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SLOVO STAROSTY

POZOR! ŠKOLNÍ BUDE JEDNOSMĚRNÁ

Od čtvrtka 9. května až do skončení školního roku bude v ranních hodinách omezen průjezd Školní ulicí. Projet
půjde pouze v jednom směru, a to z ulice Osvoboditelů směrem ke školám. Zpět do města se řidiči dostanou přes
ulici Tovární. Ze „Školní“ bude vždy na hodinu a půl jednosměrná ulice. Ke zkoušce město přistoupilo z důvodu
špatné dopravní situace v lokalitě v době před zahájením školní výuky. Více se dočtete na straně 2.
(foto ik)

Aktuality

V ulici 28. října mají
opravený chodník
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O lávce do Píšťan
a Havraním ostrově
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Školní jídelna

Co rodiče nevědí
o školním stravování

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
nebývale slunné počasí
dalo vyniknout jarní
výsadbě města, a tak
ještě více podtrhlo
krásu Velikonoc. Květen tedy bude opravdu
kvetoucí. V budoucnu
se počítá s rozšířením květinové
výsadby do dalších oblastí města,
proto nám posílejte své návrhy,
kde by se vám líbilo záhonek zřídit.
Kromě dílčích úprav a revitalizací
chodníků, které s úspěchem provedly technické služby města, se
nám několik projektů posunulo do
dalších fází. Finišuje rekonstrukce
Lovo Café, kde byl zahájen zkušební provoz. Konečně bude fungovat
místo pro setkávání nad dobrou
kávou a zákuskem, s možností
zrození nového byznysu ve startupu či komorní hudební produkcí,
v zahraničí známou jako „Open
mic“. Rovněž se rozeběhla výstavba
parkoviště u plaveckého bazénu a
probíhá příprava dalších projektů.
Zajímavým počinem je návrat
cyklistické soutěže do Lovosic.
Naše město se vzdor své pověsti
města chemie vždy prosazovalo
v nejrůznějších odvětvích. Fungovalo tu mnoho spolků a zájmových
skupin. Na odkazu sportovců cyklistů se letos chystá obnova tzv.
Lovosického kritéria. Závod inicioval pan Jaroslav Harvánek, jehož
otec závod původně založil a léta
zde vedl cyklistický oddíl. Podrobněji se dočtete uvnitř tohoto vydání.
V nadcházejících dnech se opět
uskuteční Folklórní festival, kterým
tradičně, nyní již devátým rokem
odstartuje období festivalů v Lovosicích. Následovat bude první
ročník Gulášového festivalu, rovněž
organizovaný Svazem lovosických
Maďarů, dále komponovaný víkend
Lovosice jinak, a koncert k 60.
výročí založení pěveckého sboru
Máj vedeného panem Vladimírem
Frühaufem. Závěrem bych rád
upozornil na akci Den divadla s
Gymnáziem Lovosice, které uvede
divadelní představení v Lovoši
spojené s charitativním secondhandem v suterénu Lovoše. Přeji
všem voňavé jaro plné slunce a na
shledanou na některé z kulturních
či sportovních akcí.
Milan Dian

Kultura

LOVO Jinak, nová pestrá
dvoudenní akce ve městě
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Město zkušebně zjednosměrní provoz ve Školní ulici
Od pondělí do pátku, vždy v od 7 do 8.30 hodin dojde k celkovému omezení průjezdu ulicí Školní v Lovosicích, a to ve směru od ulice Sady
pionýrů. Poprvé se tak stane 9. května.

V uvedenou dobu zde neprojede žádné vozidlo, vyjma zdravotních sanitních vozidel a vozidel integrovaného záchranného systému. Výjezd od škol bude možný pouze z ulice Tovární
s výjezdem v ulici 8. května. Průjezd ulicí Školní
ze strany od ulice Osvoboditelů zůstane neomezený, tak jako tomu je dosud.
„Dopravní situací v této lokalitě se zabýváme
již delší dobu. Před časem jsme zadali zpracování návrhu řešení odborné projekční kanceláři.
Výsledný návrh, který bude nyní odzkoušen, byl
konzultován také se zástupci Policie ČR, kteří
ho posvětili. Toto omezení se zavádí na zkoušku s tím, že dopravní situace v ulicích kolem
škol bude bedlivě monitorována a v průběhu
prázdnin, kdy se režim opět vrátí do starých
kolejí, dojde k vyhodnocení,“ uvedl Milan Dian,
starosta města.
„Na základě získaných dat pak odborníci rozhodnou, zda se k omezení přistoupí natrvalo,
nebo zda budeme hledat další řešení,“ dodal
starosta.
K osazení dočasného dopravního značení
dojde 7. května v odpoledních hodinách. Do
lokality bude v prvních dvou dnech nasazena

hlídka městské policie posílena o preventisty,
tak aby regulovala provoz a pomáhala řidičům.
Omezení skončí 30. června s koncem školního

roku. Pokud by se opatření osvědčilo, lze očekávat, že bude opětovně zavedeno se začátkem
školního roku 2019/2020.
(ik)

Rekonstrukci chodníku v ulici 28. října zajistily technické služby
Na přelomu března a dubna provedli pracovníci Technických služeb města Lovosice kompletní rekonstrukci chodníku v ulici 28. října naproti
1. ZŠ. Vybudování chodníku trvalo zhruba 3 týdny a práce prováděla četa pracovníků specializující se na zednické práce.
„Použita byla zámková dlažba z původního
autobusového nádraží, tudíž byly náklady na
rekonstrukci minimální. Součástí akce byla
oprava obrubníků a přilehlých ploch, kde je živý
plot, kam byla dosypána zemina a prostor byl
celkově začištěn,“ upřesnil Stanislav Hruza,
ředitel TSML.
Takto bylo upraveno celkem 100 m2 chodníku.
Podobné práce prováděli pracovníci příspěvkové organizace již v minulosti, a to v ulici Jabloňová alej, kde opravovali obrubník kolem komunikace, a ve Wolkerově ulici, kde vybudovali
zcela nové parkoviště ze zatravňovacích tvárnic.
Další podobnou akci mají naplánovanou na
polovinu roku, kdy budou upravovat komunikaci a obrubníky opět v ulici 28. října.
„Jsem rád, že se stále častěji daří zapojovat
technické služby do drobných stavebních prací,
na které bychom museli jinak najímat cizí stavební firmy. Samostatnost v některých údržbářsko-stavebních činnostech byla také jedna z vizí
při zřízení příspěvkové organizace,“ doplnil
Milan Dian, starosta města.
(ik, foto ik)

Město převedlo údaje občanů ze služby sms info do seznamu portálu Mobilní rozhlas
Město Lovosice informuje o převedení kontaktních údajů občanů (telefonního čísla) ze služby sms info do jednotného seznamu pro krizovou
komunikaci v rámci portálu Mobilní rozhlas – Krizové informace. Kontakty zde budou uloženy po dobu 5 let. Údaje občanů jsou při přebírání
důsledně zabezpečeny a nebyly a ani nebudou předány k žádnému jinému využití.
„Jako starosta města Lovosice
jsem povinen zabezpečovat varování a informování osob nacházejících se na území města před hrozícím nebezpečím. A z opačného
pohledu mají také občané města
právo na nezbytné informace o
připravovaných krizových opatřeních k ochraně života, zdraví a
majetku. Cílem převodu kontaktních údajů je snížení negativních
dopadů krizových situací a to díky
včasnému informování,“ sdělil
Milan Dian, starosta města.
Tato aktivita je v souladu s GDPR
- obecným nařízením o ochraně
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Nastavení zasílání veškerých nebo jen vybraných informačních zpráv
města je možné na: https://meulovo.mobilnirozhlas.cz/
Bližší informace o smart komunikaci jsou k dispozici na:
https://www.meulovo.cz/komunikace-s-obcany/d-44698/p1=43999
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ondřej Pojkar, advokát se sídlem v Ústí nad Labem,
ev. č. ČAK 14 184, IČ: 73612669, e-mail: pojkar@advokati-unl.cz,
tel.: + 420 475 210 254, + 420 475 201 302 (pouze v pracovní dny),
adresa: Hradiště 96/8, Ústí nad Labem 400 01
osobních údajů. Město je správcem osobních údajů občanů, kteří
se v minulosti do služby sms info
zaregistrovali. Povinnost informovat občany v krizových situacích je

ochraně osobních údajů nejen
lidsky nadřazena ve stupnici priorit, ale také se jedná o samostatný
důvod pro získání a uchování
osobních údajů dle čl. 6 odst. 1

písm. d) GDPR.
„Žádáme všechny občany, aby si
ověřili a doplnili či opravili své
aktuální údaje přes naše webové
stránky, stažením naší městské
aplikace pro chytré telefony nebo
fyzicky na městském úřadě,“ dodal
starosta. Občané mají právo na
přístup ke svým osobním údajům.
Mají právo, aby byly jejich údaje
vymazány, pokud už nejsou potřebné pro výše uvedený účel. Mají
právo, aby bylo zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda
zájem na informování převažuje
nad ochranou osobních údajů. (ik)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor správních činností

Společnost P3 se chce zapojit do života ve městě

Volby do Evropského parlamentu 2019

Společnost P3 má zájem lépe poznat
svoje sousedy a zapojit se do života
ve městě. Výzkumná agentura Behavio Labs bude v následujících měsících v Lovosicích a Lukavci sbírat
názory a náměty občanů v průzkumu.
Během dubna a května budou probíhat individuální rozhovory s občany,
na které naváže veřejné setkání
v Lukavci a v Lovosicích v červnu
2019.
Další informace k výstavbě společnosti P3 i k průzkumu najdete na:
www.novysoused-P3lovosice.cz

V souladu s § 59 odst. 4, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, vyhrazuje starosta města pro
předvolební kampaň pro volby do Evropského parlamentu, které se konají
ve dnech 24. a 25. května 2019, tyto výlepové plochy:
1. Prostor u křižovatky mezi ulicemi Krátká a Dlouhá
2. Plocha na okraji parku na Václavském náměstí
3. Plot zadního traktu Praktické základní školy v ulici Žižkova
4. Rozhraní ulic Mírová, Kostelní a Terezínská (zelená plocha)
5. V ulici Terezínská proti prodejně BILLA
Výlepové plochy budou k dispozici od 7. května 2019 všem kandidujícím
politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina
byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu. Možnost jejich
využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran,
politických hnutí a koalic.
Doba a místa konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Lovosice dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu, a o změně některých zákonů, oznamuje:
- Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 24. května 2019
od 14 do 22 hodin a 25. května od 8 do 14 hodin.
- Místa konání voleb do Evropského parlamentu v Lovosicích (sídla okrskových volebních komisí) budou tradičně rozdělena do 10 okrsků
- Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského
státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
- Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb do
Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
- Volič, který ze zdravotních důvodů nemůže provést hlasování ve svém
okrsku osobně, může požádat prostřednictvím jiné osoby svoji okrskovou
volební komisi nebo telefonicky na čísle 416 571 128, aby jej navštívili
členové příslušné okrskové volební komise v jeho bytě s přenosnou volební schránkou.
Pro zajištění klidného a hladkého průběhu hlasování je třeba, aby každý
volič dbal pokynů okrskové volební komise v místnosti, kde bude hlasování provádět.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Uzavření přepážky dovozu vozidel
Z provozních důvodů je přepážka dovozu vozidel odboru dopravy MěÚ
dočasně uzavřena. Agendu dovozu vozidel ze zahraničí lze zajistit i na
jiném úřadu, nejblíže ve městě Litoměřice, kde se lze také objednat.
Objednávkový systém prostřednictvím webových stránek:
https://www.litomerice.cz/rezervace/services.php
Další informace jsou také k dispozici na stránkách životních situací a potřebuji si vyřídit: https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit
Informace o dovozu vozidla ze zahraničí:
https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit/4574-dovoz-vozidla-zezahranici-zapis
Děkujeme za pochopení.

Technické služby města Lovosice
Úklid ulic
6.5. Terezínská, Nádražní
7.5. Palackého, Mírová
14.5. Kmochova, V. Nejedlého
15.5. J. Ježka, Zvonařova
21.5. Osvoboditelů, parkoviště u sochy P. Holého
22.5. Osvoboditelů, parkoviště před DSL, Zahradní
28.5. Osvoboditelů parkoviště u Turka, U Nadjezdu
29.5. Purkyňova, S. K. Neumanna

Odbor ekonomický
Zápisy do mateřských škol
Zápis dětí do mateřských škol Resslova, Sady pionýrů a Terezínská v
Lovosicích proběhne 14. a 15. května 2019 od 9 do 11.30 hodin a od
12.30 do 14 hodin v příslušných mateřských školách. Při zápisu zákonný
zástupce dítěte předloží rodný list dítěte, průkaz pojištěnce a doklad o
trvalém bydlišti. K zápisu se dostaví i zákonní zástupci s dětmi, které do
MŠ nastoupí v průběhu školního roku 2019/2020.

květen 2019

Tanky pro Plzeňský pivovar projely i Lovosicemi

Ve dvou dubnových týdnech došlo na trase mezi Lovosicemi a Plzní
k přepravě nadměrného nákladu několika pivních tanků pro Plzeňský
pivovar. Celkem šlo o čtyři konvoje. V souvislosti s touto událostí bylo
třeba v nezbytně nutném rozsahu vypnout některá venkovní vedení nízkého a vysokého napětí, která křižovala předpokládanou přepravní trasu.
Uvedené vypínání se týkalo i části Lovosic a Lukavce 15., 18., 22. a 25.
dubna ve večerních hodinách. Konkrétní doba vypnutí byla přizpůsobena
času průjezdu nákladu a zkrácena na nezbytné minimum.
(Foto Litoměřický deník / Karel Pech)

Novinky v Městské knihovně Lovosice - jaro 2019
Světová literatura, detektivní romány:
Fielding Joy - Špatná dcera
Cole Martina - Zrada
Grisham John - Obchodník
Kepler Lars - Lazar
Murakami Haruki - Komturova smrt
Romány českých autorů:
Körnerová H. M. - Hlas kukačky
Mlynářová M. - Samorostka
Váňová Magda - Holčičky
Vondruška Vlastimil - Duch znojemských katakomb
Bártová S. B. - Prokletí Schwartzovy vily
Poncarová Jana - Podbrdské ženy (doporučujeme)
Čtení pro ženy:
Keleová - Vasilková T. - Sítě z pavučin
Waxman Abbi - Zahrada nových začátků
Bomann C. - Zahrada v měsíčním svitu
Moyes Jojo - Sama sebou
Čtení pro potěchu duše i těla:
Doerr Anthony - Čtvero ročních období v Římě
Ruiz Miguel - Tři otázky
Slimáková Margit - Velmi osobní kniha o zdraví
Francová Eva - Sladkosti ze Svatojánu
Kondo Marie - Žít s radostí
Cílek Václav - Evropa, náš domov
Pro děti a mládež:
Štíplová L., Němeček J. - Dobrodružné příběhy Čtyřlístku
Mornštajnová Alena - Strašidýlko Stráša
Nassar Daniel - Zvířecí architekti
Flanagan John - Bratrstvo 7. Kaldera
Klusoň Martin - Prasopolis
Z antikvariátu - staré, ale dobré:
Robouniversum Isaaca Asimova – komplet 8 knih (sci-fi)
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Téma

• • • Havraní ostrov • • •

Strategické vize v území v kontextu projektovaného přemostění Labe, tedy lávka Lovosice - Píšťany
(Žernosecké jezero) vedená přes Havraní ostrov, se sestupem na ostrov

Prostorový a funkční kontext
Jde o ostrov uprostřed Labe v Lovosicích, mezi
jezem a zdymadlem, uprostřed s vodní plochou
po těžbě štěrkopísku. Ostrov má tvar kosočtverce s délkou cca 1200 m, šířka v nejširším profilu
cca 330 m, plocha cca 23 ha (včetně vodní plochy), výměra vodní plochy cca 5,5 ha; vodní plocha je při vyšších hladinách spojena s tokem
Labe. Vodní plocha vznikla po těžbě štěrkopísku
ukončené v 70. letech. Ostrov je v současnosti
přístupný přes objekty zdymadla nebo člunem
(tedy běžné veřejnosti nepřístupný). Vzdálenost z
centra Lovosic je cca 750 m, lokalita je tedy v
běžné dochozí vzdálenosti, pokud bude zbudována lávka. Prakticky celá plocha je v záplavovém
území Q5, malá část pak v Q20 (dle http://
dpp.hydrosoft.cz). Na ostrově převažují stromové porosty.

Na leteckých snímcích (www.mapy.cz) lze dokumentovat zvětšování podílu stromového/
keřového porostu (za posledních 12 let došlo ke
zmenšení rozsahu bylinných porostů na 1/4
rozsahu). Rozšiřování stromových porostů lze
rovněž odvodit ze zarůstání zbytků stavebních
konstrukcí zařízení těžby štěrkopísku. V současnosti jsou bylinné porosty mimo plochy ve správě Povodí Labe dominantně tvořeny kopřivou.
Živé části přírody
Podle výstupů z několika obhlídek je na
ostrově řada dřevin obsazených xylofágním
hmyzem s výskytem chráněných druhů. V
současnosti provádí průzkum AOPK ČR.

Potvrzeny byly očekávané biotopové skupiny
vázané na „osluněné mrtvé dřevo” a „dutiny
kmenů”. Dřeviny s dutinami (doupné stromy)
poskytují biotop pro další druhy organismů
(např. ptáci, netopýři, plši atd.) a lze je očekávat s
vysokou mírou pravděpodobnosti. Společným
principem je, že dožívající/odumírající stromy
jsou vzácný biotop, a pokud ho nějaký druh
(skupina druhů) vyžaduje, bude z logiky věci také
vzácný. Tyto dřeviny jsou soustředěny v prstenci
porostů uvnitř lokality. Většina těchto dřevin jsou
dřeviny s měkkým dřevem (tedy krátkověké) a
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vzhledem k přítomnosti dutin a suchých kosterních větví jde o dřeviny s dramaticky omezenou
časovou perspektivou (pokud tyto dřeviny tvoří
specifický biotop, tak je logicky omezena jeho
časová perspektiva/ kontinuita).
Z dendrologického hlediska je zajímavá přítomnost jilmu, který nepodlehl grafióze (viz vysvětlivka 1), jde tedy o potenciální genofond rezistentních jilmů. Dospělé dřeviny tvrdého luhu (2)
tvoří menšinu na PUPFL (3) pozemcích, ve zbytku
území se prakticky nevyskytují. Většina dřevin je
krátkověkých taxonů nebo nepůvodních. Významné zastoupení mají kanadské topoly, akáty,
jírovce a javor jasanolistý. Z floristického hlediska
jde o území „běžné lužní” (nitrofilní, a proto
spíše fádní). Na jaře lze očekávat běžné byliny
(orsej, dymnivky, česnek medvědí, apod.), v letním období potom převažují kopřivy. V podrostu
byl nalezen například čarovník. Vzhledem k
snadnému šíření diaspor (4) během záplav (a
lokalitě v záplavovém území Q5) nemá žádný z
druhů významnější diagnostickou hodnotu. Společně druhy tvoří lužní les s malým antropickým
(5) zatížením, což plyne i z prostorového a provozního kontextu.

Cílový stav
Cílový stav porostu bude navržen dle výsledků
průzkumů, které tam nyní probíhají, správou
CHKO, budou mít vazbu na zjištěné zvláště chránění druhy živočichů a budou součástí návrhu
plánu péče o maloplošné zvláště chráněné území. V rámci návrhu udržitelných krajinářských
zásahů budou preferovány dřeviny dlouhověké a
původní (dub, jilm, jasan, domácí javory). Kulisy
kompozice budou navrženy tak, aby respektovaly stávající dřeviny cílových taxonů, naopak postupně budou vytlačovány dřeviny nepůvodních
taxonů a krátkověké. Nové výsadby založí další
generaci dřevin (většina stávajících dřevin je
krátkověkých, a mají proto omezenou časovou
perspektivu). Dřevin je hojnost, ale vzhledem ke
svým vlastnostem nenesou záruku prostorové
kontinuity prvku. V nových výsadbách budou
jako kosterní dřeviny použity výhradně dřeviny
místně původní (klimaxové), jako podrostové a
efektové dřeviny pak druhy domácí a dlouhodobě etablované.
V rámci návrhu by mohl být rozšířen rozsah
bylinných ploch na úkor
stávajících křovin (většinově: bez černý, javor jasanolistý, vrba jíva) a porostů nepůvodních dřevin
(většinově: topol kanadský, trnovník akát, javor
jasanolistý). Trávníky budou mít různou intenzitu
údržby (trávník s 5-7 sečemi za rok je tvořen jinými
druhy než louka s 2 sečemi za rok a samozřejmě

hostí i jiné druhy), přičemž luční trávník bude
tvořit minimálně 50 % travnatých ploch. Rozhraní jednotlivých typů porostu je zajímavým kompozičním (i edukačním) prvkem. Jednotlivé partie
lučního trávníku budou mít navzájem posunutou
seč, tak aby bylo umožněno dokončení vývoje
fytofágních (6) druhů, eventuelně část lučního
trávníku bude kosena 1x za 2 roky.
Z hlediska možné budoucí provozní dispozice
je centrální vodní plocha vodítkem vzniku páteřní okružní cesty, pravděpodobně doplněné sítí
dalších drobných cest. Celkově však bude síť
cest spíše sporá. Prostor by mohl být vybaven
pouze základním mobiliářem (prvky musí být
jednoduché a nahraditelné/zatopitelné, území je
v Q5). Z prvků parkového vybavení lze předpokládat lavičky, koše, jednoduchá posezení, informační panely, molo v centrální vodní ploše. Cesty by mohly být převážně s nestmeleným povrchem (mlat, kamenivo). Součástí návrhu by měla
být i naučná stezka, která přiblíží důvody (vzácné
druhy) maloplošného chráněného území na
ostrově.
Rozsah diskutovaného území umožňuje vyčlenit
některé části jako porosty, ve „kterých není zajišťována provozní bezpečnost“, kde mrtvé dřevo a
doupné stromy vytvoří útočiště ochranářsky
cenných druhů. Stejný princip bude uplatněn i
při návrhu ostatních prvků, např. břeh vodní
plochy bude alespoň z části bez přístupu cestní
sítě, aby břehové porosty umožňovaly hnízdění
ptáků. Lze konstatovat, že návrhem cestní sítě a
vybavení parku bude provoz záměrně usměrněn
do vybrané části, tak aby zbylá část mohla zůstat
bez provozního a antropického (5) zatížení.

Závěr
Je logické zapojit Havraní ostrov do systému
městské zeleně (zpřístupnit lokalitu z projektované lávky), jiné řešení by bylo zmařenou možností.
Očekávanou formou je přírodně krajinářský park
s malou intenzitou provozního zatížení a s převahou přírodě blízkých prvků. V části ostrova
potom vyhlásit chráněné území s provozním
managementem, který bude vhodně rozvíjet
péči o toto maloplošně chráněné území.
Tím, že vznikne plocha zeleně s významným
volnočasovým potenciálem, na první pohled
kupodivu nevznikne újma na dlouhodobých
zájmech ochrany přírody. Lze konstatovat, že
zájmy města a zájmy ochrany životního prostředí
jsou (mohou být) v dobré shodě i při setkání na
Havraním ostrově. Referenčním stavem mohou
být okrajové partie Lednického parku (např.
Hubertka, respektive partie k Janohradu).
Vysvětlivky (viz text)
1 Nemoc jilmů, která je v podstatě vyhubila po
celé Evropě
2 Tvrdý luh - dřeviny s tvrdým dřevem - budou
v klimaxu (tedy ve stádiu dospělého života) déle
než měkký luh – dřeviny s měkkým dřevem
3 Pozemek určený pro plnění funkce lesa
4 Rozptýlení semen
5 Působící v podobě lidské činnosti na přírodu
6 Živících se rostlinou potravou
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• • • Projekt lávky přes Labe • • •

Stručný nástin historie projektu
V prosinci 2016 byla městem na základě kladných referencí realizace staveb mostních konstrukcí ve městě Karlovy Vary oslovena společnost PONTIKA s.r.o. a byl jí nastíněn záměr realizovat lávku přes řeku Labe. Společnost PONTIKA
provedla první předběžný průzkum mezi dotčenými orgány, vlastnických vztahů a souladu
s územně plánovací dokumentací města Lovosice. Poté projektant provedl několik průzkumů a
zpracoval několik návrhů na vizualizaci lávky.
Inspirace probíhaly nejen na území ČR, například
v Čelákovicích a Lázních Toušeň na Labi, lávek
v Karlových Varech, ale i v zahraničí, například
v Puchu u Villachu přes řeku Drávu. Po hrubých
propočtech rozpočtů různých druhů lávek bylo
přistoupeno k volbě klasické závěsné lávky, jejíž
cena je předběžně odhadnuta na 70-80 mil. Kč.

V červnu 2017 proběhla první jednání s vedením obce Píšťany, kde nastaly rozporuplné reakce plynoucí především z nedostatku informací.
Proto bylo přistoupeno k představení záměru.
6.10.2017 proběhlo veřejné setkání se zájemci o
informace k lávce v horním sále Marina Labe
v Píšťanech, kde byl představen koncept a vizualizace lávky a občané mohli klást konkrétní dotazy směrem k projektantům. Ze strany města
proběhlo i několik místních šetření za účasti
zástupců Povodí Labe, Krajského úřadu Ústeckého kraje a Správy CHKO České středohoří. Postup při realizaci byl konzultován i se zástupci
ministerstva životního prostředí.

Obec Píšťany, Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí, Ministerstvo dopravy,
Policie ČR, Státní plavební správa, Úřad pro civilní letectví, Městský úřad Litoměřice - odbor
životního prostředí, Agentura ochrany přírody a
krajiny, Správa CHKO České středohoří, síťaři,
OŽP MěÚ Lovosice, ochrana přírody a krajiny,
vodoprávní úřad a státní správa lesů, stanovisko
EIA, vyjádření ke Krajinnému rázu atd.

hledu od „zámečku“ vypíná v pozadí.

V bezprostřední blízkosti Labe je rovinaté území ze značné míry zaplavované. Na levém břehu
směrem k Lovosicím se terén rychleji zvedá a je
značně zastavěn. Na pravém břehu se terén
zvedá jen velmi pozvolně. Podél levého břehu je
velmi blízko situovaná nová cyklostezka, na pravém břehu ve vzdálenosti 110 m od břehu vede

Dispozice lávky se sjezdem na Havraní ostrov (původní varianta). Ve výřezu je pak finální
varianta po připomínkách CHKO.
místní komunikace z Píšťan k jezeru. Kolem Píšťanského jezera prochází Labská stezka určená
zejména k cykloturistice, in-line bruslení, běhu a
dalším rekreačním aktivitám.

V tuto chvíli probíhá na místě ze strany zaměstnanců Správy CHKO entomologický průzkum,
který by měl být ukončený do konce roku 2019.
Na jeho základě by mělo ze strany města Lovosice dojít k iniciaci vyhlášení zvláště chráněného
území tak, aby byl podpořen zájem ochrany
přírody a mohlo být současně zajištěno, že nedojde ke kácení dřevin s výskytem vzácných
xylofágních druhů hmyzu, především brouků,
protože lokalita se jeví na základě prvotních
zjištění jako unikátní a město Lovosice se domnívá, že je potřebné a vhodné ji chránit. Po průzkumech dojde k návrhu plánu péče o zvláště
chráněné území a iniciaci vyhlášení území
jako maloplošné zvláště chráněné území.
Lávka byla naprojektována jako 2 samostatné
objekty a to lávka samotná a sjezd na Havraní
ostrov a to z důvodu předběžné opatrnosti,
neboť město nedisponovalo veškerými stanovisky dotčených orgánů. Takto nákladnou
stavbu nelze realizovat z vlastních zdrojů
města, a proto je třeba využít dotační titul,
který by mohlo poskytnout ministerstvo pro
místní rozvoj prostřednictvím IROP.
Město získalo celkem 74 stanovisek a vyjádření dotčených úřadů státní správy, mimo jiné
například: Ředitelství vodních cest, Povodí Labe,

květen 2019

Nejen tato vyjádření jsou potřebná k vydání
územního rozhodnutí, ale současně i posouzení
modelu ve větrném tunelu, pro dynamický výpočet a záborový elaborát.
Stavební úřad MěÚ Lovosice na základě výše
zmíněných stanovisek dne 29. ledna 2019 zahájil
řízení o vydání územní rozhodnutí a dne 28.
února 2019 vydal jeho souhlasné znění. V současné době město připravuje zpracovat navazující projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
Lávka přes Labe
Projekt lávky přes Labe v Lovosicích je velkou
výzvou. Tento nápad vznikl již před mnoha lety,
ale teprve nyní dostává reálnější obrysy. Hlavním
účelem je propojení obou břehů a zapojení lávky
do sítě cyklostezek - hotových nebo plánovaných. Lávka zajistí přístup z Lovosic do rekreační
oblasti Píšťanského jezera a opačně z Píšťan do
Lovosic. Mohla by propojit Lovosice s Labskou
stezkou, jejíž část bez silniční sítě začíná ve Velkých Žernosekách a vede do Hřenska a pak dál
až do Drážďan. Elegantní křivky lávky mají korespondovat s okolním terénem a vizuálně zapadnout do krajiny kopců Českého středohoří. Její
tvar byl inspirován Radobýlem, který se při po-

Lávka je navržena jako visutá ocelová konstrukce o dvou polích o rozpětí zhruba 146 m a 95,5
metrů. Doplněná by měla být nástupními rampami o délce cca 76 m a 64 m a přístupovou rampou na Havraní ostrov, která by mohla měřit
zhruba 84 m. Lávka by mohla být složená ze
dvou oblouků s nejnižším místem na opěrách a u
pylonu. Rampy jsou projektovány na 8% sklon.
Spodní stavba lávky má být tvořena dvěma opěrami a železobetonovým pylonem, možná je i
varianta ocelová. Opěry jsou navrženy tak, aby
umožnily přenos vodorovné síly z nosných a
stabilizačních lan do základů. Založení je navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách, u opěr
doplněné horninovými kotvami. Nosná konstrukce lávky by měla být tvořena nosnými lany, závěsy a ocelovou mostovkou. Lana by měla být
vedena v nakloněných rovinách a v půdorysu by
měla mít tvar oblouku. Pochozí plochu navrhují
projektanti ocelovou, měla by být tvořena příčně
ukládanými děrovanými ocelovými profily tvaru
C s protiskluzovou úpravou. Zábradlí na lávce je
navrženo oboustranné ocelové ve výšce 1,30 m.
Lávka by měla být osvětlena.
- Lávka je navržená jako smíšená cesta pro
pěší a cyklisty o šířce 3 m
- Délka lávky by mohla být zhruba 250 m
(bez nájezdových ramp)
- Možností je zpřístupnění Havraního ostrova, přírodní perly oblasti
- Místo, kde by lávka měla stát, je 786,5. km
řeky Labe
- Projektantem stavby je společnost
PONTIKA s.r.o, Karlovy Vary
- Hrubé předpokládané náklady stavby by se
mohly pohybovat až kolem 80 mil. Kč
- Realizace díla je závislá na získání dotace
- O dotaci chce město požádat koncem roku
2019
- Realizace by mohla probíhat, při optimistickém scénáři, mezi lety 2020/2021

5

Pozvánky

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, Green Shell - typu Araukana. Stáří 14 -19 týdnů,
cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej: 21. května a 29. června 2019
Lovosice - u Billy – 13.30 hod.
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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„Jak s ním?“, 2. díl: Co se může stát odpadem, ale nemusí
Pokračování z minulého vydání
Pro úplnost si dovolím vysvětlit
pojem primární separace, který byl
použit v předchozím textu. Primární
separací se rozumí oddělení základních využitelných komodit, jako je
sklo, papír a plasty, které se v začátku devadesátých let minulého
století běžně objevovaly v tzv. černé popelnici. Tato primární separace probíhá v rámci okresu Litoměřice několika způsoby, jako je např.
tvorba separačních hnízd, která
jsou obvykle tvořena třemi druhy
kontejnerů o velikosti 1100 litrů.
Velice hojně je užívaná také varianta pytlového svozu plastů, který
je založen na principu periodického
svozu od jednotlivých nemovitostí.
V současné době se objevují také
tzv. podzemní kontejnery, které
mají vedle výhody estetiky také
výhodu praktičnosti. Komodity vyseparované z komunálního odpadu
jsou využívány v materiálovém
oběhu nebo v recyklaci. Tyto dva
způsoby zpracování části odpadů
jsou velice podporovány metodikami nakládání s odpadem a seznámíme se s nimi v některém z dalších dílů tohoto povídání o nakládání s odpadem, hlavně v kapitole,
která pojednává o způsobech a
metodách nakládání s odpadem,
jeho zpracování a využití.
Přes všechny výhody, které byly v
předchozí stati zdůrazněny, musím
konstatovat, že směsný komunální
odpad obsahuje stále vysoké procento těchto primárně separovaných komodit a to nás vede k myšlence, jakým způsobem tyto využitelné materiálové složky ze směsného komunálního odpadu oddělit
a smysluplně je energeticky nebo
materiálově využívat. Další problém, se kterým se v černých popelnicích setkáváme, je vysoká
složka biologicky rozložitelného
odpadu. Snahou všech směrnic
evropského prostoru, ale i české
legislativy je to, abychom pokud
možno beze zbytku odstranili biologicky rozložitelné složky odpadu
a využívali je tak, jak by se na tuto
komoditu slušelo, tedy pokud možno, aby se ve sto procentech vrátily
do půdy a to nejen zahrádek, ale i
do orné plochy, parků atd. Organika zkypří a zlehčí zemědělskou
půdu, dodá poli nejen živiny, ale
obrovskou měrou podporuje udržení vláhy a vody v krajině.
Tímto oslím můstkem se dostáváme k další velice významné separační činnosti a to je oddělení biologicky rozložitelného komunálního

odpadu (BRKO). Co si pod touto
kategorií odpadu můžeme představit. Z každé domácnosti odchází
tepelně nezpracované zbytky potravin, ovoce a zeleniny, různé prostřihy květin, stromů, keřů, posekaná tráva z okrasných zahrad a další
biologicky
rozložitelné
složky.
Směrnice evropské komise nařizuje,
že do roku 2030 se smí v komunálním odpadu vyskytovat maximálně
10 % tohoto biologicky rozložitel-

ale také umožňuje získat kvalitní
kompost, který má certifikaci shodnou z mnohanásobně dražšími
komposty prodávanými v obchodních řetězcích.
Dle mého názoru existuje pro
mnoho municipalit, hlavně s charakterem individuálního bydlení a
venkovského typu, ještě lepší způsob, jak se vypořádat s tímto biologicky rozložitelným materiálem. V
rámci dotačních titulů je možnost

álních hmotnostních jednotkách,
které se v české černé popelnici
objevují (viz tabulka). Podotýkám,
že se procentuální složení může lišit
podle charakteru zástavby, ze které
se odpad sváží, a samozřejmě obrovský vliv má roční období svozu a
charakter a velikost sídla. Dále nesmíme zapomenout na to, že současně vznikají odpady podobné
směsnému komunálnímu odpadu,
jejichž původcem jsou průmyslové

ného odpadu. Ač se tomu může jen
těžko uvěřit, naše česká popelnice
doposud obsahuje dle pečlivých
statistických sledování neuvěřitelných 30 – 35 % biologicky rozložitelného odpadu. Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond
životního prostředí generuje celou
řadu podpůrných programů, které
napomáhají oddělení této biologické složky z obsahu černé popelnice.
Vznikem tzv. hnědých popelnic se
objevil nový fenomén odvážení
biologického odpadu na centrální
kompostárny, kde se z tohoto materiálu vytváří kvalitní, v mnoha
případech certifikovaný kompost,
což je ideální využití výše popisovaného materiálu organického původu. Sdružení SONO takovouto
kompostárnu provozuje a umožňuje tím nejen moudré zbavení se
biologicky rozložitelného odpadu,

získat dotaci na lokální kompostéry,
které se umístí přímo na zahradu,
kde takový biologický odpad vzniká. V poměrně velice dobrém procesu tlení může majitel takového
kompostéru získat kvalitní složku,
která si ničím nezavdá s mnohdy
draze pořizovaným sáčkovaným
kompostem a náklady s jeho výrobou se v případě získání dotovaného kompostéru blíží nule. Další
nezměrnou výhodou je to, že odpadá náročný přesun tohoto materiálu z místa původu na centrální
kompostárnu a zpět. Už jenom tato
představa nám napovídá, že škodliviny produkované dopravními prostředky, které převáží tyto biologické materiály, mohou být škodlivější
než samotné neřízené tlení biologicky rozložitelných komodit.
Pro úplnost předkládám statisticky
získané údaje o složení v procentu-

podniky, živnostníci a podnikatelé.
V těchto nádobách se bude s velkou pravděpodobností podíl jednotlivých složek také lišit.
Vážení čtenáři, dnešní díl se jenom
okrajově dotknul separace a možného snížení odpadu končícího na
skládkách a já chci věřit tomu, že
toto připomenutí pravidel nakládání s odpadem nás všechny bude
motivovat, abychom se pokaždé,
když odkládáme jakoukoli věc v tu
chvíli pro nás nepotřebnou, do
koše, zamysleli nad tím, zdali by
tento předmět nepatřil do jiné, k
tomu určené nádoby. Přinuťme se,
abychom se každý svým podílem
zapojili do separace a ulehčili tak
nejen své peněžence, ale hlavně
životnímu prostředí. Berme tento
exkurz jako další metodu „Jak s ním
nakládat“.
Petr Medáček, starosta
Budyně n. O. a předseda Rady sdružení SONO

Vyplnění spolkových rejstříků je pro spolky a bývalá občanská sdružení povinné
Členové spolků a bývalých občanských sdružení by si měli dát pozor na povinnost ohlašovat evidenční údaje do spolkových rejstříků
vedených krajskými soudy. Upozorňuje na to Ministerstvo vnitra ČR.

Občanská sdružení podle zákona
o sdružování občanů jsou od prvního ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení
dříve vedená ministerstvem vnitra
byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem
vedeným rejstříkovými (krajskými)

květen 2019

soudy. Smyslem vedení rejstříku je
ulehčit jednání a činnost spolku a
zpřístupnit veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá
za to, že jsou údaje a listiny ve
spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány
v rejstříku, lze snadno ověřit na
stránkách https://or.justice.cz/ias/

ui/rejstrik.
Do rejstříku se o spolku povinně
zapisují zejména jeho název, sídlo,
předmět činnosti a údaje o členech
orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní
komise apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé
důležité dokumenty do sbírky listin

rejstříku. Jde zejména o aktuální
znění stanov, rozhodnutí o volbě
člena statutárního orgánu (např.
předsedy nebo člena výboru).
Podrobnější informace o této
povinnosti je možné nalézt na webových
stránkách
Ministerstva
spravedlnosti ČR a Portálu veřejné
správy.
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Školní jídelna

• • • Co rodiče nevědí o školním stravování • • •

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která
jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny.
A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Do přípravy jídla vstupují navíc
požadavky odborníků na výživu, hygienu, ale také finance nebo provozní možnosti jídelny. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých požadavcích
informováni a znají příslušné předpisy, u dětí a jejich rodičů tomu tak často není. Kolik sporů a nepříjemných situací za poslední léta v jídelnách
vzniklo jen proto, že rodiče tvrdě uplatňovali své požadavky. Mnoho střetů by odpadlo, kdyby všechny strany znaly svá stanoviska a možnosti.
Trochu legislativy úvodem
Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem, a stát proto pro něho stanovuje
poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně
561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou
je vyhláška č. 107/2005 o školním stravování,
která určuje, jak mají školní obědy vypadat v
praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné
čtení, a tak se s ní snadno může seznámit každý
rodič.
Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:
a) Rozmezí finančního limitu na nákup potravin, z
nichž bude oběd připraven.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů
potravin na jeden oběd (tzv. spotřební koš).
Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování
je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.
Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška č. 137/2004,
obsahující pravidla, kterými se školní jídelna musí
řídit v oblasti hygieny. A ta jsou často tak přísná,
že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u
některých ji dokonce vylučují.
Obědy jsou moc drahé
Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny,
mzdy a režie. O tom, co stojí potraviny, jestli
jejich cena stoupá nebo klesá, se můžeme snadno přesvědčit. Mnoho jídelen nakupuje potraviny
ve velkoobchodech za ceny nižší, ale je bohužel i
mnoho takových, kam velkoobchod odmítá dodávat (obvykle těch, kde se stravuje málo žáků).
Těm pak nezbývá, než aby nakupovaly v běžném
obchodě za běžné ceny.
Zatímco materiálovou část ceny mohou rodiče
posoudit, horší je to s náklady mzdovými a režijními. Pokud jde o mzdy, tak každý rodič, který se
zajímá o dění kolem sebe, ví, že platy ve školních
jídelnách jsou velmi nízké, řada kuchařek dnes
pracuje za minimální mzdu. Režijní náklady
(energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení, školení personálu) pak závisí na konkrétních
podmínkách každé jídelny a mohou být i ve srovnatelných jídelnách skutečně různé. Je proto
obtížné srovnávat ceny obědů v různých jídelnách.
Obědy platím, a proto mám právo...
Práva rodičů, kteří platí obědy, jsou bohužel
dost malá. Poskytování školních obědů je služba
poskytovaná hromadně, kde není prostor pro
uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými
pravidly.
Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo
nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plném
rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60 %. Cena
oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a
režijní náklady hradí někdo jiný. Běžné materiálové náklady na 1 oběd se v současnosti pohybují
kolem 25 Kč (v závislosti na věku dítěte). Rodič,
který stravenku hradí, musí počítat s tím, že min.
dalších 30 Kč (mzdy a režie) mu přidá někdo jiný.
A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat. Rodiče tedy platí
jen menší část celkových nákladů a jejich právo
určovat, jak má oběd vypadat, je značně omezeno.
Mému dítěti nevyhovuje, co dostává na oběd
Protože stát školní stravování dotuje, poměrně
přesně určuje, jak by mělo vypadat složení škol-
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ních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit
jen podle schválených receptur, že by vysloveně
zakazoval sladké koláče z pekařství nebo že by ve
školkách bylo povinné mléko ke snídani.
Vyhláška č. 107/2005 obsahuje průměrnou
měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na
strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny
dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do
určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina),
jednou za měsíc sečte vydaná množství a dělí
počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto
skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí
odpovídat zmíněné vyhlášce. Např. u dětí prvního stupně ZŠ musí jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin na 1 oběd, 12 g tuků nebo 19
g mléčných výrobků.
Dodržování spotřebního koše bývá předmětem
kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální
požadavky jednotlivých strávníků. A těch je hodně: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a
méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod.
Někdy je možné o těchto požadavcích se školou
nebo jídelnou jednat. Je však třeba brát ohled na
spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé.
Jestliže jídelna dokáže i po splnění vašich požadavků dodržet spotřební koš, pak není problém.
Obecně však lze říci, že jakékoli snížení počtu
rybích nebo luštěninových jídel bude pro jídelny
problematické, protože v těchto skupinách dodržují normu jen tak tak.
Syn dostává malé porce masa
Přesná hmotnost porce masa (rovněž příloh)
není nikde dána, vychází spíše z použitých receptur a ty ji mohou uvádět různě. Vyhláška
č. 107/2005 však předepisuje průměrnou spotřebu za měsíc. Např. ve věkové kategorii 11 - 14 let
má dítě za měsíc v průměru dostat 70 g masa na
jeden oběd (počítáno v syrovém stavu, takže po
technologické přípravě bude masa samozřejmě
méně). Kuchařky jistě mohou při mimořádných
příležitostech připravit porce masa např. 100 g,
ale příště zase musí ušetřit, takže např. do rizota
dají masa jen 50 g.
V případě nespokojenosti si můžete nechat
porci zvážit. Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně větší porce
masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a
velmi pravděpodobně také nedodrží finanční
limit. A to si žádná jídelna nedovolí, protože na
nákup potravin má jen ty peníze, které vybere od
rodičů.
V jídelně se vaří podle zastaralých receptur
V České republice neexistují předepsané receptury pro školní stravování. Jsou jen některé, které
se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí
používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna
si může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit
spotřební koš. Splnit současně oba požadavky
není jednoduché. Natolik jídelnu omezují, že si
nemůže v jídelním lístku dovolit žádné extravagance a musí vařit podle platných doporučení.
Navíc působí ještě další tlak: tlak strávníků, kterých ubývá. Proto v mnoha jídelnách hledají a
vymýšlejí nové a nové receptury, kterými by
strávníky upoutali. Situaci jim usnadňuje to, že v
posledních letech vyšlo několik nových receptářů
s moderními recepty pro školní stravování.
Složení jídelníčku je hrozné
Pro kombinace receptur a jejich výskyt v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí
jídelny musí sestavit jídelní lístek především s

ohledem na to, aby dodržela výživové normy
(spotřební koš). Od roku 2015 mají jídelny navíc
k dispozici Nutriční doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR, které například uvádí: maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2krát měsíčně ryby,
4krát měsíčně bezmasé jídlo apod. Zkušenosti
ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, většinou také dodrží spotřební koš. Jde však
o pouhé doporučení, jehož dodržování si nelze
vynutit, někdy to z provozních důvodů ani nelze.
Názorů na to, jak by měl jídelníček vypadat, je
z řad strávníků i rodičů hodně. V případě nespokojenosti s jídelníčkem ho určitě nemůžeme jen
označit za hrozný. Lépe je konkrétně uvést porušení obvyklých zásad nebo vyjmenovat náměty
na zlepšení a úpravu skladby stravy vyjednat s
vedením školy.
Některé potraviny by se měly
ve školkách zakázat
Úzkostlivé maminky se ptají, jak je možné, že se
v jejich jídelně podává uzené maso a uzeniny
vůbec, a mají obavu z jejich škodlivosti. Také by
rády, aby se nepoužívaly umělé margariny (jindy
ovšem, aby se nepoužívalo čerstvé máslo). Někdo
má strach ze sójového masa, obavy také panují o
vliv vnitřností, máku, konvenience, éček apod. na
zdravotní stav dítěte.
Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují zákonu o potravinách č. 110/97. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat.
Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak
vhodné jsou pro danou věkovou kategorii. Touto
problematikou se zabývá i zmíněné Nutriční
doporučení a můžete ji prodiskutovat s vedoucí
vaší školní jídelny.
Školní oběd by měl být i po dobu nemoci
a o prázdninách
Starší rodiče si ještě pamatují, že oběd mohlo
dítě odebírat v době nemoci a také o prázdninách. Dnes to již neplatí a někteří rodiče to považuji za zlovůli kuchařek či jejich lenost vařit v
době prázdnin. Není tomu ale tak. Školský zákon
umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze
v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě
vyučování přítomno. Za vyučování se považují
také školní výlety, soutěže a další podobné akce.
Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu
zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již
ne. Nic však rodičům nebrání v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou
(nedotovanou) cenu.
Dietní strava pro nemocné děti
V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří
potřebují dietní stravu, nebo vyžadují stravu vegetariánskou, veganskou apod. Na podávání
těchto druhů jídel není právní nárok. V legislativě
je částečně upravena příprava některých druhů
uznaných diet: musí například probíhat ve spolupráci s registrovaným nutričním terapeutem či
lékařem. Jídelna není povinna dietní stravu připravovat, záleží čistě na možnostech kuchyně a
pochopení a kvalifikaci kuchařek. Příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v jídelnách často není.
V jídelnách mateřských škol existuje možnost, že
po domluvě s ředitelem školy rodiče dietní stravu
připraví doma, do jídelny ji donesou a personál ji
pouze ohřeje a naservíruje. V základních školách
toto oficiálně možné není.
Pavel Ludvík, vedoucí redakce portálu jidelny.cz,
duben 2019

Pokračování na straně 9

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Aktuality

Posílejte městu tipy, kam na
podzim zasadit cibuloviny
Na podzim chystá město Lovosice další etapu výsadeb záhonů
cibulovin do travních ploch ve městě. Tentokrát se výsadby zaměří
především na sídliště a čtvrti vzdálenější od centra.

Vysazeno bude zhruba 40 000 kusů
různých odrůd tulipánů, narcisů,
krokusů, modřenců a hyacintů.
„Posílejte nám vaše tipy, nápady a
návrhy. Na podzim z nich vybereme
ty nejvhodnější lokality a tam cibuloviny vysadíme,“ uvedl Milan Dian,
starosta města.
Tipy je možné zasílat na e-mail

meulovo@meulovo.cz, psát do komentářů na facebookové stránce
města: Lovosice – profil města, nebo
sdělit osobně či telefonicky pracovníkům odboru životního prostředí.
V roce 2017 bylo vysázeno 21 směsí
cibulovin o celkovém počtu 71 tisíc
kusů, a to na ploše 483 m2 po celém
městě.
(ik, foto ik)

Dokončení ze strany 8
Pohled na školní stravování v CŠJ Lovosice
očima předsedy sekce veřejného stravování
při Asociaci kuchařů a cukrářů ČR
Zaměstnanci školní jídelny se snaží v čele s paní
ředitelkou zařazovat nové výživové doporučení,
bojují proti obezitě a nadváze současné mladé
generace. Vycházejí maximálně vstříc současným
mladým strávníkům. Jejich oblíbené pokrmy
upravují tak, aby byly zdravé a strávníkům chutnaly.
Mnohokrát jsem v posledním roce školní jídelnu
navštívil a můžu zcela odpovědně říct, že v daných podmínkách, které je trochu omezují, mají v
rámci ČR každý den nabídku třech pokrmů, což
není obvyklé. Pokrmy, které jsem ochutnal, byly
chuťově i nutričně na mimořádné senzorické a
kvalitativní úrovni. Centrální školní jídelna v Lovosicích se také v minulém roce zúčastnila ojedinělé světové soutěže „Nejlepší kuchař 2018 ve
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Dobrovolníci, děti i úředníci
znovu uklízeli město

V Lovosicích se uklízelo v pátek 5. a sobotu 6. dubna. V pátek uklízeli
zaměstnanci městského úřadu a žáci ZŠ Antonína Baráka a v sobotu
proběhl úklid organizovaný dobrovolníky v lokalitě mezi ulicí
Teplická a místní částí u „teplického nádraží“.

Celkem 70 dětí ze ZŠ Antonína
Baráka uklízelo v pátek 5. dubna
Osmičku. Děti prošly celou téměř
čtyřhektarovou plochu lesoparku a
sebraly celkem 15 pytlů odpadu a
to i přesto, že zde uklízely už v
loňském roce. Naštěstí se mezi
odpadem nenašla žádná pneumatika. (Pneumatiky – téma úklidu v
roce 2019) Akce Ukliďme Česko! se
základní škola účastní každoročně.
Úklidu Havraního ostrova se věnovalo 9 zaměstnanců úřadu. Na
místě byla nalezena celá řada velkoobjemového odpadu včetně šesti
pneumatik. Převážně se jednalo o
plasty a nepořádek, který přinesla
voda, ale také nábytek, palety pro
přepravu zboží, stavební suť nebo
kusy betonu. Odhadem byly z ostrova odvezeny celkem 4 tuny odpadu. Odvoz zajistili místní rybáři,
kteří ho přes Labe převezli na loďkách.

společném stravování“. Z korespondenčního kola
postoupily kuchařky do finále, kde se umístily na
4. místě. Díky mimořádnému zapálení pro neustálé studium nových kulinářských trendů jsme
lovosickou centrální školní jídelnu vybrali jako
krajské vzdělávací centrum Asociace kuchařů a
cukrářů.
Zdeněk Hladík, předseda sekce veřejného stravování
při Asociaci kuchařů a cukrářů ČR

Poděkování
Je to již delší dobu, co proběhl v centrální školní
jídelně Den mexické kuchyně. Tento časový odstup jsem zvolil záměrně, abych lépe posoudil
vámi uskutečněný projektový den. Proto mi ještě
jednou dovolte touto cestou poděkovat vám,
vašemu skvělému realizačnímu týmu a především
vašim bezkonkurenčním kuchařkám za výtečnou
atmosféru, jaká v tomto dni ve vaší jídelně panovala. Chtěl bych ještě jednou poděkovat celému
týmu školní jídelny, který pojal svoji prezentaci ve
velkém stylu. Jídlo chutnalo výborně a z hlediska

„Všem, kteří se na úklidu podíleli,
mnohokrát děkuji - dětem ze základní školy i dobrovolníkům z řad
občanů. Chci také vyzdvihnout
pomoc místních rybářů, bez kterých
by se odpadky z ostrova odvážely
jen velmi obtížně. Většina z těch,
kteří v pátek a sobotu dorazili, se
úklidových dnů účastní pravidelně a
mě velice těší, že je tolik aktivních
lidí, kteří se zajímají o životní prostředí,“ uvedl Milan Dian, starosta
města.
Úklidu, organizovaného dobrovolníky v sobotu 6. dubna, se zúčastnilo celkem 9 lidí, z toho 3 děti. Naplnili celkem 24 odpadkových pytlů a
našli také několik objemnějších
předmětů. Odhadem se jednalo o
zhruba 0,5 t odpadu z celkové plochy cca 2500 m² pozemků ve vlastnictví Českých drah. V odpadu
převažovaly plasty, pneumatika
nebyla nalezena žádná.
(ik)

foodstylingu bylo dotaženo do nejmenšího detailu. Obrovský dík a respekt patří paní Stanislavě
Dohnalové a Kateřině Ocetníkové za jejich profesionální nasazení. Musí být velmi inspirativní, mít
tak schopné kuchařky ve svém kolektivu. Jednoznačně řadím vaši školní jídelnu na pomyslné
stupně vítězů.
Vážená paní ředitelko, velmi dobře si uvědomuji, jak těžké je připravovat denně přes tisíc porcí
obědového menu, a to v podmínkách, které nejsou zdaleka ideální. Měl jsem tu možnost ochutnat u Vás celou řadu běžných obědových menu a
musím říci, že kvalita byla výtečná. Těší mne fakt,
že si Vámi vedená školní jídelna drží vysoký standard a kvalitu i mimo výběrové akce, kterých se
účastníte společně s naší asociací.
Vážená paní ředitelko, Vaše školní jídelna byla
výkladní skříní toho, jak by měl vypadat mezinárodní projektový den. Děkujeme.
Karel Jahoda, výkonný ředitel
Asociace školních jídelen ČR
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Sport

Zrakově postižení sportovci mají
za sebou úspěšný rok

Koncem roku měl klub 12 členů (od Chomutova po Štětí), z toho 5 žen
a 7 mužů. Novou členkou se na podzim stala Kamila Šamajová.
V březnu se klub sešel na členské
schůzi v Tyflocentru Ústí n. L., kde
projednal a schválil zprávu o činnosti (předložil V. Krajíček) a zprávu
o hospodaření (předložila E. Musilová) za rok 2018. Výbor klubu
pracoval celý rok ve složení: Vladimír Krajíček - předseda a vedoucí
sportů a turistiky, Stanislava Krajíčková – jednatelka a Eva Musilová hospodářka. Klub je členem Českého svazu zrakově postižených sportovců, z. s. Petr Budínský působil v
Prezidiu ČSZPS. Vladimír Krajíček
zastával funkci předsedy Výkonného výboru sekce zvukové střelby
ČSZPS; dále zastupoval ZP sportovce v Etické komisi Českého paralympijského výboru a v pracovní
skupině pro stanovy ČPV.
V lednu zemřel dlouholetý člen
klubu Stanislav Sykáček. V únoru
byl náš nevidomý plavec Miroslav
Smrčka vyhlášen nejlepším hendikepovaným sportovcem Litoměřicka za rok 2017. V červenci se Petr
Vaculík stal poprvé otcem. Během
roku jsme pogratulovali k šedesátinám Norbertu Barákovi a ke čtyřicátinám Iloně Bielawské a Zdeňku
Šťastnému. K činnosti klubu přispěly dotace města Lovosice a dar
lovosické firmy Preol. Mohli jsme si
tak navíc opatřit nové klubové dresy.
Plavání
Miroslav Smrčka pod trenérským
vedením Petra Budínského potvrdil
dobrou formu v srpnu na mistrovství Evropy v irském Dublinu,
kde obsadil 4. místo v polohovém
závodu na 200 m, 4. místo na 100
m kraul a 5. místo na 50 m kraul.
Bohužel přišel o bronzovou medaili
na 100 m prsa diskvalifikací kvůli
malé stylové chybě.
Simulovaná zvuková střelba
Tomuto sportu se věnovalo nejvíce našich členů. Díky Norbertu
Barákovi mohou trénovat střelbu
z laserové pistole každý týden v
ústeckém tyflocentru členové i
nečlenové klubu. Během roku se
střelci zúčastnili 12 závodů. Nejlépe
si ve střelbě z pistole vedl N. Barák
v lednu v Ostravě, kde obsadil 2.

místo, a v únoru v Přerově, kde
zvítězil ve své kategorii. V dubnu po
rozstřelu obsadil V. Krajíček v Plzni
3. místo. Zde si naši střelci mohli
poprvé ozkoušet střelbu z biatlonových pušek. P. Vaculík byl v dubnu
nejlepším ZP mužem ve střelbě
z pistole v Karlových Varech.
V září v České Lípě obsadili V.
Krajíček, P. Vaculík a O. Mach 2. - 4.
místo. Kvalifikace pro mistrovství
republiky zakončil V. Krajíček ziskem putovního poháru v září v
Kyjově. V říjnu v Brně na 15. mistrovství ČR v pistoli obsadil V. Krajíček mezi ZP muži 4. místo (jen 4
body za vítězem); N. Barák skončil
mezi „ostatními“ pátý.
V celoročním Českomoravském
poháru obsadil v pistoli V. Krajíček
5. místo mezi 50 muži. V pušce
skončil celkově devátý; I. Bielawská
s N. Barákem skončili ve dvojicích
osmí. V prosinci uspořádal klub
spolu s tyflocentrem v Ústí n. L.
zimní turnaj ve střelbě z pistole,
jehož se zúčastnilo 11 střelců. Mezi
muži svedli boj o vítězství naši členové V. Krajíček (192,8 bodu) a P.
Vaculík (192,4 bodu); mezi ženami
obhájila vítězství Zuzana Duchoňová z České Lípy (186,1 bodu).
Lehká atletika
Vrhačské disciplíny za asistence
mladých pomocníků trénují od jara
do podzimu na stadionu už jen V.
Krajíček a O. Mach; jinak pravidelně
posilují ve fitness centru v Lovosicích.
Turistika
Díky Zdeňku Šťastnému se v březnu opět uskutečnila akce V březnu
na Březňáka. V dubnu jsme se zúčastnili Pochodu kolem Lovoše a
během roku několika výletů pořádaných ZP turisty ze Zory Praha.
V srpnu jsme uspořádali v upomínku na nedožité osmdesátiny Jany
Procházkové,
spoluzakladatelky
oddílu zrakově postižených sportovců v Lovosicích, výlet na hrad
Hazmburk (23 účastníků). Tradičně
jsme uspořádali také povánoční
výlet ke krmelci pod Lovošem (22
účastníků, nejvzdálenější z Dubnice
nad Váhom).
Vladimír Krajíček

Lovosičan Jaroslav Smělý se stal
vicemistrem světa

Lovosičtí atleti - veteráni zabodovali na mistrovství republiky i světa,
Jaroslav Smělý vybojoval světovou stříbrnou medaili

Mistrovství republiky
V sobotu 9. března se konalo v
Jablonci nad Nisou 29. halové mistrovství ČR veteránů v atletice a
zároveň mistrovství ČR veteránů v
zimním házení (disk, kladivo, břemeno). Byla to generálka na halové
mistrovství světa v polské Toruni. Z
litoměřického okresu se zúčastnili 3
atleti, Jaroslav Smělý a Milan Pivoňka z ASK Lovosice a Tomáš Zetek z
TJ Sokol Zahořany. Všichni tři soutěžili ve vrhu koulí a Smělý se
Zetkem ještě v disku. Milan Pivoňka
v kategorii M60+ obsadil ve vrhu
koulí 18. místo, Tomáš Zetek v
kategorii M35-59 obsadil skvělé 10.
místo a Jaroslav Smělý získal v kategorii M35-59 stříbrnou medaili za
nejlepší výkon za poslední 3 roky
výkonem 12,88 m. Bylo to velké
překvapení, které ani on sám nečekal.
Soutěž v disku kategorie M35-59
přinesla Smělému za skvělý výkon
42,38 m další titul mistra ČR po
dvou letech ze zimního a po loňském z letního mistrovství ČR. 5.
místo v kategorii M35-59 obsadil
Tomáš Zetek v osobním rekordu
24,76 m. Tímto medailovým počinem na mistrovstvích ČR se Smělý
zařadil po bok takových borců z
ASK Lovosice, jakými byli výškař
Miroslav Pavlík a sprinter Milan
Šperling. Takovou výkonnost mu
udržuje skvělý trenér z Hradce Králové Jan Bartůněk a díky kolektivu
lékařů (Březovský, Trnavský, Laryš,
Hřebíčková, Dvořák, Záhora a Brejšová) a rehabilitačnímu kolektivu
paní Klausové drží i zničené zdraví
pohromadě. V pohodě se udržuje
díky skvělé rodině.
Mistrovství světa v Polsku
Od neděle 24. do soboty 30. března se v polské Toruni konalo již 8.
halové mistrovství světa a zimní
mistrovství světa v dlouhých hodech veteránů v atletice. Tohoto
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mistrovství se zúčastnil i jediný
zástupce ASK Lovosice Jaroslav
Smělý. Nastoupil do soutěží ve vrhu
koulí a v hodu diskem v kategorii
M45. V úterý 26. 3. nastoupil k
závodu v kouli, kde skončil sedmý.
O dva dny později se zúčastnil
soutěže v disku, která měla senzační rozuzlení. V posledním pokusu J.
Smělého roztleskali jak soupeři, tak
přátelé a rodina v hledišti, a ten se
odvděčil senzačním výkonem 45,18
m a posunem na stříbrnou příčku.
„Bylo to nádherné, skvělé, úchvatné
pro mě. Vidět a slyšet, jak vám
všichni gratulují a sklánějí se, to je
prostě nezapomenutelné,“ radoval
se Smělý.
„Chtěl bych velmi poděkovat svému synovi a manželce, která mi
fandí a dělá zázemí, i všem doktorům a rehabilitačnímu kolektivu,
kteří drží mé chatrné zdraví v rovině. Díky patří také nejlepší posilovně pánů Muziky a Petržílka, mému
trenéru Janu Bartůňkovi, pár přátelům z mého okolí, mým německým
pracovním kolegům, kteří mi pomáhají sbírat sběr, abych mohl jezdit
na mistrovství, takže jsou to moji
andělé sponzoři. Také bych chtěl
poděkovat mému zaměstnavateli,
který mi upravuje pracovní dobu
tak, abych mohl jezdit na všechny
závody a tím se připravovat na velké mistrovství,“ říká Smělý.
„Jinak sponzoři pro nás veterány v
našem okolí nejsou, protože jsme
již údajně staří. Ve světě je normální
podporovat veteránský sport a jsou
na to patřičně hrdí, ale u nás v Česku ne. Jsem šťasten, že se mi podařilo být druhým lovosickým atletem,
který přivezl z některého mistrovství světa medaili. Prvním je můj
nejlepší český výškařský trenér
Miroslav Pavlík,“ těší se z úspěchu
veterán Smělý.
(hz, foto archiv J. Smělého)

Celou verzi článku najdete na
našem webu dnesek.lovosice.com
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Lovosické kulturní léto láká na Ebeny i další hvězdy
Protože hudba a velká pódiová show k letním akcím v Lovosicích neodmyslitelně patří, i letos uvede Centrum kultury LOVOš v rámci
Lovosického kulturního léta (LOKUL) interprety zvučných jmen. Přijede Těžkej Pokondr, Anna. K., Sebastian či Bratři Ebenové.

„Pro letošek jsme přichystali pořádnou dávku opravdových hudebních lahůdek. Zejména jsme se
soustředili na Václavskou pouť,
která je jubilejní dvacátá a zaslouží
si výjimečný program," říká Vojtěch
Krejčí, ředitel KC LOVOš.
Hudební program letošního ročníku bude tradičně probíhat na několika scénách, na kterých návštěvníci
uvidí a hlavně uslyší například legendární zpěvačku Annu K., populární duo Těžkej Pokondr, metalo-

vou kapelu X-Core, Vltavu v čele s
hercem Robertem Nebřenským nebo v současnosti velmi populárního
zpěváka Sebastiana, který měl s
kapelou možnost předskakovat na
plném Strahově kapele Kryštof.
Na známé interprety letos vsadil i
Altros Rockfest. Devatenáctý ročník
přivítá legendární brněnské metalisty Root, baskytaristu Pražského
výběru Viléma Čoka se skupinou
Bypass, punkové veterány Plexis,
Krausberry, The Fialky, Nežfaleš a

řadu dalších interpretů, včetně těch
z blízkého okolí. Těmi budou například lovosičtí SteelFaith, Průser z
Bohušovic nebo Louty z Roudnice
nad Labem.
Festival HAŠMAR proběhne už po
čtyřiadvacáté a Bratři Ebenové,
Spirituál kvintet nebo Claymore ze
Štětí budou určitě zárukou báječného letního víkendu ve stylu country
a další kytarové hudby. Těšit se
návštěvníci mohou dále na Rodinný
festival Špunt, který láká na YouTu-

berku Minu. Součástí Lovosického
kulturního léta budou samozřejmě
hudební večery na Václavském
náměstí, historické Valdštejnské
slavnosti, kinematograf bratří Čadíků na Osmičce, festival folklórních
souborů nebo zbrusu nová akce
LOVO Jinak (viz níže).
(ik)

Aktuální informace k jednotlivým letním akcím naleznete
na webu www.lokul.net

Další články najdete na našem webu dnesek.lovosice.com

Nový projekt: LOVO Jinak aneb Víkend nabitý kulturou
V pátek 31. května a v sobotu 1. června se v Lovosicích uskuteční pravděpodobně nejkulturnější víkend v roce. Centrum kultury LOVOš
spojilo síly s nejrůznějšími organizacemi ve městě a chystá se, mimo jiné, vstoupit místím doslova pod okna jejich domů a bytů.

Projekt LOVO Jinak spojuje nejrůznější kulturní akce, které se na přelomu května a června pravidelně v Lovosicích konají, a přidává k tomu
několik atraktivních novinek. Na co vše se tedy obyvatelé města i přespolní mohou těšit?

V pátek bude od rána na náměstí probíhat
Jarní blešák na Václaváku a po obědě akce
Sociální služby se představují. DDM Elko jako
každý rok uspořádá velký Den dětí v lesoparku Osmička.
ZUŠ se svými hudebními ukázkami projde
část města a zahraje lidem například ve foyer
městského úřadu nebo před školní jídelnou
v době obědů. Velkým koncertem u budovy
ZUŠ pak zakončí celonárodní akci ZUŠ Open.
Na své si však přijdou i milovníci divadla.
Centrum kultury připravuje v parku Sady
pionýrů letní divadelní scénu, která bude
hostit malá divadla z regionu.
Sobota pak začne v lesoparku Osmička, kde
proběhne tai chi a turnaj v pétanque. Prostor
dostanou i ti, kteří se budou chtít výtvarně
vyřádit. Velkou událost bude 1. června hostit
Václavské náměstí: proběhne zde první ročník
Gulášového festivalu pod dozorem Svazu
Maďarů - Lovosice, kde budou vařit jak profesionálové, tak i veřejnost. Ke guláši patří
pivo, a proto zde Centrum kultury uspořádá
také Pivní košt za účasti několika malých a

rodinných pivovarů z blízkého okolí.
Program bude doplněn i po hudební stránce, jelikož se k večeru náměstí rozhoupe v
rytmu jazzu a swingu. Hlavním hostem bude
hvězdný Jan Smigmator. A aby hudby nebylo
málo, bude připravena i malá hudební scéna
ve vnitrobloku ulice Osvoboditelů u sochy
torza. Zde se představí místní oblíbené skupiny.
Do projektu LOVO JINAK se zapojily organizace z nejrůznějších oblastí. „Mám obrovskou
radost, že se nám daří spojit síly a společně
budovat kulturní vyžití ve městě. Jen díky
neustálé komunikaci, plánování a spolupráci
se může kultura ve městě rozvíjet všemi směry a pro všechny generace,“ uvedl Vojtěch
Krejčí, ředitel Centra kultury LOVOš.
Kompletní program velmi bohatého víkendu
naleznete na stránkách lokul.net/lovo-jinak/,
kde jsou mimo jiné i přihlášky pro gulášový
festival a jednotlivé události všech hudebních,
divadelních a doprovodných scén. Vše je
navíc plánováno tak, aby účastník mohl navštívit všechny scény a o nic nepřišel.
(ik)

LOVO Jinak chce zaujmout především netradičními aktivitami a zajímavostmi.
Láká na Prohlídky protiletadlových krytů v parku Sady pionýrů, které se následně promění v
hlediště divadelního amfiteátru. Perličkou Gulášového festivalu bude bezesporu obří kotlík
o objemu 250 litrů, ve kterém se guláš míchá ze štaflí! Zajímavou atrakcí se také stane
folkový koncert na soše torza uprostřed sídliště Osvoboditelů, který si posluchači vychutnají
z oken a balkonů. A je toho připraveno mnohem více - neváhejte se přijít přesvědčit!
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Informace

Lovosická cyklistika bývala slavná Tradiční jarní včelařská přednáška
3. díl – Dynastie Harvánků
Dne 10. března uspořádala základní organizace Českého svazu včelařů
Oddíl cyklistiky se zrodil v Lovosicích před více než 60 lety,
v roce 1958, z podnětu tehdy 17letého Jaroslava Harvánka.
Po založení oddílu už pan Harvánek (barevné foto) téměř nezávodil,
pouze v rámci okresních soutěží.
„Taťka do klubu, který založil,
vstoupil oficiálně v roce 1959 jako
osmnáctiletý a stal se předsedou.
Závodil ještě krátce po té. Byl dorosteneckým přeborníkem kraje v
roce 1957. Svůj pravděpodobně
poslední silniční závod v kategorii
staršího dorostu vyhrál v roce 1959.
Po návratu z učení se věnoval spíše
funkcionářské práci pod patronací
pana Josefa Vaňka,“ uvádí syn Jaroslav.
Jaroslav Harvánek ml. (černobílé
foto) se narodil v roce 1962 a šel
v otcových šlépějích, věnoval se
cyklistice do věku kategorie starších
dorostenců, a to spíše v krajském
měřítku. Závodil už od roku 1971,
kdy se poprvé postavil na startovní
čáru na kritériu v Lovosicích
(kategorie nábor) a obsadil 3. místo. O rok později tento závod vyhrál.

Jen v bodech - přeborník okresu v
roce 1976, Hálkovy okruhy Dolínek
u Prahy (3. místo, rok 1977), okresní
přebor v časovce jednotlivců (3.
místo, rok 1978), Hálkovy okruhy
Dolínek u Prahy (1. místo, rok
1978), přeborník okresu v roce
1979. Asi nejvýznamnější vítězství v
kategorii
staršího
dorostu
kritérium ve městě Löbau (tehdejší
NDR) v roce 1980. Se závodní cyklistikou skončil J. Harvánek junior v
roce 1981.
Velmi úspěšní byli i vnuci. V roce
1998 byli Jan Lisec a Lukáš Harvánek zařazeni do střediska talentované mládeže. Vnuk Jan Lisec, syn
dcery Ivy, získal v roce 1999 bronzovou medaili na mistrovství České
republiky v časovce v kategorii
starších žáků, jako kadet závodil i v
Itálii. V Lucembursku už pro zranění
před startem do závodu nenastoupil. Škoda, že předčasně svou čin-
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nost ukončil.
Druhý vnuk Lukáš Harvánek v
roce 2004 uspěl v silničním závodě
Jarní klasika, který se jel v Terezíně
8. května (2. místo za Petrem Šináglem z lovosického cykloklubu).
Při mistrovství ČR a SR, které se
uskutečnilo 26. června 2004 na
Masarykově okruhu v Brně, startovalo 144 závodníků, z nichž závod
dokončilo 42, mezi nimi i Michal
Volf (28. místo) a Lukáš. Na závodu
Mezinárodního mistrovství v Roudnici nad Labem, který se jel 6. července 2005 na okruhu v okolí Vědomic, Lukáš obsadil 17. místo z
téměř 200 závodníků z několika
států. V roce 2004 získal Lukáš Harvánek z TJ Lovochemie Lovosice
ještě titul krajského přeborníka v
kategorii mužů v cyklokrosu před
Michalem Kubáčem z pořádajícího
Top Ten Team Teplice.
V současnosti je Lukáš členem
Spolku litoměřických cyklistů, který
každoročně pořádá MTB Tour České středohoří. 4. ročník v září 2018
se jel jako Memoriál Jaroslava Harvánka, tedy na počest nedávno
zesnulého zakladatele lovosického
cykloklubu. „Na startu jsme za dědu
drželi minutu ticha jako vzpomínku
na člověka, který toho pro cyklistiku
v regionu udělal velmi mnoho,“
připomněl ředitel MTB Tour Lukáš
Harvánek, který si závod i přes
nepřízeň počasí pochvaloval.
7. května 2000 se jel v Lovosicích
významný cyklistický závod. Jednalo
se o cyklistické kritérium, v rámci
nějž se jely dvě nejvyšší celostátní
soutěže. Závod odstartoval nejmladší adept tohoto sportu, bratr současného nejlepšího lovosického závodníka Jana Lisce, Jakub Lisec (oba
žáci ZŠ Lovosice). Ještě v roce 2005
vyhrál Jakub v Lovosicích úvodní
závod elévů. Později už nesoutěžil.
Poslední díl seriálu uvede akce,
které nový oddíl chystá.
(hz, foto archiv J. Harvánka ml.)

v Lovosicích svoji tradiční přednášku v secesním sále staré radnice.

Krásné místo konání přednášky
zdůraznilo úzkou vazbu členů organizace na své město, jehož podpory
si váží a do budoucna s ní počítají.
Lovosičtí včelaři chovají včely v
ekologicky velmi různorodém a
členitém prostředí. Prolínají se zde
totiž nádherná a přírodně bohatá
krajina Českého středohoří a vlivy
intenzifikovaného zemědělství a
rozvinutého chemického průmyslu.
Přednášejícím byl Miroslav Sedláček z Bučovic. Pan Sedláček je velmi
zkušeným včelařem, který své odborné zkušenosti uplatňuje nejen
při chovu vlastních včelstev, ale rád
se o ně dělí se včelaři u nás v České
republice a také v okolních, především německy mluvících zemích.
Pan Sedláček má i své webové
stránky
www.zacinamevcelarit.cz,
kde včelařům průběžně předává své
rady a zkušenosti.
Akce byla tradičně velmi dobře
navštívena. Přednášky, které naše
lovosická včelařská organizace pořádá, navštěvují včelaři za širokého
okolí. Sál byl plný a mezi posluchači
byli i významní regionální včelaři
jako Vladimír Šumera z Litoměřic
nebo Jan Jindra z Roudnice nad
Labem.
V názvu přednášky bylo „Celý
včelařský rok v optimalizovaném
plodišti“. Jedná se o velmi zajímavé

téma. Přednášející vysvětlil posluchačům své postupy, jak po celý
rok zajistit včelí matce optimální
podmínky pro rozvoj včelího superorganizmu, který jedno včelstvo
představuje. Na vysvětlenou lze
doplnit, že matka musí mít v určitém období optimální teplotní i
prostorové podmínky pro kladení
vajíček. V období jarního rozvoje
včelstva jich naklade i 2 000 za den.
Z nich se pak rodí včelí dělnice i
trubci v poměru a množství, který
pro svou opylovací práci včelstvo
potřebuje.
Přednášku uvedl místopředseda
lovosické organizace přítel Miloslav
Brož. Po úvodu již přednášející až
do odpoledních hodin zaujal svým
dobře připraveným, názorným a
téměř sugestivním programem.
Přednáška byla doplněna i prodejem včelařských potřeb.
Odpoledne jsme se rozcházeli s
dobrými pocity. Vyslechli jsme hodnotnou přednášku. Potkali jsme
přátele včelaře. Potěšili jsme se v
krásném prostředí radnice. Těšíme
se na další podobné akce. Potvrdili
jsme si, že nám lidem, ať včelaříme
nebo ne, včely kromě práce při
opylování rostlin, medu, vosku a
dalších hodnotných produktů, přinášejí především radost.
Josef Schorm

Projekt Mládí s filharmoniky vyvrcholí
koncertem 28. května
Flétnistky a bubeníky zapojené do projektu Mládí s filharmoniky
čeká soustředění, které vyvrcholí koncertem v KD Teplice.

Jak jsme předeslali v minulém
čísle, projekt Mládí s filharmoniky
podporuje mladé talentované hudebníky a dává jim možnost vyzkoušet si v praxi hru ve velkém a
prestižním hudebním tělese. Organizátorem projektu je ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem ve spolupráci
se ZUŠ Teplice a Severočeskou
filharmonií Teplice. Její hráči jsou
lektory žáků ZUŠ a vedou jednotlivé
nástrojové sekce při nastudování
skladeb a účastní se s žáky dělených zkoušek.
V průběhu celého školního roku
účastníci pilně cvičili doma i pod
vedením svých pedagogů a společně absolvovali několik dělených
zkoušek,
víkendová
generální
zkouška se bude konat několik dní

před koncertem. Samotný koncert
je naplánovaný na 28. května v KD
Teplice, repríza bude 29. května v
Divadle Děčín.
Orchestr řídí zkušený dirigent a
pedagog Ladislav Cigler. Na programu jsou následující skladby:
Bedřich Smetana: Hubička, předehra z opery; Felix Mendelssohn Bartholdy: Koncert pro klavír g moll,
op. 25 č. 1; Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 6 D dur; Edvard Grieg:
Peer Gynt, symfonická suita č. 1 op.
46; Klaus Badelt: Piráti z Karibiku,
hudba z filmu.
Na oba koncerty zveme všechny
milovníky symfonické hudby a našim žáků přejeme mnoho zkušeností a krásných zážitků při účasti
v projektu. Petra Dolejší, ředitelka ZUŠ
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Osobnosti

M. Kratochvíl: Lovosice mají spoustu fotogenických zákoutí
Režisérka Andrea Sedláčková vloni začala točit dokumentární film o slavném lovosickém rodáku a čestném občanu města, fotografu Antonínu
Kratochvílovi. Filmem Můj otec Antonín Kratochvíl bude provádět jeho syn Michael. Několik klapek se točilo v lovosickém archivu.
Michael Kratochvíl se narodil v
roce 1967. Ve své tvorbě se věnuje
zejména reklamní, portrétní a reportážní fotografii. Pracuje pro
časopisy ČiliChili, Bizzone nebo ČSA
Review. Lovosickým občanům není
zcela neznámý. U příležitosti příjezdu Galerie ve vlaku s fotografiemi
A. Kratochvíla bylo téměř celé srpnové číslo Lovosického dnešku
2006 věnováno rodině Kratochvílů
(je na webu, zájemci si ho mohou
prohlédnout). S M. Kratochvílem
jsem tehdy udělala mini rozhovor a
Miroslav Hvorka ho vyfotil. I tehdy
s otcem vypadali jako dvojčata.
Nyní jsem také požádala pana Michaela o rozhovor a on mi ochotně
vyhověl.
Kdy jste se poprvé sešel s otcem
Antonínem?
S tátou jsem se potkal až v devatenácti letech, pracoval jsem po
škole jako posunovač, potřeboval
jsem peníze a u dráhy se dalo vydělat. Bohužel nevím, jaký to byl den,
vím jen, že bylo teplo, měl jsem
noční, mával lucernou a spojoval
vagony a najednou se zjevil takovej
kulatej chlapík (později jsem se
dozvěděl, že to byl herec Jan Kuželka) a povídá: „Tvůj táta tě chce
vidět." Vlezl jsem do taxíku tak, jak

jsem byl, lucernu, přilbu, montérky
a v restauraci Myslivna na Vinohradech poprvé uviděl tátu.
Dynastie fotografů Kratochvílů
začala už dědečkem Jaroslavem.
Ve filmu budou i vzpomínky na
něj. Dědečka a jeho fotografie
jste znal?
Dědečka jsem znal, s babičkou
mne vychovával až do mých pěti
let, věděl jsem, že je fotograf, dostal
jsem na hraní spoustu fotovybavení, hlavně do temné komory. K
dědovým fotkám jsem se dostal
až v dospělosti, bohužel toho moc
nezůstalo.
Kdo Vás přivedl k fotografování
– dědeček nebo tatínek?
K focení mě přivedl táta. Já se po
změnách v devadesátých letech
trochu motal a nevěděl, co se sebou a táta mi domluvil místo asistenta u jednoho německého fotografa, tak jsem se odstěhoval do
Frankfurtu a získal první zkušenosti.
Jezdil jsem s tátou jako asistent,
fotili jsme války, různá sociální témata, pak se narodila Mariánka a
moje žena mi zakázala vyjíždět do
nebezpečných oblastí.
Jaké fotografii se věnujete?
Válečná Vás asi nepřitahuje.

Fotím hlavně v ateliéru v Karlíně,
založil jsem s fotografem Petrem
Kurečkou studio TIDVA, fotím portréty, reklamní kampaně, mojí specialitou je focení skla, prostě se ze
mne stala bačkora… I když jednou
za čas si vyjedu zafotit reportáž,
hlavně do Ameriky.
Máte Vy nebo tatínek nyní v
Česku nějakou výstavu, kterou by
naši občané mohli navštívit?
Táta připravuje na rok 2020 velkou
výstavu, já fotím při natáčení dokumentu a z toho by měla vzniknout
výstava jako propagace filmu. Jo a
táta má společnou výstavu ve Veletržním paláci. (Pozn. Jde o výstavu
loni založeného fotografického
spolku 400 ASA, jenž navazuje na
tradici české dokumentární fotografie. Výstava představuje tvorbu
sedmi zakládajících členů – Alžběty
Jungrové (1978), Antonína Kratochvíla (1947), Karla Cudlína (1960),
Jana Dobrovského (1960), Tomkiho
Němce (1963), Jana Mihalička
(1965) a Martina Wágnera (1980)).

nějakým jiným způsobem a fotku
budou mít jako koníček, chci je
naučit dělat fotky po staru, jako to
dělal jejich praděda, fotit na film a
umět fotky nazvětšovat a vyvolat.
Jak na Vás působí natáčení filmu, dozvídáte se nějaké nové
informace? Baví Vás to?
Natáčení je fantastická zábava a
díky němu se zaplnily mezery v
historii naší rodiny, třeba právě o
životě v Lovosicích.
Líbí se Vám současné Lovosice?
Lovosice mají své kouzlo, krásná
poloha – Brána do Českého středohoří. Pro mne, jako fotografa, mají
spousty fotogenických zákoutí.

Myslíte, že bude dynastie fotografů Kratochvílů pokračovat –
třeba Vaše dcera Mariánka?
Já doufám, že se budou moje
holčičky Jasmína a Mariana živit

V Lovosicích budou v rámci
Centra kultury Lovoš otevřeny
nové výstavní prostory. Myslíte,
že by mohla být uskutečněna
výstava Vašich portrétů nebo
vystaveny i nějaké fotografie
Vašeho otce?
Já bych v Lovosicích velmi rád
vystavoval a myslím si, že i táta,
přeci jenom je to zdejší rodák…
Doufejme, že to vyjde a že v Lovosicích bude v roce 2020 i premiéra filmu Můj otec Antonín Kratochvíl.
(hz)

víceleté spolupráce s mnichovskou
galerií Cäsar Radetzki je monografie o malíři Jiřím Novosadovi.
Malíř vystavoval občas i v Ústí
nad Labem, Děčíně a Galerii v Litoměřicích (také v galerii 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. V
lednu 2001 vystavoval malíř v Divadle Na Fidlovačce. Výstava byla
prodejní a z části výdělku šly peníze
Nadaci Fidlovačka pro její divadelní
činnost. 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.
V Lovosicích byly jeho obrazy
poprvé vystaveny v bývalé Galerii
Profil Lenky Zemanové v ulici
Osvoboditelů v roce 1992. Podruhé
měli lovosičtí občané možnost
zhlédnout jeho díla u příležitosti
oslav 400 let města Lovosice. Poslední (už posmrtná) výstava jeho
děl se konala v lovosické knihovně
v listopadu 2016 a vernisáž navštívilo přes 150 lidí. V sále „staré“
lovosické radnice je umístěna jeho
replika obrazu Adama ml. z Valdštejna z obrazárny v Duchcově a v
ZŠ Antonína Baráka jeho obraz
pana ředitele Baráka. Další obrazy
jsou v Modrém salonku městského
úřadu (viz foto). Jiřímu Novosadovi
bylo 4. srpna 2008 uděleno Čestné
občanství města Lovosice. Malíř
zemřel v pátek 29. září 2006 ve
věku 57 let a je pohřben na lovosickém hřbitově.
(hz, foto ik)

Nedožitých 70 let malíře Jiřího Novosada
V Kalendáriu Ústeckého kraje je v měsíci dubnu za okres Litoměřice
uveden i akademický malíř Jiří Novosad.

Není divu – Novosad je jedním ze
dvou lovosických Čechů, kteří se
proslavili ve světě. Nejslavnějším je
fotograf Antonín Kratochvíl, o kterém se v současnosti dokonce natáčí film. Druhým a zároveň posledním úspěšným Lovosičanem je
akademický malíř Jiří Novosad,
který 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“.
Byl typem malíře, který maluje s
absolutním nasazením, až na hranici fyzických sil. K životu mu stačilo
jen několik přátel z dětství, ze sousedství a pak kamarádi ze studií,
mezi nimiž byli vedle malířů také
muzikanti (švagr Jaroslav Ondráček)
a herci (malířova hluboká náklonnost k hudbě a dramatu je ostatně
vetkána do spodních vrstev jeho

květen 2019

malířské metody). Avšak navzdory
svobodně zvolené samotě si tento
malíř dokázal poměrně brzy vybudovat nepřehlédnutelné postavení
v kontextu českého malířství. Prošel
vynikajícím uměleckým učilištěm –
ateliérem profesora 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.
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, objevily
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
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Cantica Bohemica připomene
šedesátiny sboru Máj

Významné výročí, a sice šedesát
let od založení dívčího pěveckého
sboru Máj, připomene 11. května
koncertem v LOVO Divadle ženský
komorní sbor Cantica Bohemica z
Litoměřic. A proč Cantica? Některé
její členky tímto kdysi velmi známým a uznávaným sborem prošly, a
tak jim bylo líto, že Střední pedagogická škola (SPgŠ) v Litoměřicích,
kde sbor v roce 1959 vznikl a stále
působí, neplánuje žádné oficiální
oslavy.

„Vzhledem k náročnosti organizace školního roku a finančním možnostem školy, plánujeme na konec,
případně začátek června jenom
interní koncert Máje na půdě školy.
Tím si výročí připomeneme,“ uvedla
Pavla Matějková, ředitelka školy.
A proč se koncert koná v Lovosicích? Mimo jiné také možná proto,
že zakladatel sboru Slavoj Princl (na
snímku) v Lovosicích dlouhá léta
působil. Učil zde na Osmileté střední škole, založil tu dětský pěvecký
sbor, v roce 1958 také velmi známý
a ve své době oceňovaný ženský
sbor Pěvecké sdružení lovosických
učitelek a v roce 1959, kdy začal
působit na SPgŠ v Litoměřicích,

dívčí sbor Máj. Sbor se pod vedením profesora Princla zúčastňoval
každoročně festivalů dívčích sborů
pedagogických škol v Karlových
Varech, kde v roce 1972 dosáhl
největšího úspěchu, když se dělil o
1. místo se sborem z Karlových
Varů. Slavoj Princl zemřel v roce
1985 v pouhých 63 letech.
„Táta po příchodu do Lovosic
bydlel u rodičů Vladimíra Frühaufa.
Tehdy jistě netušil, že se mladý syn
Frühaufových stane rovněž významným sbormistrem, který navíc
bude spjat také s Májem,“ řekla
dcera Slavoje Princla Věra Sedláčková Princlová.
Vladimír Frühauf sbor převzal
v roce 1977 a velmi úspěšně navázal na práci Slavoje Princla. Máj
patřil k české špičce a díky otevření
hranic po roce 1989 začal sbírat
vavříny i v Evropě. K největším
úspěchům patří absolutní prvenství
na festivalu v belgickém Neerpeltu
a na mezinárodní soutěži ve Vatikánu. Od roku 2003, po odchodu V.
Frühaufa do důchodu, pokračovali
v práci sbormistři Ondřej Šedivý a
Dominika Valešková. Ta spolu s
Evou Řebíčkovou a Ludmilou Ladovou vedla sbor do roku 2015. V
současné době vede sbor Eva Řebíčková. Proměnou prošel také
sborový repertoár. V současné
době se sbor zaměřuje především
na hudbu populární, filmovou a
muzikálovou.
Výroční koncert, na který jsou
pozvány také bývalé členky sboru,
se koná v sále LOVO Divadla od 16
hodin. A ženský sbor Cantica Bohemica, který vedou sbormistři Dominika Valešková a Vladimír Frühauf,
předvede nejenom skladby ze svého stálého repertoáru, ale také
několik písní vybraných speciálně
pro tuto příležitost. Miloslava Lánská

Plán zájezdů a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2019
15. května - Žleby a Kutná Hora

Zájezd - zámek Žleby a město Kutná Hora, doprava. 350,- Kč

8. - 14. června - Slovensko, Piešťany

Pobyt s lázeňskými procedurami, plná penze, ubytování, individuální
výlety, doprava. 6 300,- Kč

25. – 31. srpna - Lesní chata v Kořenově

Rekreační pobyt v krásném lesním prostředí, plná penze, výlety apod.,
doprava. 5 700,- Kč

9. - 16. září - Borovany v jižních Čechách

Rekreační pobyt v překrásném městečku, plná penze, výlety, doprava.
5 500,- Kč

18. září - Mariánské Lázně

Zájezd - prohlídka města, doprava. 400,- Kč

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 7. června
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Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •

Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka z dubnového vydání:
Park Tomáše G. Masaryka se dnes jmenuje
Sady pionýrů
Čestné občanství města Lovosice
bylo prezidentu Tomáši Garrigue
Masarykovi uděleno 6. března 1935
na slavnostním zasedání zastupitelstva. K jeho poctě byla Hlavní třída
(Hauptstrasse) pojmenována Masarykovou ulicí (Masarykstrasse).
Před školou Dr. Miroslava Tyrše
(dnešní gymnázium) byl 29. května
1928 dle návrhu vrchního zahradníka Josefa Zimy založen sad, zřízení
stálo 25 000 korun. Na památku 10
let založení Československa navrhl
v roce 1928 člen městského zastupitelstva Kubec, aby byly sady před
oběma školami nazvány „Masarykovy sady“. Proti hlasovali němečtí
nacisté s odůvodněním, že jim nebylo dáno to, co bylo slibováno. Nemají prý proto důvodu, aby oslavo-

květen 2019

vali.
Návrh byl schválen až v roce 1930,
dne 25. února. Proti pojmenování
Masarykových sadů byl jménem
německých národních socialistů člen
Köhler, ale ostatní strany souhlasily.
Po okupaci Lovosic Velkoněmeckou
říší byly sady přejmenovány na Dr.
Goebelspark. V roce 1945 se parku
vrátil název Masarykovy sady, snad
do roku 1950.
V letech 1948-1958 vedl kroniku
Josef Veleman, ale datum přejmenování sadů na Sady pionýrů tam uvedeno není. Asi v roce 1948 nebo
1949. Po roce 1989 byl parku ponechán chybný název Sady pionýrů
(správným pravopisem má být sady
Pionýrů), aby si tamní občané nemuseli měnit občanské průkazy.
(hz)

Noc kostelů 24. května

Mírový kostel v Krátké ulici v Lovosicích

18 – 18.05 hodin – zvonění na kostelní zvon
19.30 – 21 hodin – Koncert skupin MUDrIng a Sebranci
21.30 – 22 hodin Pěvecký sbor In flagranti

Kostel sv. Antonína Paduánského v Milešově

Začátek 18 hodin. Program: slavnostní zvonění, pěvecké sbory Kytička
ze ZŠ Velemín a In flagranti z Gymnázia Lovosice

Vyjádření soustrasti
Rádi bychom touto cestou uctili památku kolegyně a vzácného člověka
paní Lucie Kubů, která nás předčasně opustila 14. dubna 2019. Budeme s
vděčností vzpomínat na její profesionalitu, přístup k práci a ochotu se
zdokonalovat, která půjde jen velmi obtížně nahradit. Její svérázná, veselá
povaha, upřímnost a velká citlivost pro lidi zpříjemňovala pracovní dny.
Naše kolegyně nám bude velmi chybět! Příbuzným, pozůstalým a hlavně
jejímu synovi bychom rádi vyjádřili naši hlubokou a upřímnou soustrast.
Zaměstnanci Městského úřadu Lovosice a vedení města
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