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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
již od počátku měsíce
se můžeme těšit z vůní
a barev, které nám
vlévají optimismus do
žil. Ožily zahrádky i
dětská hřiště a všichni si
můžeme užívat přírodních krás. Naše město opět rozkvetlo a nabízí tak potřebnou
motivaci ať již k relaxaci nebo k
práci. V rámci pracovních aktivit
úspěšně pokračují investiční akce
jako je rekonstrukce ubytovny a
další se rozbíhají. Takovou je například dlouho očekávaná rekonstrukce uličních řadů, vodovodů a kanalizace v Máchově ulici, jejímž investorem je SVS, která byla započata
na konci dubna. Vlastní stavební
práce dle vyjádření zhotovitele
začnou v květnu a trvat mají celkem 8 měsíců. Nyní bude probíhat
ze strany zhotovitele vyřízení
dopravně inženýrských omezení a
zařízení staveniště. Na kruhový
objezd „u jatek“, kde má vzniknout
pod taktovkou ŘSD okružní křižovatka probíhá v současné době
vyhodnocení nabídkového řízení.
Tato akce je plánována dle ŘSD na
5 měsíců od začátku prací.
Přelom dubna a května je výjimečný i vzhledem k nástupu open
air akcí. Věřím, že si všichni užijí
měsíc máj jakožto i historicky daný
odkaz definitivního odchodu zimy
a obrody přírody i ducha.
Milan Dian

Lovosický přívoz Tramín zahájil novou sezonu. (foto rys)
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Aktuality

Jak probíhá činnost Technického klubu v Lovosicích
Technický klub vstupuje v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ (IKAP A2),
registrační číslo CZ.02.3.68./0.0/0.0/19_078/0017377, do druhé poloviny.

V letošním školním roce se Technický klub při
DDM Elko Lovosice rozjel naplno ve všech svých
oblastech. Od poloviny září se pravidelně každý
týden konají schůzky kroužků. Garanti a instruktoři
seznamují děti se základy robotiky a připravují
zajímavé činnosti v oblasti logiky. Malí řemeslníci
zase pracují se dřevem a přírodním materiálem.
Výsledkem jsou pak vlastnoručně vyrobená dílka.
Technický klub rovněž zajišťuje povinnou výuku
na partnerských základních školách, Mateřské
škole Resslova (U Koníčka) a Střední odborné
škole technické a zahradnické. V oblasti gramot-

2

nosti-logiky jsou výukové programy zaměřeny na
geometrii s názvem Geometrie hravě. V robotice
se žáci seznamují s jednoduchými základy programování, při němž jsou využívány Blue-boty a stavebnice Lego s programováním. V polytechnice
mají žáci připravenu práci s přírodním materiálem
na dané téma.
Mezi další aktivity Technického klubu patří Otevřené dílny pro veřejnost, v nichž jsou představeny
všechny oblasti. K dispozici jsou výukové stavebnice a notebooky a multiboard s naučnými hrami.
Příchozí si také mohou vyzkoušet AR brýle,

v programu si sestavit vlastní výrobek pro 3D tisk
a pak si jej vytisknout. Mohou si sami ze dřeva
sestavit jednoduchý obal na květiny nebo vytvořit
jiný výrobek z přírodního materiálu. Otevřené
dílny se konají pravidelně každý měsíc. Více informací naleznete na www.ddm.lovosice.net nebo
www. facebook.com/TKLovosice.
Mgr. Jaromíra Venclíčková

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor životního prostředí

V měsíci dubnu se uklízelo

Distribuce nádob na tříděný komunální odpad
a evidence nádob na směsný komunální odpad
V minulém měsíci rozdal odbor životního prostředí městského úřadu
nové nádoby na tříděný komunální odpad (modrá nádoba o objemu 120 l – papír; žlutá nádoba o objemu 120 l – plast). V městských
oblastech, kde dosud probíhal sběr tříděného odpadu (papír, plast)
pomocí pytlového sběru (Holoubkov, Nové Klapý a ul. Lovošská, ul.
Lhotecká, ul. U Výtopny, ul. Ústecká), tak nahradí současný systém.
Výjimku tvoří některé objekty pod Lovošem, u kterých není svoz možné
zajišťovat ze strany svozové firmy jinak než pytlovým systémem. U
těchto objektů budou nadále distribuovány barevné pytle jako doposud.
Pytlový sběr byl od 1. května 2022 nahrazen vývozem přidělených
nádob na tříděný komunální odpad. Vývoz bude probíhat v následujících termínech – po celý rok: plast - pátek v lichý týden, papír - pátek
v sudý týden. Zahájení svozu proběhne v 18. týdnu, a to 6. 5. 2022 svozem papíru. Nádoby rozvezly Technické služby města Lovosice na jednotlivé adresy svozového místa (rodinného domu, rekreačního objektu…), ulici po ulici (dům od domu). U předání tak byla osoba, která potvrdila převzetí nádoby a s ní byla uzavřena smlouva o výpůjčce na
V rámci akce Ukliďme Česko, která probíhá každým rokem na jaře, se
předmětné nádoby.
sešlo osm úředníků MeÚ a uklidili lokalitu kolem Modly - od Sauny až k
lávce u sila. O tom, že tato oblast je velmi exponovaná, svědčí to, že se
Evidence nádob na směsný komunální odpad
Současně s rozvozem nádob na tříděný komunální odpad byly zaneseny zde nasbíralo celkem 15 pytlů o objemu 120 l a další materiál - napřído evidence současné nádoby na směsný komunální odpad, které jsou klad plachty či staré matrace. Je opravdu neskutečné, co vše lidé pohodí
přičleněny k jednotlivým objektům. Tyto jsou nyní označeny samolep- a ve výsledku za ně musí uklidit někdo jiný. V našem městě se o úklid
kou s pořadovým číslem a logem města Lovosice. Bez označení před- stará divize TSML. Ženy v oranžových vestách jsou tak skutečnými Trash
mětnou samolepkou nebudou tyto nádoby po 1. květnu 2022 vyvá- Hero, protože nasbírají denně hromady odpadků, které občané bez
ženy. Svoz nádob na směsný komunální odpad se nemění a probíhá tak uzardění hodí na zem. Do sbíraní odpadu se ovšem pravidelně zapojují
jako doposud jednou za 14 dní ve středu. V případě dotazů tel.: i další subjekty - například školy, což je velmi dobře, protože si tak děti
nejlépe uvědomí, že abychom kolem sebe měli hezké prostředí, musíme
416 571 135, 416 571 137
se o něj starat a že co si přineseme do parku, lesa nebo na hřiště, to si
Tento projekt je podpořen Ústeckým krajem z Programu
máme odnést a vyhodit tam, kam patří. S tím souvisí i třídění odpadů,
pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém
zvláště dnes, kdy jsme zavaleni plasty a rozklad např. PET lahve trvá
kraji na období 2017 – 2025.
přírodní cestou 450 let! Všechny pytle s odpadem naložily a odvezly
Technické služby města Lovosice, které zaplatí i jejich likvidaci.
Město zakoupilo přístroj na tlumení výskytu roztočů

ve včelstvech

Eliška Mrňáková, Dis. / OŽP

Varroáza je onemocnění včelstev způsobené přemnožením kleštíka
včelího (Varroa destructor), který na včelách parazituje posáváním tělních tekutin. V důsledku sání na včelích larvách se následně vyvíjejí včely
fyziologicky postižené, zkracuje se věk včel. Rozvinutá varroáza je spojena s šířením dalších virů, které včelstva dále oslabují, a v závislosti na
míře napadení včel dochází na podzim nebo během zimy ke kolapsu
včelstev, kdy celé včelstvo umírá.
Včelaři v ČR tlumí výskyt kleštíka buď „tvrdou chemií“ – syntetickými pesticidy nebo „měkkou chemií“ - organickými kyselinami, případně kombinací obou. Novou, moderní metodou je využití hypertermie. V přístroji
Varroa Controller je kleštík zabíjen pomocí zvýšené teploty, která včelám
nevadí, kleštíka však poškodí natolik, že během pár hodin uhyne.
Cena přístroje je bezmála 70 tisíc korun. Důvodem zakoupení bylo podpořit včelaření na městských včelách „bez chemie“ a dále zpřístupnit
možnost vyzkoušet si ošetřování včel pomocí hypertermie včelařům
v Lovosicích a blízkém okolí. Přístroj je v majetku města Lovosice a bude
zapůjčován jednotlivým včelařům na základě dohody o poskytnutí přístroje ke krátkodobému užití a protokolu o předání a vrácení přístroje. V
případě zájmu je možné kontaktovat vedoucího odboru životního prostředí – Ing. Vojtěch Hamerník, email: vojtech.hamernik@meulovo.cz,
mob. 734 442 259.
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Investice

Investiční akce města Lovosice, 2. část

Obnovení sochy medvěda - Stará radnice

Centrální energetický management - IV. etapa – dokončení

Na objektu Staré radnice chybí architektonický prvek – socha medvěda.
Zhotovením sochy z hořického pískovce s erbem města je pověřena
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická Hořice, příspěvková organizace, Hořice, Husova 675. Její dokončení a instalace je
naplánována na konec září 2022.
Předpokládané náklady: 200 000,- Kč

Ve městě již od roku 2018 funguje tzv. energetický management města.
Jedná se o systém kontroly spotřeby tepla, vody a elektřiny v objektech
patřících městu. Systém napomáhá zamezit haváriím a únikům včasným
hlášením na dispečink. V I. etapě na začátku roku 2018 byl systém zaveden v budově městského úřadu, centrální školní jídelně a obou budovách domů s pečovatelskou službou. Půl roku nato ještě v roce 2018
byla realizována II. etapa, kdy byl provoz telemetrické infrastruktury
zaveden do školských zařízení a KC Lovoš. V 1. polovině roku 2020 byla
do tohoto systému v rámci III. etapy zařazena všechna sportoviště a
další objekty a provozy ve správě Technických služeb města Lovosice.
Nyní se jedná o poslední etapu a dopojení posledních budov města,
které ještě nejsou do CEM zapojeny:
Školní 41/1 „Stará radnice“
Školní 476/3 „Lékařský dům“
Školní 470/7 „Školní družina“
Osvoboditelů 109/12 „NEJ.cz, s.r.o.“
Osvoboditelů 50/59 „Městská policie Lovosice“
Václavské náměstí 176, 177 a 178 „DDM Elko“
Resslova bez č.p. „Kotelna K-20“
Náklady na realizaci akce: 1 050 000,- Kč
Rozšíření vánočního osvětlení
V letošním roce se plánuje dodávka a rozšíření vánoční výzdoby v ulici
Osvoboditelů, která tak bude navazovat na realizaci z roku 2021. Cílem
tohoto projektu je zlepšení vánoční výzdoby a hlavně vytvoření pohodové nálady v čase vánočním. Rok 2020 i 2021 byly silně poznamenány
opatřeními kolem nemoci COVID-19 a město chtělo tak velkou výměnou původního starého osvětlení za nové pomoci všem obyvatelům a
návštěvníkům města takto symbolicky zapomenout to zlé a vykročit
s pohodou a krásou do nového období.
Náklady na tento projekt se odhadují na 400 000,- Kč

Sportovní zázemí – posilovna, sportovní areál Lovosice,
p.č. 974/5, 973/1

Účelem projektu je realizace stavby posilovny jakožto chybějícího prvku
pro kvalitní sportovní přípravu sportovců v Lovosicích. Kompletním
zázemím pro sportovce chce město ve spolupráci s Asociací sportovních klubů Lovosice, z.s. (dále jen ASK) podpořit vzrůstající zájem o
sport u mládeže i dospělých a nastavit sportovní přípravu tak, aby odpovídala moderním trendům.
V tuto chvíli nemají sportovní kluby v Lovosicích žádné zázemí pro silový trénink. Provizorně jim byla poskytnuta místnost, která svou kapacitou neodpovídá nárokům dnešní sportovní přípravy. Ta by měla být již
standardní součástí tréninků od mládežnických kategorií po dospělé.
Vzhledem k prostorovému omezení jsou sportovci nuceni cvičit po
malých skupinkách (max. 4 osoby), což je z časového hlediska i udržení
kvality velmi náročné. ASK, která sportovní kluby sdružuje, má 1895
členů. Na realizaci projektu město získalo nadační příspěvek Nadace
ČEZ ve výši 1 000 000,- Kč.
Celkové předpokládané náklady: 3 200 000,- Kč
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Investice

Plánované akce spolufinancované z dotačních titulů - školství
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Sady pionýrů (1. ZŠ)
Nevyhovující stav budovy 1. ZŠ Sady pionýrů 355/2, Lovosice vede k
rekonstrukci umělého osvětlení, zásuvkových, silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Projekt dále řeší rekonstrukci rozvaděčů, výměnu
jističů, zásuvek včetně elektro revize. Cílem projektu je obměna elektroinstalace, při níž dojde nejen k modernizaci, ale i možnosti napojení
dalších elektro prvků potřebných pro moderní výuku. Stávající elektroinstalace v budově školy je původní. Nejlepším řešením je provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace v celém objektu základní školy.
Zahájení rekonstrukce proběhne v červnu 2022, dokončení realizace
projektu bude v listopadu 2023.
Budova školy byla postavena v roce 1890 a během své dlouholeté historie sloužila nejen jako vzdělávací instituce, ale dokonce jako pomocná
vojenská nemocnice a ještě v srpnu 1945 jako ubytovací prostor pro
útvar československé posádky… I přesto, že byla za války dost poškozena, město ji ihned opravilo, dovybavilo a vyučování bylo znovu zahájeno v průběhu měsíce září téhož roku. V budově byly až do roku 1994
spolu se základní školou umístěny jedenáctiletá střední škola, potom
střední všeobecně vzdělávací škola a nakonec gymnázium.
Škola sdružuje základní školu a školní družinu (školní družina je umístěna v ulici Školní 7, Lovosice). V letošním roce škola eviduje 564 žáků.
1. ZŠ je také jednou ze dvou spádových škol pro okolní neúplné školy.
Spolu s ostatními školami je umístěna u parku, téměř v centru města.
ZŠ má vlastní tělocvičnu a hřiště, které je v areálu školy. Dále má zařízenou LOGO ambulanci, školní knihovnu, kuchyňku, dílnu, učebnu pro
výuku hudební výchovy a dvě počítačové učebny.
Ve škole vyučuje 35 učitelů a 4 vychovatelky. Poskytuje služby poradce
pro volbu povolání, metodika prevence rizikového chování, speciálního
pedagoga, školního psychologa.
Předpokládané náklady: 7 247 449,- Kč

Škola ZŠ Antonína Baráka je výběrová škola zaměřená převážně na
rozvoj jazykové gramotnosti, počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu. Škola má již 60letou tradici, je zaměřena
na budoucnost, je otevřena změnám a jejím cílem je vytvořit školu,
která se nebojí konkurence, má svůj program i cíl.
Ve škole je zřízeno Poradenské a informační centrum. Tato místnost je
určena žákům, pedagogům i rodičům a využívá se při řešení nejrůznějších problémů (výchovných či výukových) nebo naopak navádí, jak
podporovat talentované a nadané žáky. Velmi pečlivě zde probíhá i
poradenství na téma volba povolání. Pro podporu a rozvoj čtenářských
kompetencí ve škole funguje školní knihovna.
V rámci projektů došlo k modernizaci některých učeben, např. přírodních věd, učebny jazyků, rekonstrukce kuchyňky.
Předpokládané náklady: 6 414 254,- Kč

Výukové prostory a výtah v ZŠ Sady pionýrů (1. ZŠ)

Předmětem projektu je stavba, která bude sloužit jako vnější odborná
učebna přírodních věd žáků základní školy. Také přibyde nově vybudovaný výtah k zajišťování bezbariérovosti stávajícího objektu 1. Základní
školy.
Projekt vyřeší nedostatečné výukové kapacity vybudováním nové učebny. Mimo jiné zajistí bezbariérový přístup pro žáky a zaměstnance 1. ZŠ.
Předpokládané náklady: 13 000 000,- Kč
Ing. Věra Nechybová a Ing. Lucie Dvořáková, odbor majetku a investic

ZŠ A. Baráka (3. ZŠ) - Rekonstrukce elektroinstalace
Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace elektrorozvodů v
objektu ZŠ A. Baráka z důvodu nevyhovujícího stavu budovy. Projekt je
zaměřen na rekonstrukci umělého osvětlení, zásuvkových, silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Projekt dále řeší rekonstrukci rozvaděčů, výměnu jističů, zásuvek včetně elektro revize. Rekonstrukcí
elektroinstalace dojde nejen k modernizaci, ale i možnosti napojení
dalších elektro prvků potřebných pro moderní výuku.
Stávající elektroinstalace v budově školy je původní. Nejlepším řešením
je provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace v celém objektu základní školy. Zahájení rekonstrukce proběhne v červnu 2022, dokončení
realizace projektu bude v listopadu 2023.
V padesátých a šedesátých letech se město Lovosice rychle rozrůstalo,
a to si vyžádalo výstavbu nových bytových jednotek a sídlišť pro zaměstnance závodů, s tím vzrostl i počet žáků základních škol.
V roce 1958 se podařilo získat finanční prostředky na stavbu nové školy
se sedmnácti třídami. Typový projekt upravil architekt Wieden z Třebenic a provedení bylo svěřeno Pozemním stavbám n.p. Lovosice. Stavební práce byly zahájeny 10. 12. 1958. Stavební místo bylo vybráno v prostoru školní zahrady 2. ZŠ (dnešní gymnázium), mezi oběma tehdejšími
školními budovami. Škola byla otevřena 1. 9. 1960. Prvním ředitelem se
stal pan Antonín Barák, který spolu s nově jmenovaným učitelským
sborem pro novou školu hodně vykonal.
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Sport

Házenkáři pořádají pro děti
dva příměstské kempy

Klub HK Lovosice nabízí všem zájemcům možnost zúčastnit se sportovního kempu pro nejmenší sportovce. Jedná se o všesportovně založený kemp (gymnastika, atletika,
sportovní a míčové hry), který bude
probíhat pod patronací HK Lovosice
a pod vedením kvalifikovaných trenérů HK Lovosice. Kemp se uskuteční ve sportovním areálu města Lovosice, veškerá sportovní a stravovací zařízení jsou v jednom areálu bez
nutnosti přechodů.
Kemp je určen pro všechny kluky i
holky, které baví sport a chtějí se o
prázdninách hýbat. Děti se tak mohou seznámit nejen s házenou jako
se sportem, který má v Lovosicích
dlouhodobou tradici, ale vyzkouší si
řadu dalších sportovních aktivit.

Členství v HK Lovosice rozhodně
není podmínkou, v případě, že se
dětem na kempu pod vedením našich trenérů zalíbí, mohou později
nastoupit do některé z našich mládežnických kategorií. Účast na kempu NENÍ podmínkou pro budoucí
členství v klubu. Předpokladem pro
přihlášení na kemp je zájem o sport
a sportovní aktivity, protože ty budou hlavní náplní táborů.
V průběhu kempu čeká na všechny
účastníky zajímavý program, spousta
her a soutěží. Každý den bude také
zpestřen návštěvou některého z
extraligových Lovců. Na konci každého kempu obdrží děti diplom a
upomínkový předmět.
Více informací najdete na stránce
www.kemp.hazenalovosice.cz

Sportovní klání atletů
V sobotu 16. dubna se na lovosickém stadionu
uskutečnil Velikonoční mítink atletických disciplín
za účasti českých, německých a polských atletů od
kategorie mladšího žactva až po veterány. Nejmladší byla 11letá účastnice a nejstarší 89letý pan
Panocha z AC Ústí n. L.
Mezi nejlepší výkony patří osobní a oddílový
rekord Jaroslava Smělého mladšího v kategorii
žáků, kde v disku hodil 53,34 m. Tímto o 5,23 m
překonal svůj osobní rekord a o 2,78 m oddílový
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Basketbalová sezona končí

Lovosický basketbalový klub má
letošní sezonu téměř dohranou a to
s opravdu pěknými výsledky.
Nejmladší hráčky a hráči z přípravky
se na trénincích učí ovládat míč,
celkovou koordinaci pohybů, hodně
soutěží v různých disciplínách. Již se
zúčastnili několika turnajů a vedli si
velice dobře. Jejich turnaje jsou
složené ze zápasů a různých dovednostních
soutěží. A máme děti
opravdu šikovné, vyhrávají, co se dá.
Další družstvo U11, které již hraje
pravidelnou soutěž, má také velmi
slibné výsledky. V této soutěži hrají
děvčata i chlapci v jednom týmu a
za soupeře mívají družstva mix i jen
klučičí týmy. I tak se jim daří a i
kluky poráží. Na zkušenou jeli také
na velký Easter euro turnaj v Praze
(viz samostatný článek), kde po
velmi vyrovnaných bojích obsadili ve
své kategorii krásné druhé místo ze
šesti týmů. Děvčata byla nadšená,
hrála s chutí, zápasy s kluky byly
náročné, ale aspoň posbíraly herní
zkušenosti.
Výsledkově nejlepší sezonu mělo
družstvo U15. Celkově obsadilo v
nadregionální lize třetí místo. Přesto,
že se některé zápasy odehrávaly v
minimálním množství hráček, dokázala děvčata hodně zápasů vyhrát. A
ve většině utkání byl hezký pohled
na předváděnou hru, i když i chybičky se našly. Hlavně, když se hrál
nějaký herní signál, někdy to bylo na
jedničku, někdy jen za dobře...
Nejlepší střelkyně v týmu je Kája
Dlouhá, která dala za celou sezónu
168 bodů, druhá je Viki Smolová se
143 body a třetí Eliška Sedláková, ta
dala 110 bodů. Do listiny střelkyň se
zapsaly všechny hráčky. Tým děvčat
U15 je složený jak ze zkušenějších

rekord v žácích, který držel výkonem 50,56 m
David Koblischke. V kouli dále vrhnul skvělých
15,22 m a výrazným způsobem potvrdil vedoucí
postavení v českých tabulkách.
Dalšími velmi hodnotnými výkony bylo 57,81 m
v hodu diskem Oscara Stachnika - 4. nejlepšího
polského diskaře v dospělých za loňský rok, 664
cm ve skoku dalekém dorostence Maxmiliana
Skarkeho z Německa a v mužské kategorii hodu
oštěpem výkon 61,82 m Filipa Kaplana z USK Ústí
n. L.
Dále skvěle bodovali Sören Triebel z Německa v
hodu břemenem výkonem 19,99 m, který dokon-

děvčat, tak i z mladších hráček, které
sbírají zkušenosti. Celý tým zaslouží
pochvalu za pěkné výsledky a reprezentaci klubu.
Méně se dařilo děvčatům z družstva U19. Děvčat v tomto věku chce
sportovat už jen málo, takže tato
hrstka hráček lovosického klubu sice
hrála, měla snahu, ale na většinu
soupeřek nestačila.
A - tým mužů v této sezoně jako
jediný reprezentoval lovosický basketbalový klub v seniorské soutěži.
Přestože jde o nejnižší soutěž,
působí v ní dorostenci z celého
kraje, kteří využívají pendlování v
juniorských ligách a extraligách.
Tým mužů po dvou letech poskládal velmi zajímavý tým, který nabízí
kromě jistých zkušeností i omlazené
jádro. K družstvu se v létě připojili
lovosičtí odchovanci a ti svojí
přítomností, rychlostí a dravostí
malinko změnili herní tvář.
Průběh sezony se dá hodnotit ze
dvou pohledů, tím prvním je, že
nebylo dosaženo předsezonních
cílů, tedy na konci soutěže obsadit
první dvě příčky, tím druhým, že
lovosičtí
poskládali
zajímavou
směsici, se kterou reálně uvažují
nad účastí ve vyšší soutěži v příštím
roce.
Basketbalový klub pořádá celoročně nábor, nové děti rádi uvítáme.
Mohou přijít děvčata i chlapci od
5 do 13 let na trénink přípravky v
úterý a ve čtvrtek vždy od 15 do 16
hodin. Nabízíme také příměstský
tábor i pro děti, které nejsou členy
klubu, ve dnech 15. - 19. 8. v lovosické sportovní hale. Informace naleznete na www.lovobasket.cz nebo
zavolejte na číslo 774 250 860.
Hana Landová, ASK Lovosice

ce vytvořil saský rekord v kategorii M50, a Václav
Sosna z Písku ve vrhu koulí výkonem 11,44 m v
kategorii M70. Dalšími zajímavými výkony bylo
51,30 m v hodu diskem juniora Wojciecha Lewkowicze z Polska a 7,78 s na 60 m žákyně Sophie
Pischnothové z Líbeznic. Pěkný výkon 13,46 s na
100 m předvedla dorostenka Jolana Smržová z
Lovosic a 11,78 s na 100 m dorostenec Daniel
Švec ze Žatce a 11,34 s na 60 m mladší žák Štěpán Sýkora z Bíliny.
Závody proběhly ve velmi příjemném, přátelském duchu a všichni účastníci byli odměněni
diplomem.
Jaroslav Smělý

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Minižačky se zúčastnily svého prvního velkého turnaje. Nezklamaly
Lovosické minižačky se o velikonočních svátcích
zúčastnily prestižního mezinárodního turnaje
v basketbalu Euro Easter Cupu v Praze, který se
konal v areálu PVA Letňany. Pro děvčata se jednalo o první životní zkušenost na velkém basketbalovém turnaji a hned napoprvé nepředvedla
vůbec špatný výkon.
Hned první zápas s Českým Brodem skončil
úspěšně, a i když Lovosice zpočátku hodně trápila střelba na koš, tak dotáhly utkání do vítězného
konce 18:10. Další dva zápasy proti Slovance A a
Spartě Praha bohužel tak zdárně nedopadly,
přesto jim Lovosice nic nedarovaly zadarmo.
Nejdramatičtější se ukázalo čtvrté utkání se
Slovankou B, kdy skutečně změřily síly dvě stejně
silná družstva a do poslední minuty nebyl jasný
vítěz, až nakonec dramatický závěr lépe zvládla
domácí Slovanka. Velká zkušenost a zážitek bylo
pro děti jistě i následující utkání s lotyšským týmem Talsi.
Lovosice přesto dokázaly vybojovat v celkovém
umístění krásné 2. místo ve své kategorii U10 a
domů si hrdě okolo krku odvážely stříbrné medaile. Skvělý výkon předvedly zejména Bára Vernerová či Lilly Černochová, Zuzka Trávníčková,
Laura Nováčková nebo Zuzka Klančíková. Nestálo
to však pouze na nich. Celá lovosická sestava
šlapala jak promazané hodinky, a i když je stále
co zlepšovat, tak přinejmenším ukázala, že jako stvo jen hraním basketbalu. Během odpočinkové sportovní akci, ale o celkový zážitek pro děti
pauzy celý tým navštívil kina, aby zrelaxoval před během Velikonoc, který si budou pamatovat do
tým má budoucnost.
Hana Landová, ASK Lovosice
Dva dny na turnaji v Praze však nestrávilo druž- dalším důležitým zápasem. Nešlo tedy jen o konce života.

MO STP Lovosice připravuje:
Ozdravné pobyty:
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.
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

Akce spolku Úsměv=Zdraví

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 2. června
květen 2022

Plánované akce v květnu:
Pondělní skupinové relaxace od 9 hodin
Úterní zdravotní cvičení
5. 5. od 9 hodin keramika, 18. 5. od 9 hodin pletení z papíru
11. 5. Květinový den na Václavském náměstí
23. 5. Zájezd do divadla v Mostě na představení Světáci
25. 5. Výlet na zámek Sychrov
2. 6. Výlet do Krkonoš a Harrachova
Pobyty:
Libverda 8. - 12. 5., cena 2 100,- bez dopravy, polopenze
Slovensko Jižní Lázně 5. - 10. 5., cena 6 000,Jeseníky 28. 8. – 3. 9., cena 6 800,- doprava, polopenze
Hejnice 11. - 16. 9., cena 3 700,- doprava, polopenze, masáž
Sezimovo Ústí 29. 9. - 4. 10.
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Školství

Mateřinka vede děti k péči
o přírodu

Děti se s rodiči a učitelkami vrhli do
úklidu v okolí MŠ Terezínské. Nejprve uklidili školní zahradu a její okolí,
poté se vydali posbírat odpadky
po cestě, kudy děti nejčastěji chodí
na procházky. Uklidili tedy cestu
okolo Restaurace U Kašpara směrem
k Modle a okolí tenisových kurtů.
Všichni účastníci úklidu si doslova
„mákli.“ Nikdo nečekal, že toho
odpadu bude tolik. Veškerý odpad
byl pečlivě roztříděn do jednotlivých
pytlů, které byly především pro děti
barevně označeny dle typu odpadu.
Nejvíce se asi posbíralo plechovek,

skla a bohužel také plastu. Během
úklidu také zasahovala Městská
policie Lovosice při zajištění injekční
stříkačky.
Celý úklid proběhl pod záštitou
organizace TRASH HERO, která i
díky Martině Lízlové (zakladatelky
bezobalového obchodu v Litoměřicích) k úklidu poskytla pytle, rukavice a také spoustu dárečků pro děti.
O odvoz nasbíraného odpadu se
postaraly Technické služby města
Lovosice. Všem účastníkům ještě
jednou velmi děkujeme!
Bc. Jiřina Vojířová

Ukliďme Česko na ZŠ A. Baráka

EDUbus přijel na Všehrdovku

V pondělí 4. 4. jsme se dočkali i my.
Naši školu navštívili zkušení lektoři a
přijeli k nám se zajímavě zařízeným
EDUbusem (mobilní polytechnickou
laboratoří). Páťáci a žáci z II. C se na
chviličku stali malými vědci a měli
možnost pracovat se suchým ledem
v programu s názvem Sucholedohraní. Všichni hravě pochopili, že suchý
led je zajímavý materiál pro bádání, a
zažili s ním mnoho efektivních pokusů: např. levitující bublina, zhasínání
svíčky pomocí suchého ledu, odbarvení tekutiny a další. Překvapením
bylo, co vše dokáže látka, jejíž teplota se blíží k minus 80 °C. Žáci opouštěli EDUbus plni zážitků a nadšení,
což můžete posoudit z jejich reakcí
(viz níže). Práce se jim velice líbila,
byla podnětná, zajímavá a motivující.
V odpoledních hodinách měli možnost usednout do laboratoře i všichni pedagogové, kterým byly představeny další užitečné platformy pro
zajímavější výuku. Děkujeme a přijeďte zas!

pokusů jako třeba vznášející se bublina, zhasnutí pomocí kouře ze suchého ledu atd. Bylo to prostě super
a chtěla bych další.“
Eliška
„Nejvíce se mi líbila vznášející se
bublina. Překvapilo mě, že látka má
- 79 °C. Bylo to hodně zajímavý. Dali
jsme do zkumavky suchý led, přimáčkli jsme ho ke spodu té zkumavky s vodou a pak to bublalo. Moc se
mi to všechno líbilo.“
Vojta
„Bylo to super. Nejvíc mě překvapilo, že když dáš do krabice suchý led
a foukneš tam bublinu, tak ta bublina odletí. Taky to, že suchý led nepodporuje hoření. Chtěl bych tam
znovu.“

Matěj
„EDUbus je velmi zajímavý. Naučil
jsem se hodně věcí, které jsem nevěděl. Třeba, že když do balonku nasypu suchý led, tak se bude sám nafukovat. Další plus je, že si můžete
Reakce žáků:
pokusy vyzkoušet sami. Za mě velmi
Ema
Mgr. Monika Čulíková
„Moc se mi to líbilo. Bylo hodně poučné!“

Kousek Japonska na „jedničce“
1. dubna slavíme apríl, ale náš
úklid Lovosic rozhodně žádným
žertem nebyl. Žáci 2. stupně se s
učiteli zapojili do celonárodního
dobrovolnického projektu Ukliďme
Česko.
Odbor životního prostředí města
Lovosice vytipoval nejvíce znečištěné městské lokality. Každá třída si
jednu vybrala a navzdory velmi
nepříznivému a chladnému počasí
se bez otálení vrhla do práce! Žáci
dostali rukavice, pytle, a dokonce
mnoho dětí mělo od rodičů napi-
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chovátka, takže sběr odpadků byl
výkonnější a zábavnější. A jaké rarity
se mezi sebraným odpadem našly?
Objevily se pneumatiky, boty nebo
také mikrovlnná trouba.
Během dopoledne se igelitové
pytle rychle plnily odpadem. Město
Lovosice zajistilo jejich odvoz.
Všichni účastníci se vrátili do školy s
pocitem dobře vykonané, prospěšné práce, protože jarním úklidem
přispěli k čistějšímu prostředí, ve
kterém žijeme a které máme rádi.
ZŠ Antonína Baráka

Ve dnech 28. - 29. 3. 2022 se konala na naší škole Interaktivní prezentace o Japonsku, které se zúčastnili žáci 7., 8. a 9. ročníků. V
první části jsme byli seznámeni s
historií Japonska, byla popsána
geografická poloha, vyprávěny
skutečné zážitky z cestování a žití v
této zemi s ukázkou předmětů a
symbolů typických pro Japonsko.
Do druhé části byli zahrnuti i žáci,
kdy tipovali rychlost Šinkanzenu
(rychlovlaku), cvičili sbírání sójových
bobů, či si vyzkoušeli vyhánění
ďáblů z domu nebo poznávání

písma zvaného kandži. Prezentující
byli z části skuteční Japonci a byli
moc milí a přívětiví. Dle zpětných
referencí si prezentaci všichni žáci
užili.
Ing. Petra Kurucz

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Projektový den

Kouzelná noc na Všehrdovce

Noc s Andersenem v MŠ Terezínská

Naše MŠ se do projektu na podporu dětského čtenářství s názvem
„Noc s Andersenem“ zapojuje již
několik let. Letošní setkání jsme
věnovali známé a oblíbené knize
Josefa Lady „O chytré kmotře lišce“.
V pátek 1. dubna se 18 předškoláků vrátilo v 17 hodin do školky,
aby zde prožili zábavné odpoledne plné her, soutěží a tvoření,
spojené s přespáním v MŠ.

Mladí čtenáři ze ZŠ Všehrdova se
sešli 1. dubna v 18 hodin prožít
pohádkovou kouzelnou noc na
oslavu 135. výročí spisovatele, ilustrátora a malíře Josefa Lady v rámci
22. ročníku Noci s Andersenem.
Během večera se žáci ve skupinkách vydali vyluštit šifru kocoura
Mikeše, seznámili se s tvorbou Josefa Lady. Stali se sami na chvíli autory textů písní, básní a mini divadelního představení. Ilustrace, které

Děti se společně přivítaly, rozdělily se do barevných družstev a
pustily se do plnění připravených
úkolů. Děti si procvičily dovednosti důležité pro rozvoj čtenářské
gramotnosti, vytvořily si vlastní
tričko a po setmění čekala na děti
stezka odvahy na školní zahradě.
Stihli jsme toho opravdu hodně a
do postýlek uléhali se spoustou
zážitků.
Růžena Valínová, MŠ Terezínská

vytvořili po vzoru Josefa Lady
k říkadlům, byly neméně zdařilé.
Všechny děti si získal jejich nový
kamarád kocour Mikeš. Fantazie a
kreativita se našim žákům nedá
upřít.
Máme radost z toho, že děti vědí,
že knížka je přítel, který neomrzí.
Zjistily, že čtení knížek otevírá bránu
k mnoha krásným příběhům a zážitkům.
Mgr. Marie Havranová
a kolektiv ZŠ Všehrdova, Lovosice

Noc s Andersenem na 1. ZŠ
Dne 1. dubna se i na naší škole uskutečnila Noc
s Andersenem. Letošního ročníku se zúčastnilo
celkem 9 tříd, cca 160 dětí, deset paní učitelek,
paní asistentky, paní zástupkyně a pan školník.
Po úvodním zahájení na schodech se jednotlivé
třídy rozešly na své aktivity. Prvňáci a druháci si
na sále prošli Klaunskou stezku a v tělocvičně si
zacvičili s pohádkovými postavami. Třeťáci a
čtvrťáci svůj zájem zaměřili na Josefa Ladu. Prohlédli si některé jeho knihy, přečetli si kapitolu O
chytré kmotře lišce. Skládali obrázky a poznávali
pohádky podle ilustrací. Vybarvovali omalovánky, a dokonce vytvořili Lapbook na téma Život
Josefa Lady a jeho tvorba pro děti. Páťáci si
vybrali jako bonus téma Harryho Pottera. Plnili
kvíz, zažili únikovou hru a v tělocvičně si zahráli
Famfrpál. Nejstarší účastníci letošní noci – sedmáci – si svůj večer prožili v knihovně naší školy. už žáky čekala jen večerní hygiena ve svých tří- jsme všichni usnuli a nechali si zdát o tom, co
Večer jsme všichni zakončili stezkou odvahy. Pak dách a už jen čtení a čtení a čtení... Při pohádce nás příští rok zase čeká. Mgr. Andrea Červenková

květen 2022
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Akce

Charita Lovosice informuje...

V březnu se zvýšila kapacita našeho nízkoprahového zařízení, kdy
k nám začaly docházet ukrajinské
děti, které v Lovosicích našly dočasný „domov“ a podporu. Tyto děti se
zapojily do dění a aktivit na
„nízkoprahu“. Některé z nich s námi
jely i na Matějskou pouť, na kterou
jsme se vydali v rámci podpory sociálních služeb, kdy naše organizace
zajistila dopravu pro několik desítek
koledníků, kteří v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou s vervou koledovali
nejen v Lovosicích, ale i ve spádových obcích. Během jarních prázdnin

jsme se společně vydali na výlet do
Opárenského údolí, uspořádali jsme
sportovní olympiádu (na snímku),
opekli si buřty a zažili mnoho dalšího.
S příchodem prázdnin se blíží také
dětský den organizovaný nízkoprahovým zařízením, na který jsou srdečně zvány všechny děti i jejich
rodiče. Akce proběhne v červnu a
bude plná zábavy, překvapení a
aktivit pro děti. O bližší informace se
s vámi brzy podělíme.
Mgr. Andrea Urban Ludwigová, DiS.,
sociální pracovnice

Den zdraví proběhl v Lovoši

Tradiční Den zdraví pořádaný spolkem Úsměv=Zdraví se v poslední
době nekonal kvůli covidové pandemii a nouzovému stavu. Až teprve ve
čtvrtek 21. dubna se mohl konečně
uskutečnit. Konal se pro veřejnost v
příjemném prostředí sálu Centra
kultury Lovoš a začal po poledni. Celkem bylo přítomno 70 lidí.
Jako obvykle byl členům měřen tlak
krve na třech stanovištích a byly
nabídnuty léčivé svíčky. Zájemkyně
byly poučeny o samovyšetření prsu.
K dispozici byly také pomůcky na
SU JOK, dále pomocné pásy na srovnání zad a další cvičební pomůcky.
V tomto Dnu zdraví pro veřejnost
byly přednesy 3 přednášky: Pohyb

prevence osteoporózy a připomenutí cvičení pánevního dne se věnovala
paní Lenka Tichá, o zdravém stravování a psychohygieně hovořila Irena
Suchá a jak pohyb pomáhá ke zdraví
včetně správného dýchání vysvětlovala paní Vlasta Triebová.
Přednášky přítomné zaujaly a dotazy byly zodpovězeny. Zájem účastníků pokračoval ještě soukromě u
jednotlivých lektorek. Nechyběly ani
pomůcky podporující zdraví.
Všem přednášejícím velmi děkujeme za skvělé a srozumitelné podání.
Lektorka I. Suchá vyzdvihla potřebnou kvalitu stravy a předala určitá
doporučení, která podporují imunitní systém.
hz / I. Suchá / foto rys

Lovosický přívoz
zahájil sezonu

Loď Tramín se svým dlouholetým
převozníkem panem Waltrem vyplula letos poprvé v pátek 15. dubna.
Provozovatel lovosického přívozu
Stanislav Svoboda plánuje, že bude
jezdit až do září. Záležet bude hlavně na počasí. „Pro letošní sezonu
neplánujeme žádné změny. Ceny se
také zatím nemění,“ uvedl Stanislav
Svoboda.
Přívoz je provozován celý týden,
tedy od pondělí do neděle, a to od 8
do 20 hodin v půlhodinových intervalech, v případě potřeby stále. Přívozní loď má kapacitu 12 osob, ale
přepraví bez problémů také kolo,
kočárek i čtyřnohého mazlíčka s
košíkem. Cestující jsou povinni dbát
pokynů převozníka a na lodi je zakázáno konzumovat alkohol.
(ik)
Ceník jízdného:

Děti do 6 let - zdarma
Děti od 6 do 15 let - 15 Kč
Senioři - 15 Kč
Dospělí - 25 Kč
Kolo, kočárek a pes s košíkem – 5 Kč
ZTP – 5 Kč

LOVOSICKÝ
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Děti vynášely Moranu
Vynášení Smrti nebo Morany je starodávná tradice, která se ze starých slovanských časů dochovala až do dnešní
doby. Děti z družiny na ZŠ Všehrdova mohly konečně po dvou letech tuto tradici opět obnovit. Ve školní družině
pracovaly na výrobě symbolů zimy - Moranu si vyrobily podle své fantazie. O této tradici si také hodně povídaly,
učily se jarní písničky a básničky. Poté se všichni vydali k Labi a Moranu společně do řeky. Voda ji odnesla jako
symbol překonání zimy. Před vhozením do vody děti Moraně přednesly básničku.
Dagmar Smetanová, ZŠ Všehrdova

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

Cesta spisovatelky Mornštajnové do Lovosic byla složitá
Zájem o její besedu v lovosické knihovně se datoval od roku 2018. Ale nejprve neměla čas autorka a pak přišel COVID-19. Konečně v roce 2022
se Alena Mornštajnová v úterý 29. března představila lovosickým čtenářům. Přišlo jich opravdu hodně, celkem osmdesát pět a návštěvníci teprve
potřetí nemuseli mít respirátor či jiný náhubek. Před besedou byla možnost zakoupit si autorčiny knihy. Nakonec se uskutečnila autogramiáda.
Spisovatelka a překladatelka Alena
Mornštajnová je členka PEN klubu. Narodila se v Hranicích na Moravě, ale celý život žije ve Valašském
Meziříčí. V úvodu vyprávění autorka
líčila, že se již od dětství chtěla stát
spisovatelkou. Po maturitě se spisovatelka pokusila dostat na překladatelský a tlumočnický obor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, na
školu však před revolucí nebyla
přijata. Rozhodla se pro roční pomaturitní studium, v rámci kterého
vykonala všeobecnou státnici z
anglického a ruského jazyka. Znovu
se přihlásila ke studiu, opět však
nebyla přijata. Rozhodla se tedy pro
to, že se vdá, což zpětně hodnotí
jako dobrý krok. Následně se jí narodily dvě děti. Během mateřské
dovolené vystudovala dvouleté
pomaturitní studium. Po skončení
mateřské dovolené jí na škole, kde
studovala, byla nabídnuta práce
učitelky anglického jazyka. Při této
práci zahájila vysokoškolské studium angličtiny, studovala překladatelství. Na vysokou školu nastoupila
až po revoluci. Studium jí trvalo šest
let, neboť zároveň i pracovala a
starala se o domácnost. Překládat
začala až po dokončení školy. Spolu
s překladatelskou činností stále
vyučovala a vedla soukromé jazykové kurzy. V roce 2007 dostala nabídku práce na jazykové škole. Zde
následně učila do roku 2013, kdy
vydala svou prvotinu Slepá mapa.
Pedagogickou praxi považuje za
velmi přínosnou, neboť pro ni byla
přípravou na život spisovatelky,
například na besedy se čtenáři,
které jí nedělají obtíže.
V současné době stále pracuje jako

překladatelka, překládá především
literaturu pro ženy. Autorka v rozhovoru uvádí, že i překlady těchto
knih ji naučily psát vlastní knihy,
přestože jde o zcela odlišnou tématiku. Zatímco překladatelství považuje za svoji práci, kterou vykonává
pro obživu, psaní knih takovým
způsobem chápat nechce, protože
poté by se z této činnosti pro ni
mohla vytratit radost.
V roce 2000 si spisovatelka uvědomila, že psát je její životní přání,
které stále nezrealizovala, a tak se
po jedenácti letech pedagogické
praxe rozhodla pro práci na volné
noze. Tento krok jí však cíl stát se
spisovatelkou příliš neusnadnil,
neboť se bála z důvodu nejistých

příjmů a nepevného zaměstnání
odmítnout jakoukoliv práci, která se
naskytla. Proto zpočátku psala pouze ve svém volnu, o prázdninách či
o víkendech. Pro autorku bylo zprvu
psaní knih velmi těžké. Popisuje, že
měla v hlavě děj, ale neuměla jej
převést na papír, musela se nejprve
naučit psát, což také vysvětluje
dlouhou dobu tvorby první knihy. V
učení se psát jí pomohlo právě překladatelství, učila se, jak vhodně
tvořit věty a odstavce, jak vybírat
vhodná slova.
Její románovou prvotinou byla
„Slepá mapa“. Autorka ji psala od
roku 2000. Vzhledem k vysoké vytíženosti spisovatelky trvalo napsání
knihy téměř 11 let. Vyšla v červnu

roku 2013. Kniha byla příznivě přijata čtenáři i kritiky. Inspirací k napsání tohoto románu bylo povídání
paní Alžběty, se kterou Alena Mornštajnová cestovala vlakem. V roce
2015 vyšla její další kniha „Hotýlek“.
Třetí a zatím nejúspěšnější román
„Hana“ vyšel poprvé v roce 2017
prostřednictvím
nakladatelství
HOST. O přijetí se autorka dozvěděla v pátek třináctého jen den po
odeslání knihy k posouzení. Kniha
byla přeložena do čtrnácti jazyků a
získala několik ocenění. Od června
2019 uvádí Národní divadlo Brno
její divadelní adaptaci. Hana se hraje
i v Klicperově divadle v Hradci Králové. Za první čtyři roky od vydání
se románu v Česku prodalo 190 000
kusů. Kniha též existuje v audio
verzi, namluvila ji Lenka Vlasáková.
V roce 2019 vyšla její další kniha
„Tiché roky“ a v roce 2021 „Listopad“, ke kterému měli někteří čtenáři výhrady – díky bohu ne vulgární, jak uvádí autorka.
Spisovatelka napsala i řadu knih
pro děti. Knížka Strašidýlko Stráša (2018) byla naprána pro vnučku
Helenku. Pro vnučku Alenku napsala
autorka knížku Kapka Ája. V roce
2022 vydal Albatros knihu Teribear
– Tajemství modré krabice o maskotu Nadace Terezy Maxové a veverce
Simonce. Tuto knihu věnovala spisovatelka další vnučce Simonce.
Zatím další knihy pro děti psát nehodlá.
Všechny uvedené knihy v lovosické
knihovně mají a dychtivý čtenář si je
tam může vypůjčit. Autorka za své
humorné vyprávění sklidila bouřlivý
potlesk a krásnou květinu.
hz, foto archiv knihovny

Čestný občan Lovosic Miroslav Nesvarba
* 28. 9. 1934 – † 18. 11. 2004. Čestné občanství uděleno in memoriam 4. srpna 2008.

Amatérský fotograf a sběratel
Miroslav Nesvarba se narodil 28.
září 1934 v Mirotíně v SSSR (dnešní
Ukrajina). Do Lovosic přišel s rodiči
jako repatriant z tzv. volyňských
Čech v roce 1947. Absolvoval chemické učiliště a průmyslovou školu
v Lovosicích, působil jako laborant
viskózových vláken, později na
poloprovoze kordů v národním
podniku Severočeské chemické
závody (dnešní firma Glanzstoff Bohemia s.r.o.). Fotografií a sběratelstvím všeho o Lovosicích se
zabýval od 50. let. Brzy po příchodu do našeho města se stal lovosickým patriotem v tom nejvlastnějším slova smyslu. Jeho doménou byla dokumentační fotografie.
Z počátku fotografoval často bourání, protože v regionu probíhala
velká výstavba. Měl také několik
výstav v rámci regionu a jeho fotografie Lovosic vidělo v r. 1998 i
partnerské město Coswig. Pilně
přispíval do všech tří lovosických
měsíčníků (Lovosické listy, Lovosické noviny a Lovosický dnešek), a to
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nejen fotografiemi, ale také články
o historii Lovosic.
Každoročně prováděl výstřižkovou službu o změnách v naší obci a
fotografoval změny k lepšímu, ale i
demolice. Sbíral také různé předměty s historií města spojené. Část
jeho fotografií a sbírek byla vysta-

vena v roce 2000 při oslavách 400
let povýšení Lovosic na město. Za
činnost v Klubu filatelistů byl u
příležitosti 70. narozenin oceněn
stříbrným stupněm Čestného odznaku Svazu Českých filatelistů. V
posledním období zpracovával
přehled všech používaných příležitostných razítek podniků a závodů
na území našeho města.
V popředí jeho zájmu byl v první
řadě vývoj lovosického průmyslu,
ať už to je bývalé České hedvábí,
Severočeské chemické závody,
FRUTA, Cukrovar, Olejna a Deli
nebo dnešní Lovochemie, Glanzstoff Bohemia, Opavia a ANIVEG. V
jeho sbírce se najdou kromě starých pohlednic a od padesátých let
i nových fotografií rovněž staré
firemní tiskoviny, reklamy, faktury,
akcie a zajímavé novinové výstřižky. V případě Deli to však jsou i
obaly, krabičky (dřevěné, plechové
a papírové) od jejich výrobků a
zajímavá určitě je též sada lahví z
lovosického pivovaru nebo sodovkárny. Jistou specialitou je pak i

takřka úplná sbírka lovosických
medailí, plaket a vyznamenání s
popisem a fotografiemi vypracovanými pro Českou numismatickou
společnost. Zajímal se také o historii lovosické pošty jako o doklad
poštovního provozu města.
Dobové pohlednice, které shromáždil, se staly podkladem pro
knihu „Lovosice – Paměť města“,
která byla vydána k významnému
výročí v roce 2000. Druhá kniha,
která byla vydána až po jeho smrti,
Lovosické ulice v proměnách času,
popisuje mnohé z období končícího až jeho smrtí v roce 2004. Jeho
archiv dosud pomáhá při objasňování některých lovosických tajemství, mnohokrát se na něj obraceli
pracovníci z různých organizací i
městského úřadu. Část své sbírky
odkázal městu Lovosice pro vznikající muzeum.
18. listopadu 2004, nedlouho po
svých 70. narozeninách, Miroslav
Nesvarba náhle umírá a je pochován na lovosickém hřbitově.
(hz, foto Miroslav Hvorka)
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
v období od 16. 3. do 15. 4. 2022

Ukládání odpadu mimo vyhrazená
místa
V uvedeném období jsme řešili sedm
případů ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. Jednalo se o ulice Nádražní, Okružní, Žižkova a dvakrát o ulice
Zámecká a U Výtopny.

Fyzické napadání osob
17. 3. ve 21.05 hodin jsme v ulici U
Nadjezdu zasahovali u fyzického napadání osob.
Autovrak - nedovolené odstavení
vozidla
20. 3. ve 12.50 hodin jsme v ulici Zámecká řešili nedovolené odstavení
vozidla tov. značky VW z důvodu uplynutí časové lhůty platnosti technické
prohlídky.
Stání na vyhrazeném parkovišti pro osobu zdravotně postiženou
19. 3. v 10.25 hodin jsme v ulici Terezínská řešili nedovolené stání motorového vozidla tov. značky Opel na parkovišti vyhrazeném pro osobu zdravotně postiženou. Stejný problém jsme řešili také 11. 4. v 16 hodin v ulici
Osvoboditelů v případě vozidla tov. značky Škoda. Jedná se o přestupky se
zápisem bodů do evidenční karty řidiče.
Zadržení osoby podezřelé z násilné trestné činnosti
25. 3. v 11.10 hodin jsme u nádraží ČD žst. Lovosice zadrželi osobu, F. Č.
z Roudnice nad Labem, podezřelou z násilné trestné činnosti. Uvedená
osoba fyzicky zaútočila na ženu a zranila ji, nutností byl transport ženy do
nemocnice v Litoměřicích.
Krádeže jízdních kol
26. 3. v 1 hodinu jsme v ulici Zámecká řešili oznámení o odcizení jízdního
kola. 12. 4. v 8.50 hodin jsme pak v ulici Osvoboditelů řešili osobu P. Š.,
podezřelou z krádeže jízdního kola.
Pomalování parkovacího automatu
4. 4. v 8.30 hodin jsme v ulici Osvoboditelů dokumentovali pomalování
parkovacího automatu.
Zajištění marihuany
4. 4. v 7.30 hodin jsme v ulici Všehrdova zajistili větší množství marihuany.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Centrum kultury LOVOŠ hostilo schůzi
Svazu tělesně postižených

29. března patřilo Centrum kultury
LOVOš členské schůzi MO Svazu
tělesně postižených v Lovosicích. Sál
centra zaplnilo 104 členů z celkového počtu 247. Přítomní byli informováni o činnosti STP v loňském roce a
s plánem akcí na letošní rok. Pozvání
na schůzi přijal i Svaz turistů z Krásné Lípy.
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Seniory velmi potěšilo taneční vystoupení žáků 5. A ze Základní školy
ve Všehrdově ulici v Lovosicích a pěvecké vystoupení paní učitelky Petry
Hájkové a Julie Nepustilové. Velmi
podnětná byla i přednáška zástupkyně Policie ČR nprap. Pavly Kofrové
na aktuální téma Prevence kriminality.
Miroslav Kučera
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Beseda s bývalým dlouholetým ředitelem ZOO Praha Petrem Fejkem
Autorské čtení z knihy „Jak se dělá ZOO“ proběhlo v lovosické knihovně v úterý 5. dubna. Kniha vypráví o těžkých začátcích, o povodni a o tom,
jak se ze staré zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě, a jde o výjimečné čtení.
Vyprávění bylo plné výjimečných
zkušeností a příběhů se zajímavými
zvířaty a lidmi, doplněné o projekci
unikátních fotografií a zakončené
autogramiádou a prodejem knih s
osobním věnováním autora. Kniha
není k dostání v běžné knižní distribuci. Koupit ji lze pouze na autorských čteních a talk show nebo v
osobním e-shopu autora petrfejk.cz.
Účast byla opět velká, přišlo 46
návštěvníků a nechyběl ani pes
Cedrik Ing. Krajíčka.
PhDr. Petr Fejk se narodil v Mostě,
kde vystudoval gymnázium a v roce
1982 odmaturoval, poté absolvoval
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor český jazyk,
literatura, historie a pedagogika.
Krátký čas působil jako středoškolský učitel literatury a historie. Nejvíce se pan Fejk zviditelnil v roli ředitele pražské ZOO, kam nastoupil
v roce 1997 jako naprostý laik, avšak
s jasnou vizí – ze zanedbané instituce vybudovat ZOO, kterou budou
opět navštěvovat spousty spokojených návštěvníků a hlavně – budou
v ní spokojená i zvířata. Což se mu
skutečně během téměř 13 let podařilo, mnohonásobně stoupla návštěvnost – ze 400 000 v roce 1997
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Ocenění Petra Fejka:
PR Osobnost roku 2004
Manažer roku 2005
Marketér roku 2006
Cena ministra životního prostředí
ČR 2008

na 1 300 000 roce 2013. Vybudovalo se mnoho krásných a funkčních
pavilonů pro zvířata, pražská ZOO
se v té době podle amerického
časopisu Forbes zařadila dokonce
na 7. místo na světě. Osobně se ale
domnívá, že pro některá zvířata,
např. slony nebo některé predátory,
není současná ZOO vhodná, zvířata
by potřebovala mnohem větší prostor.
Autor přednášku doplnil také o

fotografie a podělil se s lidmi o své
zážitky. Úvodem přečetl ukázku ze
své knihy, ve které popisuje své
začátky ve funkci ředitele. Další
velké úsilí bylo třeba věnovat obnově Zoologické zahrady Praha po
povodni v roce 2002, která ji zasáhla
skutečně naplno a krutě. Na to
nenarazíte každý den, aby byly pro
ředitele tak složité podmínky. Pro
podnik je to složité, když máte tisíce
zvířat a dvě stě zaměstnanců. Ale až

na výjimky se to zvládlo. „Je to práce na celý život, když tam vejdete,
tak to máte pod kůží. Já jsem odešel
dobrovolně, nikdo mě nevyhazoval.
Po třinácti letech jsem skončil. Věděl
jsem, že i z krásné práce má člověk
odejít. Já to dodržel, i když mě to
straně bolelo,“ uvádí Petr Fejk.
Lektor se také s humorem zmínil o
svých zkušenostech s výlety do
Českého středohoří – výstup na
Košťálov zle potrápil jeho manželku
(zvolili špatnou cestu) a jízda na
kole na Milešovku málem odrovnala
jeho. Ale stejně má České středohoří velmi rád.
Z ohlasů na knihu: „Než jsem si
zakoupila tuto knihu, divila jsem se,
že není na bazarech. Teď to již chápu. Taková kniha se neprodává, ale
uchovává pro děti. Děkuji autorovi
za strhující svědectví i za otevřenost,
která se dnes již nenosí.“ (J. H., 2022)
hz, foto archiv knihovny
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Rozhovor

Rozhovor s osobností: Jaroslav Průcha, stavitel banj a mandolín

Po koncertě a křtu skupiny Od plotny skok se podařilo vyzpovídat jednoho z kmotrů nového CD „Známe se“ Jaroslava Průchu – jedinečného
stavitele banj a mandolín, který ochotně zavzpomínal a poskytl mnoho pěkných zážitků ze svého životního „krasobraní“. Bez stavitelů hudebních
nástrojů by přece nebylo hudebníků a bez hudebníků a hudby by svět byl velmi chudý a smutný. Nástroje totiž mají jako lidé svou duši
a málokdo je tak málo vnímavý, aby ho tóny neoslovily.

Pocházíš z hudební rodiny? Kde se vzala láska
k muzice – bluegrassu?
Od druhé třídy jsem chodil na housle. Pak jsem
začal chodit do skauta a tam jsem se dostal ke
kytaře. Po roce 1968, kdy se náš skautský oddíl
musel přejmenovat na Turistický oddíl, jsem na
táboře poprvé u táboráku slyšel banjo – sice tenor,
čtyřstrunné, ale zvuk mě zasáhl tak, že jsem chtěl
hrát na banjo. Začal jsem poslouchat Greenhorns,
Plavce, KTO a bylo rozhodnuto – pětistrunné banjo! V Komořanech a okolí bylo spousta starších
kluků, kteří trempovali, hráli na nástroje, měli svoje
„kapely“: country, tramp-bluegrass. Od nich jsem
získával magnetofonové nahrávky Billa Monroea,
Flatt and Scruggs, Osborne Brothers atd. Postupně
jsem se dopracoval k banju pětistrunnému (od
tenorky k přestavěnému krku kytary na pětku a s
bubnem z plechu) – nádhera, nejlepší léta. Vše
završilo sehnání překladu Scruggsovy školy na
pětistrunné banjo. To už jsem byl v učení – obor
nástrojař – kovo. Každý den, když jsem přišel ze
školy, jsem od třech hodin hrál podle Scruggsovy
školy, trénoval, hrál dohromady s magneťákem
dennodenně cca do 10 večer, kdy mi táta v pokoji
musel vypnout elektriku, aby všichni mohli jít spát,
byla to krása.
Nejsi tedy vyučený stavitel nástrojů?
Ne, jsem vyučený oboru nástrojař – to znamená
veškerou velmi přesnou práci s kovem, ručně, na
fréze, soustruhu a vše ostatní. Stříhací, ohýbací
nástroje, formy – to je můj původní obor. Právě
svoji profesi jsem plně uplatnil později při výrobě
nástrojů na struníky, opěrky, flange, stahovací
kruhy atd., ze kterých se banjo skládá a které jsme
postupně pro všechny, hlavně pro značky jako
Gibson, Stelling, Huber, Sullivan, Ome, Deering a
mnoho dalších, začali vyrábět a dodávat do USA.
Přesnost a zručnost jsem pak uplatnil právě při
práci se dřevem a výrobě hudebních nástrojů –
banj a mandolín. Právě toto je naše obrovská
přednost – schopnost vyrábět veškeré kovové díly.
Všichni ostatní i v Americe vše nakupují
v polotovarech, po částech a jen to skládají. My
vše vyrábíme a všem dodáváme a v tom jsme
jedineční.
Většina banjistů začínala na banja Marma či
Kertak. Marko Čermák někde popisoval, že byl
na pražském koncertě Pete Seegera a z fotky si
pak překreslil a vytvořil plánek a na své čtyřstrunné banjo a jen dodal pátou strunu. Kdy jsi
zkonstruoval první nástroj? Máš ho dosud?
Já to měl stejně – od začátku, co jsem se k banju
dostal, jsem si dopisoval s Geoffem Stellingem a
on mi poslal katalog jeho banj. My jsme tady věděli, že blána má 11" (palců průměr), tedy necelých 280 mm. Podle toho jsme zvětšili z fotek
všechny části, přepočítali a první banja byla vyráběna podle měřítka. Samozřejmě jsme věděli, jak
vypočítat menzuru hmatníku. Když jsem pak poprvé vyrazil s Robertem Braunem do USA na první
IBMA v roce 1989, všichni (tedy i já) tam obdivovali, že kopie banja Stelling a Gibson, které jsem
s sebou vezl, se liší v milimetrech a jsou téměř
dokonale shodné. Právě Stelling a Monteleone mi
hned nabídli, abych k nim šel dělat. Při první návštěvě v USA jsme s Robertem strávili pár dní u
Geoffa Stellinga. U něj jsem viděl viset v domě na
stěně jeho první vyrobené banjo, a tak jsem po
návratu domů zapátral a koupil si svoji jedničku
zpátky. První banjo jsem si udělal v patnácti, šestnácti, kolem roku 1974. Časem jsem si koupil zpět
i dvojku.
Banjo se skládá z mnoha komponentů, jak jsi
sháněl materiály?
Já myslím, že dneska už si nikdo nedovede představit (už ani já), jak bylo složité se k něčemu do-
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Jaroslav Průcha (vlevo) v Centru kultury LOVOš na křtu nového CD lovosické kapely Od plotny
skok, jehož se stal jedním z kmotrů.
stat (dobré dřevo, kovy atd.). Všechno bylo
v podstatě nějak ukradený ve fabrice, ve který
jsem dělal, protože se to zkrátka koupit nedalo. Já
jsem v práci furt fušoval a vyráběl si díly na stavbu
banja. Krásný roky, všichni mi fandili, tím myslím i
lidi na dílně, protože banjo i pro ně bylo něco
exotického, krásného, nového.
To je velmi podobné jako s naším lovosickým
„otcem bluegrassu“, kamarádem Petrem Kynclem, který stál u zrodu našeho festivalu Hašmar
country. Jako řidič kamionu vozil z ciziny školy
na banjo, mandolínu, LP našich bluegrassových
modelů a taky pak banja stavěl. V místní fabrice mu vždycky někdo za flašku ty kovové části
vyrobil.
Dneska je to všechno samozřejmě jinak. Na dřevo
máme své dodavatele převážně z Ameriky, protože se chceme přiblížit co nejvíce zvuku obdivovaných starých amerických nástrojů. A tak je také
musíme dělat z toho, z čeho je dřív v Americe
vyráběli. Všechno dřevo nakupujeme s velkým
předstihem, pak to u nás leží cca 5 let a víc. Pak
fošny naporcujeme, necháme vycukat a až po
dalším roce, dvou z nich začneme vyrábět. Na
nástroje dáváme celoživotní záruku, tak si nemůžeš dovolit použít nevyzrálé, nekvalitní dřevo.
Okolo kovů je mnoho „pověstí“, z čeho tone ring
atd. Samozřejmě, že není jedno, z čeho se co dělá,
ale studiem historie firmy Gibson (znalci značky
z USA) se zjistily celkem přirozené věci. Gibson
byla fabrika, chtěli produkovat hodně nástrojů, a
tak šli cestou nejmenšího odporu. Vše chtěli mít
v dosahu a levně. Proto zjistili, kde je nejbližší
slévárna, kde náhodou odlévali kolečka trolejí
k tramvajím do LA a San Franciska a tone ringy
začali dělat z této slitiny. To samé v třicátých letech bylo s jednodílnou flange a tension hoop
(stahovací kruh). Po vzoru automobilek přišli
s výrobou těchto dílů ze zinkové slitiny lité do
tlakových forem. V době 2. světové války i veškeré
díly, které byly z mosazi a bylo je možné nahradit
železem, se dělaly ze železa. Jdeme stejnými cestami, protože právě nástroje Gibson z těchto let jsou

nejvíce ceněny.
Která část banja (mandolíny) je nejtěžší na
výrobu?
Složité je to všechno, protože když do výroby pak
pronikneš, zjistíš, že je důležitý každý díl, přes
každý kousek dřeva až po konečný lak. Vše má
svoje zákonitosti, svůj význam a celek pak tvoří ten
nádherný zvuk banja, mandolíny. Veškeré části
jsou na výrobu velmi složité, protože jsou jednoúčelové, máme nainvestováno v řádu milionů do
všech strojů, nástrojů na kovové díly, formy atd.
Největší problém vidím dnes v konečné úpravě
kovových částí, leštění, pokovení – nikl, zlato. Díky
pokovení máme ztrátovost kovů ve stovkách kusů
ročně. Je to nekonečná práce, kdy vše je hotové,
vyleštěné, třeba vygravírované... Jen to pokovit.
Bohužel to nedopadne dobře a celou sadu třeba
vyhodíš, protože se to prostě nepovedlo. Je to
nekonečný a ubíjející, málokdo si to dovede představit. Proto si také v USA a po celém světě našich
dílů považují. Většina lidí vidí ten konečný produkt, nádherný banjo, mandolínu nebo nějaký ten
díl – flange, struník. Ale málokdo si uvědomí, co
práce se za tím skrývá, kolikrát jednotlivý díl vezmeš do ruky, než je v té konečné podobě. Co to
znamená něco vyleštit tak, aby to bylo dokonalý.
Stále někoho sháníme do výroby, ale po pár dnech
a hodinách práce každý zjistí, že je to náročná,
přesná profese. Počáteční chyba se pak postupně
načítá, takže naše (moje) tolerance je téměř nulová. Konečný výsledek je v dokonalé, trpělivé práci
hlavně rukama, což dneska málokdo zvládá. Všichni chtějí sedět u compu, v autě, se vším pohodlím,
přilepení k mobilu. Působí to na mě, že si všichni
myslí, že vše je někde naskládáno v regálu a ty jen
klikneš na mobil a ono to odněkud přijede. Je to
naší špatnou filozofií, se kterou přistupujeme
k vzdělávání už od dětských let. Z dětí chceme mít
doktory, právníky, tenisty nebo hokejisty, ale úplně
se zapomíná na veškeré vzdělávání k řemeslu a
hrdosti k němu.

Pokračování v příštím vydání!

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Fotostrana

Akcím v Lovoši se dařilo

V uplynulých týdnech nabídlo CK Lovoš pestrou paletu akcí, z nichž si mohli návštěvníci vybírat. Všechny byly úspěšné a našly si své posluchače a
diváky. Krásný dvojkoncert předvedli pánové Paleček a Jahelka (snímek vpravo dole), tradičně si lidé přišli poslechnout Ádu Škardu a jeho band,
velký úspěch zaznamenal Open Mike kapely Cobblestone, či koncert k výročí formace Od plotny skok s hostem Sunny Side (vpravo nahoře). Skvělou náladou byla naplněna první diskotéka (vpravo uprostřed), s dovětkem - jak si ji pamatujeme, kde DJ Klika rozehrál jeden hit za druhým a
každý mohl ochutnat i míchané nápoje, které k tomuto typu zábavy patří. Po dvou letech se mohl uskutečnit ples města (vlevo nahoře a uprostřed), který nabídl skvělé předtančení Jakuba Ondera s partnerkou, perfektní hudbu od Fajn kapely, kouzelníka Martina Kellmana, laser show
Ilusias, nechyběly ani kankánové tanečnice a bohatá tombola. Další akce uspořádalo CK Lovoš ve spolupráci se spolkem Úsměv, připravilo setkání
Svazu postižených, koncert Charity Lovosice a lovosických pěveckých sborů v kostele sv. Václava či vernisáž ve foyer MÚ (vlevo dole), která představuje práce studentů architektury a zabývá se prostorem bývalého multifunkčního Centra. Na další bohatý program akcí se můžeme těšit v následujících měsících.
(rys, foto rys)
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Informace

Zahrádkářský seriál: Rady na květen

Ve druhé polovině dubna až začátkem května je vhodná doba k výsevu
okurek nakládaček a polních salátovek. Osivo vzejde asi po čtrnácti
dnech, tedy většinou již po ledových
mužích, a mladým otužilým rostlinkám již nehrozí namrznutí. Osivo
vyséváme nejčastěji po dvou až třech
semenech na vzdálenost 30 až 40
centimetrů od sebe. Vzdálenost řádků by měla být minimálně 100 cm s
ohledem na mohutný růst rostlin do
šířky, pokud okurky nepěstujeme na
opěrné síti.
V ovocné zahradě ve fenofázi kvetení nebo po odkvětu je ještě vhodná
doba řezu broskvoní, popřípadě i
jiných peckovin. Tento zásah připadá
v úvahu především v oblastech s
vyšší nadmořskou výškou.
Hrušeň před a po řezu.
Můžeme rovněž prosvětlit nadměrně rostoucí a zahuštěné koruny jab- klest. Zmírníme tím nežádoucí bujný května až června takzvané vlky, letoloní a hrušní, a to těch stromů, u růst. U mladých nebo přeroubova- rosty prorůstající obvykle pod mísnichž jsme neuskutečnili zimní prů- ných stromů vylamujeme koncem tem řezu starší větve.

Při dokvétání jabloní a slivoní provádíme postřik proti pilatce jablečné
a švestkové doporučeným přípravkem na tyto škůdce. V některých
lokalitách si pěstitelé stěžují na to, že
jim slivoně neplodí, i když bohatě
kvetou. Hlavním důvodem je to, že
pilatka švestková v době květu naklade vajíčka do květů, z nichž se vyvine
larva, která způsobuje červivost malých plůdků, jež následně opadávají.
Tento škůdce dělá velké škody, uvádí
se 80 až 100 %. Též pilatka jablečná
způsobuje velmi velké škody, hlavně
na letních a sladkoplodých odrůdách
jabloní.
Na začátku kvetení jahodníku a
poté za 7 dní provádíme zejména za
deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. K této
ochraně použijeme vhodné fungicidní přípravky s velmi krátkou ochrannou lhůtou.
Text + foto Petr Kumšta

Základní umělecká škola Lovosice informuje...

Sbírka a koncerty vynesly pro děti
z Ukrajiny více než 13 tisíc korun

Žáci přivezli ze soutěží prvenství,
nechybí postup do ústředního kola

V Základní umělecké škole Lovosice probíhala od 7. do 11. března sbírková
akce na podporu a pomoc pro děti, které prchají z Ukrajiny před válkou a
se svými rodinami hledají útočiště v cizí zemi. Součástí sbírky byl i výtěžek
z dobrovolného vstupného na tradiční Jarní koncert v sále knihovny (na
snímku) a Aprílový koncert v LOVO Divadle. Výtěžek v celkové výši 13 356
korun byl poslán na konto sbírky „Pomoc pro děti z Ukrajiny s Nadací Naše
dítě“. Moc děkujeme za podporu.
2x Mgr. Petra Dolejší, ředitelka ZUŠ

Žáci naší školy dosáhli skvělých výsledků v krajském kole soutěže ZUŠ. Dne
29. března v Chomutově získal 1. místo Karel Tesařík ve hře na bicí nástroje.
Dechové nástroje se představily 4. dubna v Litvínově, děvčata si ve svých
kategoriích vedla výborně: 2. místo – Karolína Barvová (saxofon), Hana
Drašnarová a Kateřina Kočišová (příčná flétna), 1. místo - Marie Husarová
(saxofon), Ema Hančlová (příčná flétna). 1. místo s postupem získala Eliška
Dolejší a bude naši školu reprezentovat v ústředním kole v Praze.

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: 24. květen 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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Technické služby města Lovosice informují:

Úklid ulic v květnu
10. 5. Palackého, Mírová
11. 5. U Nadjezdu s napojením na ul. Terezínská, Prokopa Holého
17. 5. Kmochova, Víta Nejedlého
18. 5. Zvonařova, Jaroslava Ježka
24. 5. Tovární, Osvoboditelů – parkoviště u sochy
25. 5. U Výtopny, Příčná, Labská
31. 5. Terezínská, Zahradní

LOVOSICKÝ DNEŠEK

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 dubnového vydání: Brtnictví

Brtnictví je zaniklá činnost zabývající
se získáváním medu pro potravu. Brtnictví předcházelo včelařství, od kterého se
liší v tom, že o včely nebylo nijak pečováno. Prostě se jen vylamovaly medové
plásty
z
hnízd
divokých
lesních
včel. Brtník se nazýval člověk, který tuto
činnost provozoval, a také medvěd, který
si medem vylepšoval jídelníček. Med byl
hlavním a nejrozšířenějším sladidlem v
evropské kuchyni prakticky až do zavede-
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ní průmyslové výroby cukru.
A tak brzy vzniklo včelařství, tedy chov
včel, jejichž výstupními produkty jsou
kromě medu také vosk, propolis, mateří
kašička a včelí jed. Smyslem včelařské
činnosti je péče o včelstva, která jsou
významnými opylovači. Včelaření se v
Čechách věnují z velké části malovčelaři
ze záliby. Zkázou pro včelstva je Kleštík
zhoubný, což je parazit způsobující onemocnění varoázu.
(rys)

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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