliška
Filová ze ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova. 3. místo
vybojovala Barbora Žižková ze ZŠ Louny, Prokopa
Holého. Posledním postupujícím do republikového finále je opět žákyně ZŠ a MŠ Podkrušnohorská v Litvínově Daniela Uhlířová. Nejlepším řešitelem z Litoměřicka se stal Lukáš Jirásek ze ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem, který skončil na
12. místě. Vítězové obdrželi diplomy a hodnotné
ceny od Ústeckého kraje, Lovochemie, Mondi Štětí
a Aoyama CZ. Vítěz si odvezl tablet, další umístění
obdrželi chytré hodinky, 3D pero, fitness náramek,
powerbanku či outdoorovou lahev na pití. Ostatní
účastníci si odnesli účastnický list a dárkové předměty od partnerů soutěže.
Učitelé, jejichž žáci dosáhli nejlepších výsledků
v soutěži (jmenovitě Mgr. Jitka Vošvrdová, Mgr.

Miroslav Král, Mgr. Venuše Krtičková a Mgr. Michal Chalupný), obdrželi cenu v podobě dárkových
tašek od partnerů soutěže. Ostatní vyučující chemie obdrželi kytičku a drobnou pozornost z rukou
ředitele SOŠ v Lovosicích.
Na slavnostní vyhlášení byli pozváni také zástupci partnerů soutěže a zástupci Ústeckého
kraje. Partnery soutěže jsou firmy Lovochemie,
Glanzstoff, Mondi, Orlen Unipetrol, Aoyama CZ
a Glazura. Většina zástupců partnerů se akce
zúčastnila a předávala ceny soutěžícím žákům
a žákyním. Ceny vítězům a učitelům předávali
předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Mgr. Zdenka Vachková a ředitel
školy Jiří Procházka. Celou akci svým vystoupením
zpestřili žáci ZUŠ Lovosice Anežka a Eliška Dolejších, Magdalena Tesaříková, Marie Husarová a
Adam Šuma.
Poděkování patří řediteli CK Lovoš Ing. Petru
Drašnarovi, Ph.D. za poskytnutí a přípravu sálu na
akci.
Mgr. Jaromíra Venclíčková, foto rys + archiv

V DDM Elko oslavili pololetní vysvědčení

Jako každoročně jsme připravili pro všechny děti na pololetní prázdniny akci Maškarní na ledě aneb Barevný ledový den. Na zimní stadion v Lovosicích
přišlo v pátek 4. února kolem 60 dětí v maskách. Ty měly kromě bruslení zdarma o zábavu postaráno díky agentuře Dance Mission – soutěže, tanečky a
spousta legrace s plyšovými animátory. Vyhodnotit nejkrásnější masku nebylo vůbec jednoduché. Nakonec vybrala porota šest nejvýraznějších, které
dostaly plyšáka nebo míč. Všechny ostatní masky si odnesly malou věcnou cenu. Ještě připomínáme, že máme posledních pár míst na letní příměstské
tábory. Termíny naleznete na našich stránkách ddm.lovosice.net, nebo na Facebooku DDM Elko Lovosice. Pokud chcete ještě nějaký termín stihnout,
napište si o přihlášku na dumdeti@lovosice.com.
Venuše Krčmářová, vedoucí DDM Elko

březen 2022
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Jednotky

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
na území ORP Lovosice v období od 3. 1. do 17. 2. 2022

Dne 3. 1. kolem 04.17 hodin byla jednotka povolána na odstranění stromu ze snížila na nulu. Na místo se dostavil technik chladicího zařízení, který provedl
silnice E55 za obcí Velemín ve směru na Teplice. Jednalo se o menší suchý opatření, aby k úniku dále nedocházelo, a technologii spustil. Po dekontamistrom, který zasahoval do dvou jízdních pruhů. Příslušníci jej odtáhli stranou naci zasahujících hasičů byl zásah ukončen a okolní prostor opět zpřístupněn.
z vozovky, zametli silnici a komunikaci opět zprovoznili.
Dne 15. 2. v 5.22 vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou osobních automoDne 6. 1. v 10.08 vyjeli hasiči do Libochovic na pomoc ZZS s transportem bilů v k.ú. Lovosice. Na místě byla jedna zraněná osoba, kterou si převzala
nepohyblivého a těžkého pacienta do sanity. Po příjezdu na místo události ZZS. Hasiči dále provedli protipožární opatření na havarovaných osobních
byla příslušníkům HZS sdělena informace, že se nejedná o covidového paci- automobilech a zasypali uniklé provozní kapaliny.
enta. Hasiči ve spolupráci se členy ZZS naložili pacienta na nosítka a snesli jej
z druhého nadzemního podlaží do sanity.
Ráno 17. 2. byla jednotka HZS povolána k odstranění stromu ze silnice
č. 2457 vedoucí z obce Černiv na Slatinu. Po příjezdu na místo události již
Večer 16. 1. vyjela jednotka ke kontrole půdy po požáru autobaterií v Lovosi- místní občan pomocí motorové pily strom rozřezával. Naše jednotka odstracích. Hořelo v půdním prostoru bytového domu, který lokalizoval jeden nila rozřezaný strom z komunikace a byla dále poslána k jiné události na
z obyvatel hasicím přístrojem. Vzhledem k zakouřenému prostoru byl zásah odstranění stromu do obce Slatina. V uvedený den zasahovali hasiči na dalprováděn v dýchací technice.
ších místech, například při zajištění uvolněné střechy v obci Poplze. Celkem
hasiči provedli 7 zásahů na popadané stromy nebo uvolněné střechy
Dne 17. 1. v čase od 7.32 do 14.10 byla jednotka vyslána ke čtyřem událos- v důsledku větrné smrště.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice
tem na odstranění popadaných stromů v k. ú. Oparno, Milešov, Velemín a
Lovosice.
Dne 30. 1. v čase od 4.44 do 15.32 vyjížděli hasiči k devíti událostem, při
nichž odstraňovali popadané stromy a větve z komunikací, upevňovali utržené střechy aj. v katastrech obcí Lovosice, Třebenice, Velemín, Bílý Újezd, Kololeč a Prackovice n. L.
Dne 8. 2. v 16.14 vyjely jednotky JSDHO Prackovice n. L. a HZS Lovosice
k uzavření prasklého potrubí a záchraně jedné osoby ve vodoměrné šachtě
do obce Litochovice nad Labem. Na místě byli jako první Prackovičtí, kteří
poskytli předlékařskou péči zraněné osobě a následně uzavřeli unikající vodu.
Dne 9. 2. v 15.46 byly jednotky z Lovosic a Litoměřic povolány k úniku čpavku
z areálu zimního stadionu v Lovosicích. Ve vzdálenosti asi 50 metrů byla
naměřena slabá koncentrace čpavku. Místo bylo zajištěno a uzavřeno ve
spolupráci s Policií ČR ve vzdálenosti asi 100 metrů a občanům bylo oznámeno, aby se nepřibližovali k místu úniku. Ze stanice Litoměřice byla povolána
posilová jednotka s dekontaminačním stanovištěm. Po příjezdu byli její členové vysláni v ochranných oděvech do strojovny chladicího zařízení.
Tam odstavili technologie z provozu a zjistili příčinu úniku čpavku. Po odstavení čerpadla technologie byl prostor odvětrán a koncentrace čpavku se
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Sport

Lovci představují nový předzápasový program pro děti
Házenkářský klub Lovci Lovosice přichystal pro všechny děti jednu předzápasovou novinku. Svoji premiéru si odbyla v sobotu 12. února před
ligovým duelem našich házenkářů proti Brnu.
Stávající epidemiologická nařízení
ze strany vlády ČR týkající se koronaviru ve spojení s nařízením Českého svazu házené značně omezují
možnosti doplňkových programů
utkání „A“ týmu mužů. A kdo někdy
na házené v Lovosicích byl, tak jistě
ví, že každou volnou chvíli, kterou na
palubovce netráví muži, je hřiště haly
Chemik doslova poseté dětmi.
„Lovosice jsou tímto pověstné.
V momentě, kdy píšťalka rozhodčího
ukončí poločas nebo celé utkání,
máme všechny děti na palubovce.
Jsme moc rádi, že chodí náš tým ve
společnosti svých rodičů povzbudit, a
mrzelo nás, že jsme jim tyto okamžiky s ohledem na stávající nařízení
museli odepřít,“ říká ředitel klubu
Vojtěch Srba.
Pobyt dětí není na palubovce možný jednak z důvodu výše uvedených
nařízení, svoji roli ale samozřejmě
hraje i bezpečnost dětí. Ve volných
chvílích je totiž hřiště určené primárně pro rozcvičení hrajících týmů a
současná přítomnost dospělých i
dětských házenkářů tak není úplně
vhodná.
Z tohoto důvodu se Lovci rozhodli,
že dětem vyhradí čas a prostor jinde.

Díky existenci tréninkové haly, na
které se významnou měrou podílelo
město Lovosice, tak mají ti nejmenší
možnost se realizovat v krytém prostoru v bezprostřední blízkosti hlavní
sportovní haly.

Malí plavci reprezentovali město v Krupce

První prověrkou tohoto nového
nápadu bylo předzápasové odpoledne před střetnutím proti Brnu. A
premiéra se povedla na jedničku,
když této možnosti využila téměř
třicítka malých házenkářů i neházen-

kářů. Připravena pro ně byla slalomová dráha i řízený hod na branku, kdo
neměl chuť na organizovanou aktivitu, mohl si jen tak zastřílet nebo se
po hale proběhnout.
„Rádi bychom tuto možnost dětem
nabídli před každým extraligovým
duelem. Samozřejmostí je vedle poskytnutí prostoru také odborný dozor, který vykonávají trenéři našich
mládežnických týmů. Tímto bych jim
chtěl poděkovat za jejich ochotu a
čas a pozvat děti, aby přišly i příště,
budeme se na ně těšit,“ říká Vojtěch
Srba a dodává: „Věřím, že tahle novinka se líbila i rodičům, kteří mohou
využít posezení v restauraci haly
Chemik, zatímco jejich děti budou
sportovat v tréninkové hale.“
První díl „novinky“ určené pro nejmenší lovecké fanoušky proběhl v
sobotu 12. února pod vedením trenéra mladších žáků Davida Karlovce.
Pravidelně by se měl v případě zájmu
opakovat vždy hodinu před začátkem
každého extraligového duelu na
domácí palubovce. Aktuální pozvánku na akci pak Lovci zveřejňují na
svém FB profilu Lovci Lovosice a
Lovci Lovosice mládež.
Lucie Kantůrková, HK FCC Město Lovosice

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
v období od 16. 1. do 15. 2. 2022
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
16., 17., 23., 24., 26. a 31. ledna a 4., 5., 8. a 17. února jsme prováděli úkony
k ukládání odpadu mimo vyhrazená místa, a to v ulicích Tovární, Vodní,
Terezínská, Osvoboditelů, Siřejovická, Nádražní, Okružní a U Výtopny.
Nedovolené odstavení vozidla
17. 1. v 9.25 hodin jsme v ulici Terezínská řešili nedovolené odstavení
vozidla tov. značky Peugeot z důvodu zjevné technické nezpůsobilosti
k provozu na pozemních komunikacích. 30. 1. ve 13.55 hodin pak v ulici
Terezínská nedovolené odstavení vozidla tov. značky Renault z důvodu
uplynutí časové lhůty platnosti technické prohlídky.
Rušení nočního klidu
15. a 28. 1. ve 22.50 resp. ve 2.05 hodin jsme řešili v ulici Okružní rušení
nočního klidu v bytovém domu.

Lovosičtí malí plavci dne 13. února reprezentovali naše město na Meziklubové soutěži jednotlivců v plaveckém bazénu v Krupce. Všichni účastníci si
za své výkony zaslouží velikou pochvalu. Nejmladší ze všech účastníků
těchto závodů byli z Lovosic dvojčata Ondra a Jindra Brožíkovi (ročník
2015). Další snímky najdete ve fotogalerii na našich stránkách www.pklo.cz.
Václav Voborník, předseda Plaveckého klubu Lovosice

Plán ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2022
4. - 11. 6. Hotel Ort u Sobotky, předběžná cena: 6 500 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, 2x výlet do okolí, hudební večer,
možnost koupání v přírodním koupališti, 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.

březen 2022

Narušení občanského soužití
26. 1. ve 14.20 hodin jsme před úřadem práce v ulici Osvoboditelů řešili
verbální a fyzické napadání osob. 7. 2. ve 23.10 hodin pak v ulici Wolkerova v jednom z bytových domů opakované verbální napadání osob.
Stání na vyhrazeném parkovišti pro osobu zdravotně postiženou
1., 6. a 9. 2. v ulici Osvoboditelů a 20. 1. v ulici Wolkerova jsme řešili stání
motorových vozidel tov. značek Škoda, Volkswagen a Dacia na parkovišti
vyhrazeném pro osobu zdravotně postiženou. Jednalo se o přestupky se
zápisem bodů do evidenční karty řidiče.
Poškození komunikace
10. 2. v 9.30 hodin jsme prováděli úkony k poškození místní komunikace
na Václavském náměstí řidičem nákladního automobilu, který prováděl
zásobování jedné z provozoven.
Poškození zeleně
11. 2. ve 12.10 hodin jsme v ulici Sady pionýrů prováděli úkony k poškození travnatého porostu nákladním vozidlem. Řidič zaparkoval přímo u bytového domu, aby mohl shazovat věci z jednoho z bytů z okna přímo na
korbu vozidla.
Kontroly souprav nákladních automobilů projíždějících centrem města
Ve dnech 16. 1. až 15. 2. jsme řešili 16 řidičů porušujících zákazové dopravní značení.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Životní prostředí

Odbor životního prostředí bilancuje a plánuje...

Odbor životního prostředí má velmi široké pole působnosti a jednotlivá spravovaná odvětví mají svá specifika. Převážnou většinu činnosti odboru
tvoří státní správa v přenesené působnosti, tedy aplikace zákonů v oblasti životního prostředí. Jedná se o různá povolení (např. kácení stromů,
rybářské a lovecké lístky, nakládání s vodami, apod.), vyjádření či rozhodnutí vztahující se k různým stavebním akcím. Zbytek odboru životního
prostředí se zabývá samosprávou města Lovosice, kde je hlavní náplní péče o zeleň a odpadové hospodářství města. V rámci samosprávných
činností OŽP spolupracuje zejména s odborem majetku a investic (plány investic a realizace) a pochopitelně také s Technickými službami města
Lovosice, které fyzicky zajišťují většinu provozní údržby zeleně a drobné investiční akce, jež jsou schopny personálně a technicky zaštítit.
V roce 2021 byla instalována nová místa velkoobjemových kontejnerů, po městě nové odpadkové koše, zřízeny nové záhony, za skácené stromy,
které byly na konci životnosti či postiženy chorobami a tím ohrožovaly bezpečnost obyvatel, byly vysazeny nové. Mimo to se OŽP stará
o městská včelstva – snahou je podpořit život hmyzu (zvláště důležitých opylovačů) ve městě, sleduje kvalitu ovzduší a vody.

Budky
Na konci roku 2021 byly v lesoparku Osmička instalovány budky pro ptáky a
netopýry. Tyto umělé dutiny byly instalovány za účelem vytvoření nových
hnízdních podmínek pro ptáky a netopýry, k jejichž úbytku došlo a dochází
při kácení některých provozně nebezpečných dřevin. Přesné umístění dřevocementových netopýřích budek bylo konzultováno s AOPK ČR. Budky byly
pořízeny z finančního příspěvku společnosti Mondi Štětí, a.s.

připravuje projekt na rekonstrukci parku Sady pionýrů a přilehlých komunikací. Projekt je nyní ve fázi přípravy žádosti o vydání stavebního povolení.

Údržba stromů
V roce 2022 má OŽP opět v plánu provádět průběžnou údržbu veřejné zeleně. O živé ploty a keře budou pravidelně pečovat během sezóny pracovníci
Technických služeb města Lovosice. Na vzrostlých dřevinách pak budou
údržbu provádět certifikovaní arboristé, se kterými město dlouhodobě spoAlej na Vchynice
lupracuje. OŽP má v plánu se zaměřit na dřeviny v ulici Terezínská a ulicích
Pokácely se stromy v havarijním stavu, zbylé se citlivě prořezaly – arboristy – přilehlých. V roce 2021 jsme do údržby dřevin dali úhrnem 800 000 korun za
ovocnáři, do zbylého stromoví se vysázely nové dřeviny, které postupně arboristické práce. Stromy jsme vysadili za cca 200 000 korun.
nahradí dožívající jedince.
Popelnice na plast a papír do rodinných domů
Výsadba
V březnu se inovuje systém odkládání tříděného odpadu (plast, papír) z roPo celém městě došlo dle plánu výsadeb za skácené dřeviny k vysazení cca dinných domů. V rámci již zavedeného systému „door-to-door“ bude dosa100 kusů dřevin. Jednalo se o platany, javory, magnólie, lípy, jilmy, duby, ja- vadní pytlový svoz tříděného plastu a papíru z rodinných domků nahrazen
sany, ale i slivoně, hrušně, jabloně nebo mandloně.
svozem běžných barevných popelnic. Ke každému rodinnému domu budou
přiděleny barevné nádoby o objemu 120 litrů (žlutá a modrá). Vývoz bude ve
Plány
stejné četnosti jako současný pytlový svoz. K výše uvedenému bylo přistoupeno po konzultacích se svozovou společností a dále na základě některých
Projekty
dlouhodobých negativních zkušeností s pytlovým sběrem (reklamace dodání
Odbor životního prostředí nyní pracuje ve spolupráci s Jiřím Austem ze spo- pytlů, zlomková návratnost pytlů, apod.).
lečnosti Proefekt – projekty na projektu na nová stanoviště polopodzemních Co od zavedení očekáváme: Opatření proti navyšování poplatku za svoz
kontejnerů. Jedná se o lokality v ulicích Dlouhá, Palackého, Osvoboditelů – odpadu ve střednědobém horizontu, navýšení míry separace a objemu
vnitroblok a Žižkova. V projektu se počítá s novějšími typy polopodzemních recyklovatelného odpadu, zlepšení kvality tříděného odpadu a větší pořádek
kontejnerů značky MOLOK s novým moderním designem.
ve veřejném prostranství a snížení množství odpadů ukládaných na skládku.
Ing. Vojtěch Hamerník, vedoucí OŽP, foto rys
Dále odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem majetku a investic

10

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Životní prostředí

Čížkovice uvádějí na český trh zelený cement ECOPlanet
Cement ECOPlanet přináší snížení uhlíkové stopy minimálně o 30 %, přičemž jeho kvalita zůstává zachována. ECOPlanet nabízí širokou škálu
využití v průmyslovém odvětví, od výstavby domů až po složitou infrastrukturu.

Přední výrobce cementu společnost Lafarge
Cement, člen skupiny Holcim, uvádí na český trh
novou produktovou řadu ekologického cementu
s názvem ECOPlanet. V průběhu výroby tohoto
cementu je vyprodukováno minimálně o 30 %
méně emisí CO2 než u běžných portlandských
cementů. Vzniká 520 kg emisí CO2 na 1 tunu
cementu, a to díky optimalizované skladbě
vstupních materiálů.
ECOPlanet je již dostupný například v Německu,
Rumunsku, Kanadě, Švýcarsku, Španělsku, Francii
a Itálii a od letošního roku také v České republice. Cílem skupiny Holcim je do konce roku 2022
celosvětově zdvojnásobit výrobu tohoto produktu a zásadně přispět ke snížení emisních dopadů
na životní prostředí.

LOVOSICKÝ
DNEŠEK
březen 2022

ECOPlanet BS4 vychází vstříc poptávce zákazníků Lafarge Cement, a.s. po zeleném bydlení.
Produkt má využití pro téměř všechny typy stavebních projektů od těch malých až po velké
projekty infrastruktury.
„Uvedení ECOPlanet na trh je součástí dlouhodobé strategie Lafarge v Čížkovicích, potažmo
celé skupiny Holcim, vyrábět cementy s nižší
uhlíkovou stopou, a snižovat tak celkové emise
CO2 produkované v cementářském průmyslu,”
vysvětluje obchodní ředitel Pavel Zdeněk. „Se
značkou ECOPlanet se v budoucnu budeme setkávat stále víc, cement BS4 je pouze první vlaštovka. Naši zákazníci mohou proto očekávat
představení dalších produktů v rámci řady ECOPlanet,” doplňuje Pavel Zdeněk.

„Inovacím potřebným pro vývoj nových zelených cementů odpovídá také jejich cena. Bude se
pohybovat na úrovni cen portlandských cementů.
Předpokládáme, že v tomto roce dosáhne objem
prodejů řádu nízkých desítek kilotun ročně. V
horizontu několika let však bude podíl produktové řady ECOPlanet významně růst,” uvádí Pavel
Zdeněk.
Prvním zákazníkem ECOPlanet v České republice je významný producent čerstvého betonu
společnost Frischbeton, která je součástí stavebního koncernu STRABAG. Společnost provozuje
rozsáhlou síť betonáren a patří se svou produkcí
betonových směsí a MZK k největším výrobcům
na českém trhu.
Jarmila Vindušková, Lafarge Cement

Informační měsíčník města Lovosice vydává Centrum kultury Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186

Zodpovědný zástupce vydavatele: Ing. Petr Drašnar, Ph.D. Šéfredaktor: Mgr. Romana Dian Soukupová, MBA (rys). Redaktoři: Radim Tuček (tuc),
Ing. Eva Hozmanová (hz), Martina Tendlerová (mt), Ivana Kocánková (ik). Články a inzerci přijímá redakce na e-mailu: sefredaktor@kclovos.cz. Redakce
nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit články. Tisk: Tisk Horák a.s. Povoleno MK ČR pod č. E 11617.
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Školáci

ZŠ Antonína Baráka lyžuje

Lyžařský výcvik je každoročním
zpestřením výuky žáků 2. stupně.
Loňský rok se však lyžařský kurz
nemohl z důvodu pandemie COVID19 uskutečnit. Ačkoliv i letos po
dlouhou dobu panovaly velké obavy
ohledně podmínek ministerstva
zdravotnictví pro účastníky lyžařských kurzů, vše dobře dopadlo
a všichni mohli v pátek 21. ledna
odjet do Orlických hor.
Kromě zdokonalování dovedností
na sjezdovkách v Čenkovicích bylo
pro všechny připraveno spoustu
dalších aktivit jako běžkování, seznámení s pravidly pohybu na horách a
se zásadami první pomoci. Samo-

zřejmostí byla i koulovačka a řádění
ve sněhu, večerní lyžování, společné
hry, tradiční maškarní na lyžích a
samozřejmě nesměla chybět ani
diskotéka, které si všichni řádně
užili.
Celý pohodový týden nám přálo
počasí a i sněhové podmínky byly
dobré. Všichni žáci udělali obrovské
pokroky a dostali pochvalu za úsilí,
námahu a výkony.
Velké poděkování patří i našim
učitelům a instruktorům, kteří se
žákům věnovali od první do poslední minuty lyžařského výcviku a neztráceli trpělivost a úsměv na tváři.
ZŠ Antonína Baráka

Hudební dopoledne, soutěže
i nové CD na ZUŠ Lovosice

Toto je stručný přehled dění v ZUŠ
během prvních dvou měsíců roku
2022. První akcí letošního roku byl
třídní koncert žáků Jiřího Holečka a
Zdeňka Honců v prostorách LovoCafé. Žáci zpříjemnili posluchačům
posezení u kávy hrou na zobcovou
flétnu, klarinet, saxofon či trubku.
Poslední lednový den byl rovněž
dnem uzávěrky fotosoutěže „Detail“,
která byla vyhlášena pro všechny
žáky školy. Fotilo se na mobilní telefon bez možnosti pozdějších úprav
(snímky vpravo). Všichni zúčastnění
byli oceněni za krásné fotky, které si
můžete prohlédnout na FB školy.
Originály budou po zpracování vy-

12

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se...

Toto olympijské heslo a další
olympijské symboly poznávali žáci
ZŠ Všehrdova v době konání XXIV.
zimní olympiády. Vše začalo zlatým
úterním ránem 8.2., kdy děti mohly
u interaktivní tabule fandit v přímém přenosu Ester Ledecké při
závodu v paralelním obřím slalomu
na snowboardu.
Děti byly nadšené! Celé dopoledne pak vítězství slavily výrobou
olympijských kruhů, psaním vzkazů
pro naši vítězku nebo kreslením
snowboardistů. Za všechny poblahopřála prostřednictvím emailu p.
uč. Kašparová a moc nás potěšila
odpověď manažera Ester Ledecké,
který jí vzkaz předal.
Žáci naší školy chodí pravidelně
bruslit na zimní stadion a právě

ledové plochy jsme využili následující den k netradiční olympiádě.
Všechny zúčastněné děti dle svých
možností absolvovaly čtyři „sranda
disciplíny“ pod jimi vyrobenými
olympijskými kruhy a vlaječkami,
kterými je podpořili zástupci rodičů.
Zlatá medaile a diplom byly třešničkou na dortu vydařeného sportovního dopoledne.
Následující týden byla uspořádána
zimní olympiáda přímo v budově
školy. K vidění byl biatlon, lyžování,
boby, skeleton, hokej, moguly,
snowboarding, curling a hlavně
soustředěné obličeje dětí, které se
snažily ze všech sil naplnit olympijské heslo: „Rychleji, výše, silněji společně!“
Olympijský výbor ZŠ Všehrdova

staveny ve vestibulu Pfannschmidtovy vily.
Začátkem února spatřilo světlo
světa po několika covidových pauzách bubenické CD, které představuje rodinu bicích nástrojů jako rozmanitou skupinu, která umí zahrát nejen doprovod, ale i sólové skladby
od klasiky po současnost. Únor byl
ve znamení soutěží hudebního oboru ve hře na bicí a dechové nástroje.
Školní kolo proběhlo 9. 2. v sále
knihovny, v okresním kole (23. a 25.
2.) reprezentovalo naši ZUŠku 10
soutěžících. O tom, jak se jim dařilo,
vás budeme informovat v příštím
vydání. Mgr. Petra Dolejší, ředitelka ZUŠ
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Inzerce

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 1. dubna
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Kultura

Čestný občan akademický malíř Jiří Novosad
* 18. 4. 1949 – † 29. 9. 2006. Čestné občanství uděleno in memoriam 4. srpna 2008.

Jiří Novosad se narodil 18. dubna 1949 v Ústí
nad Labem a od r. 1955 žil v Lovosicích. V Litoměřicích navštěvoval Lidovou školu umění, neboť
jeho dědeček brzy rozpoznal chlapcův zájem o
malování a podpořil ho i ředitel Barák. Po studiu
na gymnáziu a „železniční“ nástavbě následovala
dvouletá vojenská služba a nedlouhé zaměstnání
v propagačním oddělení tehdejší SECHEZY. Oženil se, manželka Milada pracovala v mateřské
škole, a narodily se jim dvě dcery Kamila a Bohdana. V roce 1972 se dostal na Akademii výtvarných umění k profesorům Oldřichovi Opltovi a
Janu Smetanovi. Po šesti letech na škole v roce
1978 absolvoval a nastoupil dráhu malíře, jak se
říká, „na volné noze“.
Když Jiří Novosad opustil Akademii výtvarných
umění, rozhodl se vybudovat svou uměleckou
existenci mimo Prahu – pod samým úpatím Českého středohoří, ačkoli si byl vědom, že se může
jako umělec ocitnout mimo zorné pole odborné
kritiky a novinářské publicity. Neváhal tuto daň
platit – vyvážil ji neocenitelnou možností soustředěné tvůrčí práce. Byl typem malíře, který maluje
s absolutním nasazením, až na hranici fyzických
sil. K životu mu stačí jen několik přátel z dětství,
ze sousedství a pak kamarádi ze studií, mezi
nimiž jsou vedle malířů také muzikanti (švagr
Jaroslav Ondráček) a herci (malířova hluboká
náklonnost k hudbě a dramatu je ostatně vetkána
do spodních vrstev jeho malířské metody).
Avšak navzdory svobodně zvolené samotě si
tento malíř dokázal poměrně brzy vybudovat
nepřehlédnutelné postavení v kontextu českého
malířství. Patří ke generaci, která nastupovala ve
druhé polovině sedmdesátých let. Prošel vynikajícím uměleckým učilištěm – ateliérem prof. Jana
Smetany a ještě na škole měl možnost, při kratším studijním pobytu v Holandsku, konfrontovat
svůj zrající umělecký názor s více než stoletou

tradicí nizozemského expresionismu. Také si
mohl ověřit na vlastní oči, v jakých nových a přitažlivých polohách se tento jeden ze stěžejních
uměleckých proudů 20. století nalézal, a to v
interpretaci nejvýznamnějších představitelů evropské i americké provenience. Byla to jistě pro
začínajícího autora velká posila, popravdě však
byla jeho dráha nasměrována ještě před Holandskem. A to jednak díky danému založení talentu,
a jednak důvěrným poznáním proudů české figurace šedesátých let, jejíž představitele, vesměs v
době normalizace vyhnané z výstavních síní, začínající malíř dobře zná.
V Praze Jiří Novosad poprvé vystavoval v roce
1980 v renomované Galerii Vincence Kramáře. Po
necelých deseti letech (1990) se tu jeho tehdy
poslední obrazy objevují podruhé. Studie v katalogu k této výstavě už mohla definovat podstatné
rysy Novosadovy malby, krátce předtím tak učinil
L. Hlaváček v obsáhlém medailonu o malíři Jiřím
Novosadovi v revui Výtvarná kultura.
Z autorových četných výstavních domácích i
zahraničních aktivit vystupuje jeho reprezentace
českého umění na Mezinárodním festivalu v Cagnes sur Mer ve Francii a zvláště účast na Festivalu
evropské současné malby v Mouscronu v Belgii,
kde získal hlavní cenu a medaili za malbu (1992).
Výsledkem víceleté spolupráce s mnichovskou
galerií Cäsar Radetzki je první monografie o malíři Jiřím Novosadovi. Svět Novosadovy malby se
při prvním pohledu jeví jako svět každodennosti,
jako prostor setkávání lidských bytostí v nádražních čekárnách, v prostředí městských ulic, autobusových zastávek, bister, kanceláří, ale i v soukromí panelákových bytů – v posledních letech i v
atmosféře koncertních síní a z turné svých přátel.
Technikou asambláže a koláže posiluje autor
pocit syrové reality.
Přestože se naše umělecká scéna zcela změnila,

nepocítil malíř Novosad nějakou potřebu měnit
svou tvůrčí metodu. Ale je naprosto zřejmé, že se
svým vnitřním nábojem jeho tvorba přesouvá již
od začátku devadesátých let do jiné polohy. Otupily se dřívější kritické až karikující ostny mířené
proti bezútěšnosti konzumního života. V obrazech posledních let se prosazuje nová duchovní
koncepce. (Podle výtvarného kritika Jana Škváry
1997.)
Malíř vystavoval občas i v Ústí nad Labem, Děčíně a Galerii v Litoměřicích (také galerie Salva
Guarda) a dalších českých městech. Jeho obrazy
byly vystaveny na Bienále v Sofii, v Košicích, holandském Rieseldalu, v Německu ve Frankfurtu,
Mnichově, Kolíně a Rüsselheimu. Naši občané
měli možnost zhlédnout jeho obrazy v době
oslav v roce 2000 na Městském úřadě v Lovosicích. Nejnovější výstava pod názvem Ve městě
se koná v únoru až dubnu 2022 v LOVO Galerii.
V lednu 2001 vystavoval malíř v Divadle Na
Fidlovačce. Výstava byla prodejní a z části výdělku šly peníze Nadaci Fidlovačka pro její divadelní
činnost. V síni staré radnice Lovosice je umístěna
jeho replika obrazu Adama ml. z Valdštejna z
obrazárny v Duchcově a v Základní škole Antonína Baráka jeho obraz pana ředitele Antonína
Baráka. Další jeho obrazy jsou v zasedací místnosti na MěÚ Lovosice. Jeho poslední, a to posmrtnou soubornou výstavou byla výstava „Výběr
z díla“ v Galerii Hefaistos v březnu 2007 v Děčíně.
Jeho obrazy jsou zastoupeny na Velvyslanectví
ČR v Budapešti, České národní bance, Československé obchodní bance, Komerční bance, v mnichovské galerii a v soukromých sbírkách v Česku i
zahraničí.
Jiří Novosad zemřel v pátek 29. září 2006 ve
věku 57 let a je pohřben na lovosickém hřbitově.
(hz, foto archiv)

Vernisáž obrazů Jiřího Novosada zaznamenala velký úspěch

Po 6 letech měli milovníci umění opět vzácnou možnost zhlédnout obrazy čestného občana našeho města, akademického malíře Jiřího Novosada.

Rekordní návštěvnost LOVO Galerie dala na
vědomí, že lidé oceňují autorovo umění i jeho
jako člověka, který neodešel za úspěchy do Prahy, ale zůstal věrný našemu malému městu v
srdci Českého středohoří.
Slavnostní vernisáž byla zahájena houslovou
skladbou Meditace ve virtuózním podání paní
Martiny Zuziakové za klavírního doprovodu paní
Aleny Kolaříkové. Návštěvníci, z nichž mnozí
patřili mezi přátele autora, se tak mohli plně
pohroužit do působivých velkoformátových
pláten a kreseb. Po tradičním přivítání zazněl
další hudební opus a výstava byla oficiálně zahájena.

březen 2022

Jiří Novosad nebyl malířem líbivých krajinek a
romantických zátiší. Tvořil a skrze tvorbu vyjadřoval svůj názor na svět, mnohdy se značnou
dávkou kritiky až karikatury, kterou cílil proti
bezútěšnosti konzumního života. ,,Postupem
času se však jeho tvorba svým vnitřním nábojem
posunula do jiné polohy a v obrazech posledních let se prosadila nová duchovní koncepce,"
vystihl již v roce 1997 ve svém pojednání historik
umění, výtvarný kritik a pedagog Jan Škvára a
jedinečným způsobem tak dokázal popsat médium obrazu, tedy to, co je určeno pouze pro
vizuální vjem, skrze nějž na diváka působí.
Syrová autenticita a dokonalé zachycení všed-

ního života, nepostrádající však emoční plochy,
to vše byly autorovy devizy, kterých dociloval
využitím kombinovaných technik, především
asambláže a koláže. Do obrazů ovšem dokázal
mistrně zapracovat také své zážitky z prostředí
Činoherního klubu, koncertů přátel, plesů i procházky městem. Však také výstava nese název
dle obrazu ,,Ve městě". Novosadova díla jsou
mnohovrstevnatá a proto i stále aktuální. Bohužel nit života byla přervána - ale umění je věčné,
a tak se můžeme, díky obrazům, které laskavě
zapůjčila mistrova rodina, potěšit tvorbou Jiřího
Novosada i dnes. Výstavu je možné v LOVO
Galerii navštívit do 22. dubna.
(rys, foto rys)
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Beseda

Naďa Fuková vyprávěla v plné knihovně o Madeiře
Je úterý 15. února 2022 a ve velkém sále lovosické městské knihovny se chystá cestovatelská beseda – tentokrát se vydáme na ostrov přezdívaný
„Květináč Atlantiku“.

V 17 hodin se vnáší do plného sálu ještě pár
židlí, oči nad respirátory jsou plné očekávání, a
tak už nám nic nebrání přenést se do autonomní
oblasti Portugalska, na ostrov, kde žije kolem 760
tisíc obyvatel. Plochu má cca 733 km2, měří 58
km na délku a 23 km na šířku, vládne tu mírné
subtropické klima, hory „vyvzlínaly“ kdysi dávno
z hlubin oceánu. Ta vysněná cesta trvala 11 dní a
pro 21 účastníků plus schopnou mladou průvodkyni CK KATU začala (po ročním odkladu) v pátek
30. 7. a skončila v pondělí 9. 8. 2021. Vzlétáme
z Prahy ve 12.35 a po 4,5 hodinách letu ještě 30
minut kroužíme nad cílovým letištěm ve Funchalu
kvůli silnému větru. Domů nás naopak vítr pohání, takže cesta do ČR trvá jen 4 hodiny.
Pobýváme na třech místech – ve městech Machico /mášiko/ - severovýchodně od Funchalu,
v rodinném penzionu Família Sítio, v Porto Moniz /portu monyš/ na severu a v hlavním městě
Funchalu /funčal/ - přezdívá se mu „Malý Lisabon“, bydlí zde více než polovina Madeiřanů,
název metropole je odvozen od funcho /čo/ =
divoký fenykl.
V ceně zájezdu jsou snídaně, vychutnáváme si

je, na túry vždy přibalíme svačinu, čelovku, šátek,
pláštěnku, dobré boty, plavky. Hlavním bodem
programu je turistika – často kolem levád (na
Madeiře je jich přes 2000 km, stavěli je už afričtí
otroci v 16. st. Na severu ostrova je totiž dostatek
vláhy – 2000 mm, oproti tomu jih má srážek jen
600 mm, ale půda je úrodnější než na severu,
potřebuje však závlahu – v pórovitých sopečných
horninách se hromadí spodní voda, proto se
budují kanály – kopírují terén, mají mírný, ale
stálý sklon, voda proudí koryty (zpočátku byla
dřevěná, později se vysekávala do skal, bez mechanizace, v nebezpečných výškách na srázech),
nejmladší leváda z betonu pochází z r. 1966. Dnes
dodávají levády vodu i elektrárnám a především
slouží turismu.
Na Madeiru se sice nejezdí turisté koupat, ale
suchozemci z Čech to nedá, i když vstupy do
moře jsou často dobrodružné, příboj je silný, vlny
se pění, více klidu je v lagunách z lávových vyvřelin.
I výlety do městeček stojí za to. V Cámara du
Lobos /kámara de lobuš/ = Vlčí zátoce (mořský
vlk = tuleň) se právě koná Festa sao Pedro

(rybářská slavnost k poctě svatého Petra, proto
jsou domy ozdobeny klíči), v kostele kousek nad
Funchalem nám zas žehná dřevěná patronka
Madeiry - Panna Maria Montská. Bylo by škoda
vynechat akvárium či rodinné výrobny pověstného madeirského vína či rumu, skanzen v Santaně
s typickými „přenosnými“ domky nebo ochutnávku jídel v některé z místních restaurací. Výborná
je např. ryba zvaná tkaničnice – portugalsky
espada /ešpáda/ - žije prý v hlubinách (1000 m),
má velké oči, málo se ví o jejím rozmnožování,
k ránu vyplouvá k hladině, což je čas pro rybáře…
Milovníci flory jistě ocení množství rostlinných
endemitů v Botanické zahradě, vůni eukalyptů i
magii vavřínových lesů (Lauri Silva v oblasti Fanal
se v r. 1999 staly památkou UNESCO), čerstvou
chuť banánů, avokáda, manga, ananasu či maracuji po návštěvě tržnice.
Co dodat na závěr, čím lze potěšit ty trpělivé
návštěvníky akce, kteří naslouchali jako pěny? Nu
– pohádkou, kterou jsem sepsala pod mohutnými
dojmy, jež ve mně rezonovaly ještě dlouho po
návratu domů (tu si můžete přečíst na webu
dnesek.lovosice.com).
Text + foto Naďa Fuková

Na Madeiře s Naďou Fukovou
Na přednášku Madeira, která se konala v sále MK 15. 2., dorazil opravdu hojný počet diváků. Z toho bylo vidět, že covid je již opravdu na ústupu a lidé se
nebojí vyrazit do společnosti. Další příčinou byli členové lovosického Klubu českých turistů, kteří posílili naše stálé hosty, tuto přednášku jsme pořádali společně. Hlavní zásluhu měla však přednášející - doktorka filozofie Naďa Fuková pochází z Lovosic, zde absolvovala ZŠ i gymnázium, od svých 19 let žije v
Praze, kde vystudovala učitelství na Filozofické fakultě UK a vyučuje na Obchodní akademii. Paní Naďa je člověk všestranných zájmů, ráda navštěvuje rukodělné kurzy nebo je i sama vede, průřez její tvorbou jsme měli možnost vidět na výstavě v Informačním centru. Tvoří i literárně, miluje turistiku a cestování.
Co neumí - to je nudit se!
Zdeňka Černá, vedoucí Městské knihovny Lovosice
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Osobnost, Seriál

Do turistického nebe odešel inženýr Rudolf Hozman

Můj manžel zemřel náhle v sobotu 12. února
2022. Rudolf Hozman se narodil v Teplicích
21. února, jeho otec byl sklářským dělníkem a
matka v domácnosti. Měl tři sourozence, bratry
Jiřího a Jaroslava a sestru Věru. Vystudoval
chemickou průmyslovku v Ústí nad Labem,
obor anorganická technologie, a Vysokou školu
chemicko - technologickou v Praze. Ještě na
škole jsme se vzali a narodil se nám syn Pavel.
Po absolvování školy nastoupil do podniku
Severočeské chemické závody v Lovosicích a
v roce 1969 přestoupil do Chemických závodů
ČSSP v Záluží u Mostu. V té době učil také asi
2 roky na chemické průmyslovce v Mostě. Po
roce 1990 se podnik přejmenoval na CHEMOPETROL+ a.s. Litvínov, z něhož Ing. Hozman
odešel v roce 2002 do důchodu.
Můj muž ale nebyl tradiční důchodce, pracovat nepřestal. Už v roce 1998 absolvoval kurz
soudního znalce v oboru ekonomika a od té
doby vypracoval stovky posudků. Ještě minulý
rok pracoval pro více než deset notářek z celé

republiky. Je to neuvěřitelné, ale jeho poslední
posudek jsem odeslala v pondělí 7. února 2022.
Určitě bude jeho činnost všem jeho notářkám
chybět.
Po odchodu do důchodu se také okamžitě
přihlásil do Klubu českých turistů Lovosice a
začal chodit na středeční seniorské výlety.
„Vždy nám psal „váš natěšený Ruda“. Miloval
turistiku a miloval své turistické přátele,“ uvádí
turistická vedoucí seniorů. I další turisté na něj
rádi vzpomínají. „Ruda byl pro mne diskusním
partnerem při našich turistických výletech. Vzájemně jsme si uměli své názory obhájit a respektovat právo na názor druhého. Tato skutečnost mi posilovala můj životní optimismus,
být stále přáteli i přes mnohé odlišné názory na
skutečné dění a cítit se být člověkem v pravém
slova smyslu člověčenský i v dnešní době prosazovaného individualismu. Vždy jsem se na
setkání s Rudou těšil,“ uvádí jeden z jeho přátel.
Jako kdyby tušil manžel, co ho čeká, byl se ještě
v sobotu 5. února 2022 v restauraci Lev na vý-

roční schůzi KČT s přáteli rozloučit.
Kamarád Vláďa mi napsal, že s Rudou mluvil v
sobotu a byl v pohodě a vtipkoval. O jeho
smyslu pro humor mluvili všichni, jeho kamarádi, známí i moje přítelkyně. Uváděl například
často, že s kamarádem Mašínem „přesluhují“,
což mělo znamenat, že jsou starší, než je věk
dožití mužů v České republice. Měl stále dobrou náladu a rád si s každým promluvil a zažertoval.
Život je krutý. Ještě před měsícem jsem netušila, jaké neštěstí nás potká. V úterý 8. února ho
odvezli do nemocnice v Litoměřicích. V sobotu v poledne nám volali, že ve spánku zemřel.
Poslední rozloučení s mým manželem se konalo v pátek 25. února 2022 v obřadní síni na
hřbitově v Lovosicích, kam se s ním přišli rozloučit i jeho turističtí přátelé. Bude určitě mnohým lidem v Lovosicích chybět. Nejvíce ale
oběma vnukům Dennymu a Dinovi, snaše Zuzaně a mně. Vy, kdož jste ho měli rádi, vzpomeňte si někdy na něj. Eva Hozmanová, manželka

• • • Nový seriál o zahradě: Rady na březen • • •

Od březnového čísla zařazujeme pro čtenáře nový seriál o zahrádkaření, který krok za krokem, měsíc po měsíci osvětlí, co se důležitého
na zahrádkách děje, nač je dobré být připraven a co je potřeba vykonat k tomu, aby nám zahrádka dělala radost a nesla užitek.

Jak a kde přezimují mšice škodící na ovocných
stromech? Všechny druhy mšic přezimují ve
stádiu vajíček nakladených do menších skupin
na kůře ovocných dřevin, obyčejně v úžlabí
pupenů. Na jaře se z nich vylíhnou larvy, které
hned začnou sát šťávu z rašících listů. Při výsevu mrkve dbáme především na volbu pozemku, odrůdy a hustotu výsevu. Rozhodně nesejeme příliš hustě, nesklidili bychom kvalitní kořeny, ale niťovité, pokroucené a poškozené škůdci. Meziřádková vzdálenost by měla být 25 až
30 cm, abychom mohli mrkev pohodlně okopávat. Je důležité mít v první polovině března
ukončen zimní řez révy vinné. Při pozdějším
řezu je totiž nebezpečí, že réva bude silně slzet
(tím dochází ke ztrátě mízy a oslabení keřů).
Pokračujeme v základním řezu jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme proti chorobám buď
stromovým balzámem, latexem, štěpařským
voskem, nebo Kambilanem. Vyvážeme a ohýbáme větve u ovocných stěn a štíhlých vřeten.
Na jednoleté výhony lze využít různá těžítka
nebo drátěná ohýbadla. Do konce března roubujeme a přeroubováváme všechny peckoviny,
v některých případech i jádroviny. Podmínkou
pro úspěšné roubování jsou nenarašené rouby.
Volíme obyčejnou nebo anglickou kopulaci.
Vysazujeme některé ovocné dřeviny, s broskvoněmi však nespěcháme, ty by měly být v
době výsadby mírně narašené. Úspěšná je i
výsadba meruněk i maliníku. Ihned po výsadbě

březen 2022

Na malém snímku je hrušeň po řezu, velký snímek je z výsadby veřejné zeleně.

je nutný řez korunky a důkladná zálivka, eventuálně připevnění stromku ke kůlu.
Koncem měsíce odhrneme zem od keřových
růží, stromkové růže uvolníme ze zimního krytu
a přivážeme k opoře. Závěrem měsíce můžeme
v teplejších polohách za příznivých podmínek
vysazovat ven připravenou sadbu listových

druhů (raný salát, čekanka hlávková, pekingské
zelí, kedlubny, ranou kapustu a květák). Mladou
sadbu určitě přikryjeme bílou netkanou textilií.
Pro výsevy používáme uznané osivo. Můžeme
jej také mořit biologickými přípravky, které sníží
výskyt nežádoucího padání klíčících rostlin.
Text + foto Petr Kumšta
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Historie Sokola v Lovosicích

Sokol byl v Lovosicích založen v roce 1895, zahájil činnost 15. září. Už předtím navštěvovali Lovosice sokolové z vnitrozemí,
kteří zde zorganizovali v červnu 1893 velký slovanský koncert.
Lovosický Sokol zpočátku cvičil dvakrát v týdnu v
dnes již neexistujícím hostinci Eiskeller v dnešní
Žižkově ulici. V roce 1902 měli sokolové již 50
členů a přestěhovali se do Nádražního hotelu
(pozdější hotel Germania) a v roce 1909 si adaptovali na Národní dům bývalý hostinec Zur Stadt
Teplitz. Proti sokolským slavnostem byly obvyklé
německé protesty. V roce 1902 se záležitost lovosického Sokola přetřásala dokonce na zemském
sněmu. Protesty mnohdy přerostly ve rvačky.
Jaroslav Scharf byl členem Sokola minimálně od
roku 1909, protože už v roce 1910 je zmiňován ve
velké řeži s Němci. V sokolské kronice je historka,
jak jel mladík kočárem na nádraží pro sokolského
funkcionáře Dr. Haška, kterého měl odvézt do
Třebenic, kde měli sokolové povoleno setkání, a
byl nucen se poprat s německými provokatéry
(Němce opravdu v oblibě neměl).
Rok 1910 - Ve městě docházelo k národnostním
třenicím, které v roce 1910, když byl sokolům
povolen zájezd do Třebenic, vyvrcholily v krvavou
řež. Sokolové museli jet přes Lovosice a tam je
očekávaly zástupy Němců z celého okolí. Sokolům
přišli na pomoc cihláři z Reiserovy cihelny, ze
Schwarzenberské cihelny a čížkovické cementárny.
Řež, která následovala, měla za následek, že
v Lovosicích přestalo být pro Čechy „útulno“. Manželé Tippmannovi byli od počátku svého pobytu
v Lovosicích zapojeni do boje o český ráz lovosického okresu. Oba manželé (sňatek 1910) byli členy
Tělocvičné jednoty Sokol v Lovosicích.
1918 - Major Bárta rozpustil městskou radu
a jmenoval dvanáctičlennou správní komisi města
Lovosice: z české strany ji tvořili sokolové – český
menšinový advokát JUDr. Karel Tippmann, Josef
Jiroš, stavitel Rudolf Kaftan, Dr. Jan Kaiser, železniční zaměstnanec Jaroslav Scharf (všichni sokolové) a učitel Emil Šrámek. Za německou stranu byli
jmenováni: bývalý starosta Anton Pfannschmidt,
Karl Křepek, Wenzel Woditschka (psal se i Wodička), Franz Richter (bývalý radní), Anton Tschinkel
a Rudolf Kaisler. Předsedou správní komise byl
jmenován JUDr. Karel Tippmann a komise se poprvé sešla 18. prosince 1918 v 10 hodin. Funkci prozatímního starosty zastával JUDr. Tippmann až do
voleb 15. a 16. června 1919.
1936 - V červenci 1936 rezignoval na funkci starosty Sokola bratr Fořt, jednotu zatím vedl 1. ná-

městek starosty bratr Jaroslav Scharf. V lednu Poslední dny před záborem Lovosic (září 1938)
1937 byl starostou na valné hromadě oficiálně Lidé v Lovosicích ještě 5. září asi o připravovaném
zvolen a starostou byl rovněž až do hořkého kon- zabrání Sudet nic netušili. Do poslední chvíle zdejší Češi věřili, že Lovosice nebudou do záboru zahrce, do obsazení Lovosic 10. 10. 1938.
nuty. (Citace ze Zápisu o řádné schůzi správního
1938 - První mobilizace – V té době dostoupilo výboru Sokola konané dne 5. 9. 1938 ve spolkové
ohrožení naší země již takové míry, že byla 21. 5. místnosti Sokola za účasti 17 členů - doslovné
1938 vyhlášena částečná mobilizace, byli povoláni znění): …Cvičitelský sbor usnesl se v poslední své
záložníci z jednoho ročníku k ostraze hranic a schůzi na konání akademie, a to pravděpodobně
zajištění vnitřního pořádku. V Lovosicích byla dne 9. října. Závody o putovní cenu bratra Hellera
21. 5. 1938 zřízena Stráž obrany státu (SOS) ve střelbě vzduchovkou budou taktéž uspořádány
složená z armády, četnictva, finanční stráže a stát- 9. října odpoledne…
ní policie; při ostraze objektů, např. železnice a …Bratr Jelínek referuje o hlídkách, které jiné jedmostů pomáhaly v Lovosicích sokolské hlídky, noty v pohraničí zřídily, a dotazuje se, zda by i
pomoc s administrativní prací poskytovali manželé naše (tedy lovosická) jednota nemohla zavést
podobné stálé hlídky, které by v čas nějakého
Tippmannovi.
Ve dnech 19. 6. – 7. 7. 1938 probíhal X. sokolský nebezpečí puče pomohly svolat členstvo. Po deslet, jehož se zúčastnili i lovosičtí sokolové, žactvo batě bylo doporučeno pouze vypracování pohoto(45 žáků, 46 žákyň a 8 vedoucích), dorost i dospělí, vostního plánu pro případ nutné pohotovosti…
muži i ženy. Do Prahy přijíždějí na návštěvu dele- Byla to poslední schůze Sokola, další se konala až
gace rumunských vojáků a jugoslávských námoř- 5. září 1945, přesně za 7 let.
níků, příslušníků Malé dohody. To byly asi poslední hezké dny předválečného Československa. V Po válce rok 1945 - Opět byl Jaroslav Scharf stasrpnu se stupňovalo napětí, dokončovalo se opev- rostou v roce 1945, 1946, 1947. (Dne 26. ledna
nění a československá armáda byla v částečné 1947 br. starosta Scharf zahájil valnou hromadu
pohotovosti.
přivítáním přítomných a vzpomínkou na zemřelé
bratry a sestry.) Dalším starostou byl zvolen br.
František Macourek, prvním místostarostou br.
Jaroslav Scharf.
1948 - 3. března 1948 byla konána 2. výborová
schůze, na níž byl zvolen podle pokynů Československé obce sokolské akční výbor z členů: Šíma,
Rákosník, Schejbalová, Mašín, Talpa, Frühauf. Za
členy Sokola byli přijati: br. B. Talpa, Kořínek a
Korecký. (Jak mohl být nahlášen do Akčního výboru B. Talpa - budoucí předseda MNV za KSČ, když
ho teprve brali do Sokola? pozn. red.)
7. dubna se konala 3. výborová schůze. Rozhodnutím Místního akčního výboru byli z řad členů
výboru odvoláni: Počinek, Scharf, Haiman,
Lahoda, Mašín, Mittelbach, Beneš, Aulický,
Haim, Cirus, Laušman, Richter, sestra Malečková. Usneseno přijmout za členy výboru Sokola:
Talpu, Tábora, Spiegela a Rákosníka.
28. května 1948 se konala mimořádná výborová
schůze, na níž bylo usneseno, aby všichni členové
sokolské jednoty byli vyzváni k veřejnému hlasování při volbách.
Koncem roku 1949 přestala místní organizace
Sokola v Lovosicích existovat, vznikla závodní
sokolská jednota PZ Lovosice při n. p. DELI. Sokol,
na rozdíl od Junáka, už nikdy nebyl v Lovosicích
obnoven.
(hz podle Kroniky lovosického Sokola, foto archiv)
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• • • 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 únorového vydání: Český dům
Budova bývalého kina, byla mnohokrát za svou existenci přestavována a s tím se měnily i názvy podniku.
Roku 1884 se jmenoval Zur Stadt Teplitz. Tehdejší
hospoda nejhrubšího zrna se postupem času změnila
v restauraci, která úspěšně konkurovala nedaleké Besedě ( Zlaté lodi). Roku 1909 dochází ke změně, dům
kupuje Čech František Heller a nechává ho přestavět na kulturní dům českého obyvatelstva. Krom
nové secesní fasády a sálu o velikosti 14x9 m byl podnik přejmenován na Český dům. V roce 1911 ho kupuje česká tělocvičná organizace Sokol, která zde pravidelně cvičí, dále se zde hraje divadlo a funguje restau-

březen 2022

race. Sál byl v roce 1924 přestavěn Theodorem Faltusem na kino a provoz stabilního kina zahájen.
Dne 11. července 1910 na 15. výročí založení lovosického Sokola, se zde chystalo veřejné cvičení Sokola. To
se nelíbilo německým nacionalistům, kteří zamazávali
po městě tabulky s českými názvy, pokřikovali a večer
vytloukli okna v Českém domě i domě pana Hellera.
Ve městě vyvolávali rvačky a napadali a zbili majitele
hrnčířské dílny pan Záhoříka. Po roce 1945 přebírá
objekt pan František Středa a zřizuje kavárenskou
restauraci Bio. Poté zde půl století funguje pouze kino.
(volně dle Ing. Skalského)

Ceník inzerce
v Lovosickém dnešku
Celá strana: 7000 Kč
1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč
1/8 strany: 875 Kč
E-mail: sefredaktor@kclovos.cz
(ceny bez DPH)
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