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Milešovka nabídne
návštěvníkům více služeb

Politolog: Kroužkování je
výhodné v malých obcích

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010:
Zeptali jsme se za Vás

Václavská pouť v Lovosicích
v úterý 28. září
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Lovosice zažívají jednu rekonstrukci
za druhou - tentokrát v Kostelní ulici

Poslední mateřinka
dostala nové
zateplení

Obyvatelé Kostelní a Mírové ulice se mohou těšit na opravené chodníky, veřejné osvětlení a navíc Severočeská
veřejné osvětlení a nová parkovací místa. Po rozsáhlých rekonstrukcích v vodárenská společnost rekonstruuje
Novém Klapý a ve čtvrti za nádražím přišla řada i na tuto část města.
vodovod a kanalizaci.
Práce brzy začnou také na cykSídliště v Kostelní ulici vzniklo
Staví se i v Novém Klapý, kde za lostezce, která povede od lesoparku
zhruba před padesáti lety a od té doby dvanáct miliónů korun lovosická Osmička až do Malých Žernosek. Stát
neprošly chodníky a silnice žádnou radnice buduje také nové chodníky, bude 15 milionů korun.
(pt)
větší rekonstrukcí. Na řadě míst byly
k vidění propady a praskliny.
„Vyšli jsme vstříc písemným požadavkům zdejších obyvatel. Použijeme
přebytky stavebního materiálu, které
vznikly při opravách v centru, vydláždíme asi 650 metrů čtverečních chodníků. V zadním traktu ulice Kostelní
navíc vznikne 15 nových parkovacích
míst,“ popisuje místostarosta Jan Jakub.
Práce na obou místech vyjdou společně na zhruba jeden a půl milionu
korun.
Lovosice zažívají v poslední týdny
čilý stavební ruch. Rozsáhlá revitalizace za více než 30 milionů korun začala
ve čtvrti za nádražím. Dělníci opravují chodníky, silnice i další veřejná
prostranství. Vznikají dětské koutky
Chystané parkoviště před praktickou školou.
nebo nová státní pro popelnice.

Radnice zatepluje další mateřskou
školku. Nový kabát dostává mateřinka
v Resslově ulici.
Akce bude stát zhruba 13 milionů
korun a město na ni získalo dotaci od
Státního fondu životního prostředí.
„Zateplení znamená úsporu v řádu
desítek tisíc korun za teplo a elektrickou
energii. Mateřská školka je už třetí v pořadí, kterou zateplujeme, a rádi bychom
pokračovali i v případě základních škol,“
říká vedoucí odboru správy města a regionálního rozvoje Martin Dlouhý. (pt)

Cyklostezka má problém: Povodně
a ekologického aktivistu
Stavbu cyklostezky zkomplikovala velká voda a námitky ekologického sportovcům na komfortu,“ vysvětluje
aktivisty. Pokud se nezačne rychle stavět, mohlo by se stát, že lovosická Martin Dlouhý.
radnice přijde o desetimilionovou dotaci od státu.
Stavbu zdržuje i Lubomír Studnička, známý například z kauzy bourání
„Nejprve se rozvodnilo Labe, a pak původně kácet zhruba třicet stromů. dálnice D8, který požaduje například
jsme se museli vypořádat se stížnostmi Radnice nakonec ustoupila nesouhla- znalecký dendrologický posudek.
Všemi jeho připomínkami se musejí
na kácení stromů. Celá stavba se kvůli su Správy CHKO.
tomu zdržela. Pokud ji nestihneme
„Budeme kácet jen pět stromů, úředníci zabývat dříve, než dojde k
dokončit ještě letos, přijdeme o dota- ovšem za cenu toho, že cyklostezka samotnému zahájení stavby.
Nová cyklostezka začíná v místech
ci, což věřím, že se nestane. Snažíme bude v některých místech mnohem
se ztracený čas dohnat,“ říká Martin užší, než jsme plánovali. Cyklisté a lesoparku Osmička a bude stát neceDlouhý, vedoucí odboru regionálního bruslaři tak budou muset být opa- lých 15 milionů korun. Dvě třetiny
rozvoje a správy města.
trnější. Veškeré normy pro stavbu přitom zaplatí Státní fond dopravní
(pt)
Kvůli stavbě cyklostezky se mělo cyklostezek dodržíme, jen ubereme infrastruktury.

Koho budete volit?
Zpravodaj Vám přináší klíčové názory všech politických stran kandidujících do lovosického zastupitelstva.
„Oslovili jsme strany se žádostí o zodpovězení dvou otázek na to, co považují
za největší problém Lovosic a jaké mají
priority. Jsem potěšena, že na naši výzvu
reagovali úplně všichni a můžeme tak
přinést Vám, čtenářům, příležitost pro
zajímavé srovnání,“ vysvětluje šefredaktorka Petra Tachecí. Odpovědi naleznete
na stranách 4 - 5.
V rozhovoru s politologem ústecké
univerzity na straně 3 se dozvíte, jakým
způsobem můžete v nastávajících komunálních volbách volit. Komunální volby se
konají 15. a 16. října. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin.
V sobotu pak od 8 do 14 hodin.
(pt)
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„Narodila se“
další loď
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Milešovka nabídne návštěvníkům více služeb
Když vylezete na vrchol nejvyšší hory Českého středohoří, nečeká vás pří- užíváním armádou ČSSR, a potom ČR.
liš rozsáhlý servis. To by se mělo změnit.
Stavby jsou staré až 150 let a po jejich
převzetí naší společností (máme je v proChystá se stavba náštěvnického centra infrastruktury pro turistiku a cestovní nájmu od ÚFA AV ČR), byly opraveny
a revitalizace celého vrcholu. Na podrob- ruch na výzvu Regionálního rozvojové- a upraveny pouze našimi velmi skrovnosti jsme se zeptali výkonného ředitele ho programu Ústeckého kraje, která se nými prostředky za přispění sponzorů,
obecně prospěšné společnosti Milešovka teprve očekává.
zejména Lafarge Cement, a.s. a Nadace
Leopolda Kukačky.
V rámci tohoto projektu by měl být Purkyně.
především revitalizován vrcholový areál,
Jaké projekty se na Milešovce připra- opraveny opěrné zdi, opraveny přístupoMáte přehled, kolik návštěvníků na
vují?
vé cesty a značení. Předpokládá se vybu- Milešovku vystoupá?
Ústav fyziky atmosféry připravuje pro- dování záchytných parkovišť v Milešově,
Návštěvnost odhadujeme na 8 – 10 tis./
jekt Návštěvnické centrum na Milešovce. Velemíně a v Černčicích. Lanovka se sta- rok. Zhruba 1/3 návštěvníků přichází z
Úkolem centra bude propagace vědy a vět nebude, pouze se předpokládá nutná pražské aglomerace, cca 10% jsou cizinci,
techniky pro nejširší veřejnost, v kon- rekonstrukce nákladní lanovky po jejím zejména severní sousedé.
krétním případě zejména meteorologie a náročném využití během stavby. V přípříbuzných oborů. Samozřejmě se neví, padě přijetí projektu budou náklady 10
Z vrcholu je docela špatný výhled pro
zda bude projekt vyhlašovatelem, kte- mil.Kč a bude realizován v letech 20011 vzrostlé stromy, uvažuje se o kácení?
rým je ministerstvo školství a sportu při- - 2013.
Vrcholový areál je součástí I.zóny Nájat. Pokud ano, budou současné objekty
rodní přírodní rezervace, tomuto statutu
přestavěny ve smyslu tohoto projektu.
Co je podle Vás současný problém se musí výstavba striktně podřídit. Žádné
Náklady činí 30 až 40 miliónů korun.
Milešovky?
kácení nepřipadá v úvahu. Za příznivých
Dále Obecně prospěšná společnost
Špatný stavební stav stávajících objektů podmínek je celoročně přístupná věž obMilešovka připravuje projekt Rozvoj zdevastovaných jejich padesátiletým vy- servatoře, z níž je rozhled nerušený. (pt)

Na konci srpna spustili v loděnicích v Lhotce na řeku svou dvacátou
třetí loď. Její jméno je GREVELINGEN.
Byla pojmenována podle jednoho z
přítoků v deltě řeky Šeldy (nizozemsky Schelde). „Loď je podle norem EU
dvouplášťová a bude sloužit k transportu chemických kapalin. Naše ﬁrma
vyváží lodě do Holandska, Belgie a do
Německa,“ říká výrobní ředitel Pavel
Hvězda.
Loděnice Barkmet vznikla na Labipřed čtyřmi lety a ještě ten rok spustila na vodu první loď. Od té doby vyrobila už dvacet tři objektů: 5 jachet, 3
tažné remorkéry a 15 tankerů.
V současné době je loděnice na
Lhotce jediná v republice, která lodi
vyrábí. Zbylé loděnice – Chvaletice,
Kdysi tekla Modla jinudy, to je všeobecně známo. Že ale dodnes původní bývající vodu do kanalizace. Vydatnost
Mělník a tři závody Českých loděnic
koryto
dělá problémy, to ví jen málokdo.
pramenů v těchto místech je podle něj
(Olšinky, Valtířov a Děčín) výrobu zav době, kdy nejvíce prší, zhruba pět litrů
stavily pro nedostatek zakázek.
(as)
Z knihy Miroslava Nesvarby „Lovo- hrádce. Jejím majitelem je Petr Obruba. za sekundu. Zahrádkáři z těchto míst
sické ulice v proměnách času“ citujeme: Zahrádkáři si na prameny pochopitelně ročně vyvezou 10 – 12 koleček bahna,
„Komunikace spojující výpadovku na nestěžují, ale ty dary země nemají tak protože by se potrubí ucpalo. Tehdy by

Ústí nad Labem, přes Přívozní ulici až k úplně zadarmo. Kdyby se voda nechala začala voda stoupat, zalila by zahrádky
plaveckému bazénu, prakticky kopíruje v těchto místech téci, jak se jí zachce, a lovosičtí by mohli uvažovat o založení
zaniklé koryto potoka Modly…
vzniklo by tady jezero, jehož břehy nám jezera. Mnohým by se to ovšem nelíbilo,
Čtvrtek 7. 10. – SWINGOVÁ KAVÁRNA
V roce 1948 bylo započato s regulací už nejednou ukázala povodeň. Jeden především zahrádkářům a místo samo
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních Modly, jejíž nové koryto bylo posunuto k břeh – silnice Terezínská, pod hospodou nakonec vhodné k rekreaci není. Pan
světových a českých orchestrů a zpěváků. Sál „Lovoš“ Labi a ústí Modly převedeObruba bahno vyváží a vyrábí
– vchod průjezdem z ulice 8. května, v 16 hodin, vstup no pod přívozem do Labe.
z něj vynikající kompost. „Prvvolný.
Po napojení městské kananí rok ho vyhodím na břeh,“
Pondělí 11. 10. – Geografická přednáška: IZRAEL lizační sítě na nový sběrač v
říká. „Ztvrdne na kámen. Mráz
Svatou zemí od jihu k severu. O místech, která uctívají roce 1960 bylo staré koryto
hmotu roztrhá. Na jaře přehovyznavači křesťanství, judaismu i islámu - Jeruzalém, řeka Modly pod Lovosicemi zadím tuto hmotu na jiné místo a
Jordán, Mrtvé moře, Jericho. Přednášející je Dr. Taťána sypáno.“ (konec citace)
po třech letech vznikne vynikaMíková, meteoroložka a klimatoložka. Klubovna KS, v
A teď k věci: Půjdete-li od
jící kompost.“
18 hodin, vstupné 20 Kč.
plaveckého bazénu cestou
V těchto místech je na protějNeděle 17. 10. – Sváťovo loutkové dividlo – ŠÍP- pod tenisovými kurty, půším břehu i studna s průzračKOVÁ RŮŽENKA
jdete téměř původním konou pramenitou vodou. StudPohádka pro děti. Sál „Lovoš“, v 10 hodin, vstupné rytem Modly. Bylo po pravé
na má pět metrů v průměru, je
20 Kč.
straně této cesty. Dojdete na
hluboká asi sedm metrů a je v
Úterý 19. 10. – RŮŽE Z ARGENTINY
konec, nedáte se vlevo ani
ní plno čísté vody.
Vtipná opereta Járy Beneše v režii Libora Žídka.
vpravo, ale zůstanete stát a
Ve starém korytě Modly žijí
Hrají: Jiří Štědroň, Jan Přeučil, Jana Fabiánová (Urbán- pozorně se zahledíte do zadrobné plevelné rybky. Spoková) alt. Lucie Černíková, Andrea Sousedíková, J. Dodo hrady před sebou. Uvidíte
kojeně si tu žije i šestičlenná
Slávik, Jana Koutová a dlouholetí členové Hudebního původní koryto Modly a v
rodinka ondater pižmových.
divadla Karlín (Václav Vostarek, Jan Počepický, Libor něm vodu. Nevysychající,
Zahrádkářům pravidelně s
Žídek a Iva Buková). Sál „Lovoš“, v 18 hodin, vstupné neustále se deroucí na pochutí baští hlavně cibulky tuli100 Kč.
vrch. Je to jeden z nejnižpánů a mrkev.
Pátek 22. 10. – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU ších bodů v terénu Lovosic. Petr Obruba otevřel víko studny, která je součástí staréTakže původní koryto v
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci. Sál V těchto místech se až k ho koryta Modly.
těchto místech díky několika
„Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 40 Kč.
mostku u sila nachází němalým pramenům nelze zcela
Pondělí 25. 10. – Geografická přednáška – DOB- kolik pramenů. Půjdeme-li kolem most- „U Kašpara,“ druhý břeh – vyvýšený zlikvidovat. Člověku tedy nezbývá nic
RODUŽSTVÍ OCEÁNŮ
ku po proudu Modly směrem k městu, terén u městského bazénu, třetí břeh jiného, než se s tímto problémem stále
Talk show světově proslulého fotografa a kamerama- narazíme nalevo u zahrádek na místo – terén u sila a směrem ke sportovnímu dokola potýkat. Na druhou stranu je tu
na s ukázkami ze zákulisí natáčení filmů z nejrůznějších bujně porostlé rákosem. Tam se drží mi- areálu by se voda přelévala do zregulo- dost vody, aby nezvadly tulipány a mrsvětadílů o žralocích, velrybách a jiných predátorech mořádná vlhkost, tam můžeme zazna- vaného koryta Modly. Tenisové kurty by kev. Ondatry jsou spokojené a člověk si
mnoha moří. Přednáší a promítá filmový producent Steve menat zbytek původního koryta, který se staly ostrovem. Proč to tak není? V zkrátka musí vypěstovat ještě něco dalLichtag. Klubovna KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.
se vine zahrádkami a končí v prostoru zahradě Petra Obruby je umístěno dre- šího, co ondatrám nechutná, aby na něj
(Změna programu vyhrazena)
u tenisových kurtů v již zmíněné za- nážní potrubí, které neustále odvádí při- také něco zbylo.
(as)

V Lovosicích by mohlo být jezero

pozvánky

KS LOVOŠ - říjen 2010
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Pohled ředitele městské policie, nejen na uplynulé dva roky
Dne 1. 9. 2010 uplynuly 2 roky od zřízení Městské policie v Lovosicích. neškodilo převléknout se za strážníky a
Nemám křišťálovou kouli a neumím
Tedy dostatečně dlouhá doba na zhodnocení.
naopak strážníkům za policisty. Obecně detekovat budoucí problémy, bohužel.
mezi námi zásadní problémy nejsou, to Samozřejmě, že nepřetržitý výkon naší
Zpravodaj orgánu. Pro mě osobně jsou nejhorší bohužel nemohu říct o všech policistech, práce by zajistil její kontinuitu, mohli
požádal ředi- případy, kdy alkohol konzumují děti, i s jak jsem již v odpovědi na první otázku bychom občanům a organizacím natele MP pana těmito případy se bohužel setkáváme.
uváděl, kdy nám některá jejich nařízení bídnout větší spektrum našich služeb,
Jaroslava
zasahují do naší práce. Je to všechno o napadá mě například elektronické
Janovského,
Jaké druhy přestupků jsou nejčastěji lidech a jejich přístupu.
zabezpečení bytů… Vyžadovalo by to
aby se podí- řešeny? Jaký je sazebník blokových povůli občanů, zastupitelů a najít ﬁnanční
val nejen do kut co může MP uložit?
Nejzásadnější problém do budouc- prostředky, z nichž část by se do měst„ z p ě t ného
Nejčastější jsou přestupky proti bez- na a jeho řešení? Je to nepřetržitá ského rozpočtu stejně vrátila. (jv, foto: hv)
zrcátka“, ale i pečnosti a plynulosti provozu na pozem- služba? Co by to vyžadovalo?
dopředu.
ních komunikacích, ty nejvíce řešíme, je
to logické, v této oblasti dochází nejvíce
Jaké je Vaše hodnocení MP za uply- k porušování právních předpisů. Sazebnulé 2 roky? Co byste vyzdvihl jako ník je v některých případech na právním
nejhmatatelnější úspěch a naopak co uvážení strážníka, v některých přípabylo největším problémem?
dech jsou sankce stanoveny obligatorně,
Jsem rád, jak se nám podařilo zalo- můžeme tedy v některých případech
žit a rozjet v této době organizaci, jako protiprávní jednání vyřešit domluvou,
je městská policie. Všichni, co jsme někdy musíme uložit blokovou pokutu
sem přicházeli, jsme opustili původní až do výše 2500 Kč, v některých přípapracovní působiště a přišli do nového dech musíme protiprávní jednání oznáprostředí. Některá očekávání se naplnila mit správnímu orgánu a nemůžeme ho
více, některá méně, ale takový už je ži- na místě vyřešit v blokovém řízení.
vot. Náš start a další působení je, alespoň
z našeho pohledu, zatím bez větších proVyhodnoťte fungování radaru měřeblémů. Pro mě je největší úspěch naše ní rychlosti v Terezínské ulici u autosaskoro každodenní působení, nechtěl lonu Okim.
bych vyzdvihovat nějakou speciální akci
Měření rychlosti je standardní pronebo zákrok, myslím si, že nás je po- středek ke zvýšení bezpečnosti provozu
třeba hodnotit jako celek. Pro každého na pozemních komunikacích. V našem
občana nebo strážníka by bylo největším případě ještě musíme mít nesmyslně
úspěchem něco jiného, každý jsme indi- podle zákona úsek měření označen doVe středu 18. srpna byl vedle popelnic u ZŠ Všehrdova nalezen odhozený
vidualita a myslíme jinak, což je dobře. pravním značením. Přesto stále dochází křovinořez. Zloděj se ho zbavil poté, co jej odcizil na soukromém pozemku z neKdybychom mysleli všichni stejně, byla k překračování nejvyšší povolené rych- uzamčené kůlny a vzbudil přílišnou pozornost. Když křovinořez nabízel k prodeji,
by to ukázka toho, že někdo zřejmě losti v obci. Za rok 2009 bylo zjištěno občané upozornili policii a ta ihned zahájila šetření. Na fotograﬁi policista potírá
nemyslí. K největším problémům bych 1950 případů porušení zákona o nejvyš- doličný předmět daktyloskopickým práškem zelené barvy a snímá otisky prstů. (as)
uvedl samotný zákon o obecní policii, ší povolené rychlosti, za letošní rok je to
náš početní stav a přístup Policie ČR a zatím 1829 případů.
některých státních institucí k obecním
a městským policiím. Nemyslím tím řaRovněž vyhodnoťte fungování kadové policisty, se kterými, když je zájem merového systému a jeho přínos.
oboustranný, spolupracujeme, ale hlavV listopadu roku 2009 došlo k rozšířeně vyšší policejní funkcionáře, kteří nám ní kamerových bodů na současný počet
svým necitlivým přístupem komplikují 9 kamer. Kamery jsou v provozu nepřevýkon naší práce a omezují spolupráci s tržitě, monitorují veřejná prostranství. V
V řijnu nás čekají komunální volby.
programem strany. Je to pro strany výPolicií ČR.
případech, kdy je to z hlediska našeho
Přinášíme proto rozhovor s PhDr. hodnější, protože tak získávají větší počet
početního stavu možné, obsluhuje ka- Pavlem Hynčicou, Ph.D., politologem a hlasů. Kroužkování napříč stranami poCo se týče veřejného pořádku, která mery jeden ze strážníků. Je jasné, že při specialistou na komunální volby z Uni- siluje jednoznačně vliv jedince. Pomocí
část města je nejproblémovější a proč? pohledu online obsáhneme větší prostor verzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí preferenčních hlasů může volič pořadí
Problémovější oblastí města z hlediska a můžeme rychleji reagovat na různé si- nad Labem.
kandidátů výrazně měnit, jak jsme to
veřejného pořádku se mi jeví noční pod- tuace. Zálohovaná data nám, Policii ČR
viděli letos i v parlamentních volbách. U
niky a herny a prostor mezi nimi, kdy se nebo správnímu orgánu pomáhají při
Pane doktore, jakým způsobem mů- kombinované metody se to nedá přesně
hosté rozcházejí do svých domovů nebo řešení protiprávního jednání.
žeme vyplnit hlasovací lístek?
vymezit.
přecházejí do jiného podniku. Tyto podExistují tři způsoby. Můžeme zakroužProč se způsob volby liší v komunálniky jsou umístěny v samotném centru
Jaká je spolupráce s Policií ČR, tedy s kovat celou stranu a tím jí dát tolik hlasů, ních a parlamentních volbách?
města. Je rozdíl v denní a noční době. U oddělením zde v Lovosicích?
kolik je členů zastupitelstva. Druhý způVolební systém v komunálních volnás je to ještě dané naší pracovní dobou,
S Policií ČR, oddělením v Lovosicích sob je kroužkování jednotlivých kandidá- bách se liší právě možností zakroužkovat
jak jistě všichni vědí, výkon není nepře- jsme se snažili spolupracovat od samého tů a to lze udělat i napříč všemi stranami. kandidáty ze všech stran a vytvořit si
tržitý.
počátku. Provedli jsme několik společ- Ze všech kandidátek si tedy vybereme 25 „zastupitelstvo na míru“. V parlamentných akcí, koordinujeme některé naše lidí a ty zakroužkujeme. Třetí možnost ních volbách bychom museli kroužkovat
S tím souvisí i kontrola dodržování činnosti, předáváme si poznatky, orga- je zakroužkovat stranu i jednotlivé kan- 200 poslanců. Jak jsem výše zmínil, liší
vyhlášky o nepožívání alkoholických nizujeme fyzickou přípravu, na kterou didáty. Počet takto vybraných jedinců se se volby v malých a velkých městech. V
nápojů na veřejnosti?
docházejí i někteří policisté a pan Tomáš pak odečte od 25 hlasů pro stranu.
malých obcích jde mnohdy o řešení loObecně závazná vyhláška č. 1/2009 Rotbauer, náš kolega z Třebenic. V těkálních problémů, jako je výstavba kanaje nástrojem, který vymezuje veřejná locvičně se o nás starají pánové SchejJaký mají jednotlivé způsoby vliv na lizace a podobně. Obyvatelé chějí zvolit
prostranství, na kterých se zakazuje bal a Masopust, za což bych jim chtěl výsledek voleb?
člověka, o kterém vědí, že situaci vyřeší,
konzumovat alkoholické nápoje. Poru- poděkovat. Spolupráce mezi policisty a
Označení celé strany se v komunálních i když kandiduje za stranu, kterou by
šení vyhlášky řešíme v rámci zákonných strážníky je založena na lidském přístu- volbách obvykle používá ve velkých nevolili. Voliči například Prahy volí více
možností od domluvy po uložení blo- pu. Protože vím, o čem mluvím, někdy městech, kde voliči kandidáty neznají politicky. Tento volební systém umožňukové pokuty nebo oznámení správnímu by, myšleno hypoteticky, policistům osobně a je pro ně snazší se ztotožnit s je oboje.
(ivi)

Zloděj měl smůlu

Politolog: Kroužkování je výhodné
v malých obcích
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Co je největším problémem Lovosic a jaké
navrhujete řešení?
Problémů je celá řada.
Tím obecným je především
úbytek obyvatel Lovosic. Tomu lze zabránit
pouze tím, že budou Lovosice nabízet
svým občanům dostatek možností pro
bydlení, kvalitní veřejné služby a aktivně
podporovat rozvoj pracovních míst.
Problémy jsou také ve financování města. Současné vedení Lovosic má za sebou
celou řadu investičních akcí, které se nakonec prodražily i o částky v řádech desítek
milionů. V soukromém sektoru by tito lidé
již dávno na svých pozicích nepracovali.
Je potřeba zpřísnit zadávání veřejných
zakázek a podívat se na ceny za které
město nakupuje služby. Jsem přesvědčena,
že tyto dva kroky ušetří městu až 10%
rozpočtových prostředků.
Příští vedení by mělo být také aktivnější
při tlaku na vládu ČR a ministerstvo dopravy
v souvislosti s dostavbou dálnice. Myslím,
že si Lovosice zaslouží výraznou finanční
kompenzaci za potíže které nám dostavba
dálnice působí. Tyto peníze bychom pak
mohli použít na opravu našich komunikací.
Jaké byste měli priority při případném
vedení města?
Těžko vyzdvihnout jednu oblast a upozadit ostatní. Pokud vedete město, je potřeba se na věci dívat komplexně. Lovosice
potřebují jasnou koncepci, jakou cestou se
chtějí vydat. Chceme být město výrobních
hal? Chceme být významným dopravním
uzlem v regionu? Nebo centrem cestovního
ruchu? Strategické plánování, které nám
mělo na tyto otázky odpovědět, v Lovosicích nefunguje. Přitom to je příležitost, kdy
se na rozvoji města podílejí přímo občané.
Zapojení občanů do rozhodovacích procesů
ve městě je jedním z našich cílů.
Chce-li se město rozvíjet a poskytovat
svým občanům kvalitní veřejné služby,
musí odpovědně hospodařit s financemi. Je
potřeba posílit příliv dotací ze strukturálních
fondů EU. V případě, že budeme vést
město, chceme zapojit do rozvoje Lovosic
soukromé společnosti, které u nás sídlí.
Prohloubení spolupráce s podnikatelským
sektorem je nezbytné pro tvorbu nových
pracovních míst.
V neposlední řadě jde o rozvoj a zkvalitnění veřejných služeb. Těžko u nás zůstane
mladá rodina, pokud nebude mít kam dát
dítě do školky. Těžko u nás zůstane senior,
který nebude mít možnost kvalitní asistenční služby. Rozvoj a zkvalitnění veřejných
služeb je aktuální zvláště nyní v souvislosti
s vládními škrty, které veřejné služby významně omezují. Občané si přitom platí
obec ze svých daní a chtějí za své peníze
adekvátní protihodnotu.
Co je
největší
problém
Lovosic a jaké navrhujete řešení?
Největším problémem v Lovosicích je
stále oddalovaná dostavba dálnice D8.

Zeptali jsme se za Vás...

Beztrestnost odpovědných funkcionářů,
myslím tím státních úředníků a pracovníků
stavitelství silnic a dálnic, ztěžuje život
našim spoluobčanům, kteří žijí v blízkosti
budované dálnice. Nadměrný hluk, vysoká
koncentrace škodlivých splodin z naftových
motorů a také neustálé prodlužování termínu dostavby D8, jsou pro tyto občany
Lovosic velmi deprimující a toto by měl stát
také zohlednit při dostavbě dálnice D8 od
Lovosic až k nově postavené dálnici za Ústí
nad Labem.
Druhým problémem našeho města je
v ulici Osvoboditelů rekonstrukce domu
bývalého OÚNZ. Tato budova má svou
historickou cenu, ale v současné době je
ve velmi špatném stavu. Jelikož peníze ze
státních dotací nejsou vůbec jisté, hrozí další znehodnocování této památné budovy.
Třetím problémem je zastřešení a rekonstrukce autobusového nádraží, včetně
vybudování sociálního zařízení. Stávající
autobusové nádraží je již zcela nevyhovující a v současné době jsou cestující nuceni
používat sociální zařízení na vlakovém
nádraží.
Jaké byste měli priority při případném
vedení města?
Částečně jsem již odpověděl v prvé
otázce. Každý, kdo si přečte náš volební
program, tedy program KSČM, který je
velice jednoduchý, ale reálný, pochopí, o
co nám komunistům v Lovosicích jde. A
to je přece o lidi o naše spoluobčany a o
naše rodiny.
Na dotazy odpovídal Milan Šramota
Co je největším
problémem Lovosic a jaké navrhujete řešení?
Současným pravděpodobně nejaktuálnějším problémem města je doprava.
Přesněji řečeno průjezd kamionové dopravy
Lovosicemi a trvale vysoká zátěž životního
prostředí, která nemile ovlivňuje život
města. Dokončení dálnice D8 je složitá a
bohužel se vlekoucí záležitost a na brždění
této stavby se podílejí „rádoby přátelé
přírody“ sledující podivné a slušným lidem
nepochopitelné cíle. Aby byla dálnice D8 v
co nejrychlejším možném termínu dokončena, je potřeba především zapojit zdravý
rozum a uvědomit si, jaká pomoc a úleva
vznikne lidem, kteří jsou nyní dennodenně
konfrontování s dopravním zatížením ve
městě a jeho okolí.
Jaké byste měli priority při případném
vedení města?
Při případném vedení města budeme
mimo jiné podporovat následující aktivity:
dokončení zasíťování parcel pro individuální
rodinnou výstavbu v lokalitě Pod Lovošem
a Nové Klapý, rekonstrukci Pfanschmidtovy
vily, vybudování letního kina v areálu
lesoparku Osmička, označení a vybudování
cyklostezek v okolí města, podpora předškolního vzdělávání. Naším dalším cílem je
prezentace města a okolí jako Lovosice-brána Českého středohoří.
Otázky zodpověděl Luděk Šantora

Co je
největším
problémem Lovosic a jaké navrhujete
řešení?
Jako největší současný problém Lovosic
vnímáme katastrofální situaci v oblasti dálkové průjezdné dopravy na území města,
která zcela zjevně působí nevratné škody na
zdraví a životech občanů, životním prostředí
a taktéž na okolní infrastruktuře a ostatním
majetku. Tento neudržitelný stav, který se
neustále mění a vyvíjí k horšímu, je bohužel
dlouhodobý, a proto bereme roztrpčenost a
rozladěnost občanů jako legitimní postoj.
Bohužel však není v reálné moci žádného místního orgánu města či politické
strany nějakým zásadním způsobem tento
negativní stav a vývoj, způsobený zejména absencí úseku dálnice D8 přes České
středohoří, změnit k lepšímu či výrazně
ovlivnit. Stěžejním možným řešením je
smysluplný a věcný dialog zástupců státu s
představiteli ekologických hnutí a sdružení
na ochranu přírody na straně jedné a na
straně druhé maximální metodická podpora
a poradenská činnost na úseku vydávání
příslušných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření mezi ústředními orgány státní správy,
krajským úřadem a dotčenými městskými
a obecními úřady. Kvalitní součinnost těchto
orgánů veřejné správy může zajistit vyšší
a profesionálnější míru kvality vydávaných
správních aktů (rozhodnutí), která mají
následně šanci unést žalobu od kohokoliv,
kdo se pokusí výstavbu dálnice D8 ovlivnit a
omezit z důvodu ochrany veřejného zájmu
či zabránění vlastní újmy. Místní samospráva je v rámci zákonů a možností povinna se
aktivně účastnit všech jednání hledajících východiska na úseku bezpečnosti a plynulosti
provozu a řešících situaci kolem výstavby
dálnice D8. Dalším z možných pomocných
řešení je úprava a změna právních předpisů
ČR na úseku správního a stavebního práva
tak, aby nebylo v budoucnu již tak snadné
„prolamovat“ již existující pravomocná
rozhodnutí příslušných orgánů a vstupovat
do územních a stavebních řízení po jejich
ukončení.
Jaké byste měli priority při případném
vedení města?
Hlavní prioritou Občanské demokratické
strany, Místního sdružení Lovosice při
případné účasti ve vedení města Lovosice
bude zejména dokončení připravovaných
projektů, které jsou již v pokročilé fázi
přípravy z volebního období 2006-2010,
a které nebylo možné z mnoha různých
objektivních důvodů dokončit a zrealizovat
do současné doby. Mezi takové patří zejména příprava a zasíťovaní pozemků pro
výstavbu rodinných domů v lokalitách „Vinný Lis“ pod Lovošem a Nové Klapý. Dále
pak také rekonstrukce a následné využití
Pfannschmidtovy vily. Rozhodně by patřilo
mezi další důležité priority řešení „dopravy
v klidu“ na území města. Parkování a jeho
kapacity již dosáhly pomyslného vrcholu a
bez dalších zásahů, technických řešení a
opatření nebude situace v této oblasti již
dlouhodobě udržitelná.
Na dotazy odpovídal Jan Jakub
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Co je největším
problémem Lovosic a jaké navrhujete řešení?
Jako největší problém Lovosic vidím dopravní situaci na území města. Je třeba se všemi
dotčenými orgány od ministerstva dopravy až
po obce ležící na obchvatu dálnice urychleně
tuto nedobrou situaci vyřešit.
Jaké byste měli priority při případném
vedení města?
Pro zvýšení bezpečnosti a pořádku posílit
městskou policii minimálně o čtyři členy,
zvýšit ve spolupráci s městem aktivity státní
policie na území města. Využít dotační tituly
ESF pro revitalizaci dalších částí města. Opravit a zrekonstruovat Kulturní středisko Lovoš,
areál „Osmičky“ a vytvořit z Pfannschmiedtovy vily muzeum a kvalitní kulturní zařízení.
Podpořit vznik jeslí, zvýšení počtu míst v
mateřských školách, základní školy a v případě Gymnázia Lovosice zachovat gymnázium
v Lovosicích (pokud by mělo být sloučeno s
jinými gymnázii v okrese Litoměřice). Dovybavit městské části dětskými koutky a hřišti.
Na městském hřbitově opravit hřbitovní zdi,
pokračovat ve vydláždění zbývajících cest a
vybudovat u hřbitova sociální zařízení.
Co je největším problémem Lovosic a jaké
navrhujete řešení?
Myslím, že největším
problémem většiny čes-kých měst, a tak i Lovosic, je to, že nejsou
bohatá. V bohatých městech se žije podstatně
lépe než ve městech, která bohatá nejsou.
Takže tím základním a nejdůležitějším
problémem Lovosic je, aby měly dostatek
peněz na rozvoj všech potřeb, které jejich
občané a obyvatelé ke svému životu potřebují
a který umožní rozvoj městské a občanské
společnosti.
A není pravda, že je důležitější pojmenovat,
co konkrétně Lovosice nejvíc trápí. Protože,
když se nad každým problémem Lovosic
zamyslíte, a všichni cítíme, kolik jich je, dojde
vám velmi rychle, že primárně je to otázka
peněz. A bez peněz to půjde buď strašně
těžko, nebo vůbec ne.
Nejlépe to člověk pochopí, když prochází
bohatými bavorskými a hornorakouskými
městy a městečky. Když vidíte tu zjevnou
spokojenost, až rozkoš ze žití, která pramení
z blahobytu toho místa, dojde vám „o čem
to je“. A když se začnete pídit, z čeho, že
ten blahobyt pochází (napadá vás turismus
a přerozdělování přetékajícího bavorského
a rakouského rozpočtu), najednou zjistíte,
že většina příjmů těchto měst pochází, k
vašemu překvapení, z inteligentní a rozumné
správy městského majetku a aktiv a z promyšlené účasti v „komunálních“ podnicích,
které zajišťují městu značné příjmy. Pozor, ta
města se nepokoušejí podnikat, jen pečlivě a
promyšleně investují a aktivizují svůj majetek
a důsledně zhodnocují všechny příležitosti,
které se nabízejí.
A tohle je vlastně naše odpověď, jaké
navrhujeme řešení. Poučme se, jak dobře
to dělají, tam, kde to zjevně dělají dobře a

pojďme to dělat také tak dobře.
Skončeme s dobou, kdy zbohatli někteří
zastupitelé a jejich kamarádi, protože příležitosti, které město poskytovalo, zužitkovali
oni, a ne město. Bohatnout má město!
Jaké byste měli priority při případném
vedení města?
Z předchozí odpovědi jasně vyplývají naše
priority. Uděláme pečlivou, velmi pečlivou
inventuru majetku města a především příležitostí, kterými město disponuje, a které
nejspíš zatím přehlížíme a nebo nevidíme.
A vytvoříme program jejich aktivizace. Ne
zpeněžení. Město by se v této fázi už určitě
nemělo zbavovat svého majetku, ale mělo
by důsledně tento majetek „rozhýbat“, aby
mu vydělával. To není podnikání, do kterého
se města a jejich zastupitelé nemají co plést,
to je starost zodpovědného hospodáře, aby
žádná jeho aktiva neležela ladem.
Prostě rozdíl mezi chudými a bohatými
městy je ve zdroji jejich příjmů a v nakládání
s nimi. Chudá města jen pasivně čekají na
příjmy z přerozdělování státního rozpočtu a
vzápětí je hned utratí za „aktuální potřeby“.
Bohatá města se starají, aby stále větší část
jejich příjmů pocházela z „rozhýbaného“
majetku a znovu a znovu část svých příjmů
vkládají do dalších majetků, které jim mohou
přinášet další růst budoucích příjmů.
Takže jednoduše řečeno, naše priorita je
udělat z Lovosic bohaté a vzkvétající město,
kde se bude dobře žít. A doba, kdy město
bude „mít starosti“, za jakou občanskou
vybavenost nemalou část svých mimorozpočtových příjmů utratí, tahle doba neleží v
nekonečně vzdálené budoucnosti. Je vlastně
„za rohem“.
A myslíme si, že většina z nás to už ve
svých občanských životech dokázala, že to
umíme.
Co je
největším
problémem
Lovosic a jaké navrhujete řešení?
Těch problémů je několik. Vedle dopravy
ve městě je jeden z největších problémů
nedokončená stavba dálnice D8, což přináší
do města obrovský nárůst dopravy a s tím
související hluk, prach a emise.
Jsme přesvědčení, že je třeba aktivněji než
doposud se zasazovat o rychlé dokončení dálnice D8. Domníváme se, že v minulosti nebyl
dostatečně kladen důraz na zkvalitňování
životního prostředí ve městě. To bychom také
rádi napravili.
Problémem je dále nedostatečná transparentnost veřejných zakázek. Na tuto oblast
se chceme zaměřit. Veškeré investiční záměry
bychom chtěli zveřejňovat na internetu tak,
aby se do výběrových řízení hlásily místní
firmy. Není možné, aby 90 % veřejných zakázek realizovala jedna firma, tak jako dosud.
Jaké byste měli priority při případném
vedení města?
Při případném vedení města by se kromě
podpory dostavby dálnice D8 staly našimi
prioritami dvě věci, a to především snížení
kriminality ve městě a zatraktivnění města
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pro občany a návštěvníky.
Nelze si totiž nevšimnout špatného
hodnocení města návštěvníky a alarmujícího
odlivu občanů, který činí 10 % během deseti
let. Toto není dobrá vizitka práce starosty a
Rady města. Prosazovali bychom zefektivnění
práce městské policie, např. i služby v nočních
hodinách – sedm dní v týdnu.
Také máme v úmyslu omezit, případně
zrušit provoz výherních automatů na hlavní
třídě a v blízkosti zařízení, které slouží dětem
a mládeži. Navýšit rozpočet městské knihovny a více podpořit nejrozšířenější sporty jako
jsou fotbal, hokej a atletika. Přilákat do těchto
sportů více dětí. Podporovat a případně dotovat místní umělce. V Pfannschmidtově vile pro
ně mimo jiné zřídit galerii.
Samozřejmostí je zvyšování počtu pracovních příležitostí přilákáním více firem do
regionu.
Na dotazy odpovídal Filip Závada
je největSuverenita šímCoproblémem

Lovosic a jaké navrhujete řešení?
Při přípravě volebního programu jsme na
naší vývěsce uvedli kontaktní adresy, kam
mohli občané zasílat svoje náměty. Pozitivní
je, že došlo téměř osmdesát připomínek a
témat. Hlavními otázkami jsou bydlení, nezaměstnanost, doprava a parkování, kriminalita,
noční služby městské policie, komunikace
občan – městský úřad, péče o seniory, pohotovost lékařů a lékárny, zákaz hazardních her.
Stranou nebyla otázka úrovně zdravotnictví,
kvalita údržby zeleně, areál osmička, neplatiči
a mnoho dalších problémů, které nás provází.
Jaké byste měli priority při případném
vedení města?
Pro zpracování volebního programu „Suverenity“ byla jmenována komise ze zkušených
a problematiky znalých osobností. Zlepšit
chceme například úroveň informovanosti a
spolurozhodování mezi občany a vedením
města zejména prostřednictvím lovosického
zpravodaje.
Pokud ve volbách uspějeme, budeme
iniciovat „Společný postup“, kterým chceme s
ostatními politickými stranami (případně hnutími) zakotvit úkoly na volební období, jež by
bylo pravidelně kontrolováno a hodnoceno.
Klíčovou otázkou při rozvoji města a uspokojování potřeb občanů bude otázka financí.
K tomu chceme využít všech dostupných dotací včetně fondů EU. Rezervy chceme hledat
cestou úsporných opatření s důrazem na vyrovnanost městského rozpočtu, na spolupráci
s podniky, podnikateli a živnostníky s cílem
vytvářet podmínky pro snížení nezaměstnanosti. Volební program Suverenity je zaměřen
tak, aby oslovil co nejvíce voličů a byly o něm
včas informováni v každé domácnosti.
Jak bylo uvedeno, největším problémem
je dostupnost bydlení zejména mladých
rodin s dětmi, ale i rodin, které začínají více
a více padat do sociální sítě z důvodů nezaměstnanosti. Na základě očekávaných škrtů,
které jsou vládnoucí koalicí připravovány, se
dá očekávat, že nové zastupitelstvo bude řešit
zejména tyto problémy.
Na otázky odpovídal Arpád Gebur

Zeptali jsme se za Vás...

Co je největším se pohybují na spojnici mezi příjezdem z Ústí a
p r o b l é m e m směrem na dálnici D8. Stálé zdržování a odkláLovosic a jaké dání dostavby dálnice je sice hlavně věcí státních
navrhujete řešení?
orgánů a společností, které stavbu provádí, ale
Hlavním problémem, a nejen pro nás TOP tím, že Ministr dopravy je právě ze strany Věcí
09, je řešení dopravní situace v Lovosicích. Je to veřejných, budeme mít možnost, samozřejmě
problém, který vnímají všichni obyvatelé města když nás voliči podpoří v komunálních volbách,
a jeho okolí, a proto je to i naše priorita, které vyvíjet neustálý tlak nejen za radnici Lovosic, ale
se musíme věnovat. Dostavba D8 musí být ze i za lovosický klub VV, čemuž přikládám velký
strany vedení města hlavním úkolem pro násle- význam.
dující volební období. Musí se jí neustále věnovat
Druhým a neméně důležitým problémem,
pozornost a tlačit na stát, aby situaci co nejdříve který bohužel také pociťují občané Lovosic, i
vyřešil rychlou dostavbou trasy Lovosice – Řehlo- když si to mnohdy ani neuvědomují, je zadávání
vice. Jsou ale i další problémy, kterým se chceme zakázek a nečitelnost zakázek během jejich
věnovat. Například komunikace s občany při realizace včetně konečného vyhodnocení akce.
řešení rozvoje města, kde chceme více zapojit i Chceme, a to bude klíčové při případných jednánezávislá sdružení a spolky. Velký deficit obce cítí- ních s jinými politickými subjekty, aby zakázky
me v rozvoji kulturního vyžití, kde se zatím nedaří byly naprosto transparentní. Budeme vyžadovat,
větší posun dopředu. Rádi bychom optimalizovali aby od začátku, tj. od zveřejnění zadání, až
využití kulturního domu a souvisejícího zázemí a po konečné vyúčtování, bylo vše zveřejňováno
podpoříme spolky a organizace, které pomohou nejen na vývěskách městského úřadu, ale
s novými kulturními akcemi, jak hudebními, tak hlavně na internetu. Aby si občané mohli z
i dalšími. Pro všechna konání vedení města bude pohodlí svého domova prohlížet na webových
naším hlavním výchozím bodem vyrovnaný stránkách průběh zakázek, konečné vyúčtování
rozpočet a hledání potencionálních úspor v chodu včetně třeba i vysvětlení, proč došlo k finančnímu
města, nicméně takovým způsobem, aby to navýšení zakázky. K tomu bych jen podotkl, že
neodnášeli občané města.
není možné, aby zakázky a smlouvy o dílo byly
pro město nevýhodné včetně navýšení akcí o
Jaké byste měli priority při případném vícepráce například až o 20%. Tady bude jasně
vedení města?
řečeno, kdo za akci zodpovídá ze strany města,
Hlavní priorita je uvedena již v první otázce, a a pokud by mělo dojít k takovým excesům, musí
to je tlak na rychlou dostavbu D8 v rozestavěné se vyvodit jednoznačná finanční a hmotná zodvariantě. Naším cílem bude zlepšit komunikaci povědnost, která začíná od projektanta zakázky,
mezi vedením města a občany obecně, aby přes realizátorskou firmu až po člověka, který za
se více vědělo o dění ve městě a lidé dostali to zodpovídá za město.
větší prostor k vyjádření se ke klíčovým akcím
na území města. Naše priority nicméně budou
Jaké byste měli priority při případném
vždy závislé na stavu rozpočtu města. Chceme vedení města?
být odpovědnými hospodáři a nepůjdeme cestou
Jak jsem již uvedl v předchozí odpovědi,
zadlužování města. TOP 09 je transparentní dostavba dálnice D8 a zprůhlednění při zadávání
stranou, a proto i naše rozhodování v rámci rady a realizaci zakázek jsou hlavní priority klubu Věcí
ale i zastupitelstva bude maximálně průhledné a veřejných. Máme ve svém středu finanční odborkontrolovatelné pro občany, ať půjde o výběrová níky, odborníky na zadávání zakázek a také
řízení či o hlasování k daným bodům jednání or- odborníky na rozpočty, takže budeme schopni
gánů města. Chceme se podílet na zefektivnění třeba realizační firmě dokázat, že její nabídka je
fungování městské policie a tím zvýšení bezpeč- např. nadhodnocená. K tomu patří samozřejmě i
nosti ve městě. Určitě bude naší prioritou i sport, prodej nebo pronájem majetku města. Vše chcea to nejen házená, a podpora pro organizované me zveřejňovat na internetu, aby nám nemohli
aktivity mládeže. Určitě nezapomeneme ani na občané vyčítat, že někoho zvýhodňujeme. A
starší spoluobčany a zdravotně postižené, kde zase od záměru něco prodat nebo pronajmout,
je také prostor pro zlepšování stávající situace. až po konečné rozhodnutí zastupitelstva v této
A v neposlední řadě je pro nás prioritou školství věci. Dalším bodem, který Věci veřejné chtějí
a rovný přístup k rozvoji školských zařízení v ovlivnit i díky svým odborníkům přes evropské
obci. Nezapomeneme ani na okolí města a jeho a jiné fondy, je získávání peněz z těchto fondů
rozvoj, ať už půjde o rozvoj rekreačních aktivit, např. na opravy městského majetku (a to včetně
kulturních akcí a dopravní situace. Rozšíříme bytů, školských zařízení i sportovního areálu).
spolupráci mezi obcemi v přímém okolí Lovosic
Již jen v krátkosti uvedu, že Věci veřejné se
a rádi bychom proto využívali i maximálně ne- zaměří spolu s dalšími odborníky, které mají k
závislé místní, a nejen tištěné, médium dostupné dispozici, také na zamezení zneužívání sociálních
všem občanům nejen v Lovosicích, ale i v těsném dávek (zapojení občanů pobírajících dlouhodobě
okolí v zájmu rozvoje Lovosicka. Samozřejmě sociální dávky do veřejných služeb, zpřísnění
nesmíme zapomenout ani na stav krajiny a podmínek pro vydávání dávek), na zvyšování
přírody kolem Lovosic, kde bude naším zájmem bezpečnosti města (vytipování dalších lokalit
rozvoj a péče o stávající zeleň a podpora turistic- a zavedení funkčního kamerového systému
kých aktivit v okolí.
na tato místa), na rozvoj životního prostředí
(pokračování v obnově areálu Osmičky, udržování a rozšiřování zeleně, aktivní komunikace
Co je nej- se společnostmi, které se podílejí na znečišťování
větším pro- životního prostředí), na podporu kultury a školství
blémem Lovosic a jaké navrhujete řešení?
a v neposlední řadě i na návrat lovosických novin
Věci veřejné vidí v Lovosicích několik problé- zpět lovosickým editorům, pokud samozřejmě
mů. Asi ten největší a nejpalčivější pociťují všichni budou mít odpovídající kvalitu, opět ale přes
občané Lovosic, zejména však ti, kteří žijí nebo transparentní výběrové řízení.
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Starosta: Život v Lovosicích
je příjemnější a pohodlnější
Starosta Lovosic Jan Kulhánek
uzavírá na radnici své volební
období. Uplynulé čtyři roky hodnotí jako velmi hektické.
Ve městě se podařila zrealizovat
řada projektů a získat rozsáhlé
dotace. Změnil se i osobní život
starosty, protože se mi v letošním
roce narodil syn.
Jak byste shrnul uplynulé volební období? Přineslo v něčem
Lovosicím zásadní změny?
Uplynulé volební období bylo
velice hektické, militantní, ale i
pracovité. Kladlo velké nároky na
všechny zastupitele i zaměstnance
městského úřadu. Tomu odpovídá
i objem vykonané práce, objem
ﬁnančních prostředků získaných
pro město z dotací EU, státu i Ústeckého kraje. Těžké je srovnávat
jednotlivá volební období. Vždy
byly v ČR trochu jiné podmínky
pro činnost zastupitelů měst. K určitým změnám ve městě došlo, dochází a jistě docházet bude. Která je
ta zásadní? Pro jednoho lacinější
teplo z Lovochemie, pro druhého
zavedení městské dopravy, pro třetího zřízení městské policie a tím
většího pocitu bezpečí ve městě.
Opravené mateřské školky, nové
šatny na ZŠ Antonína Baráka.
Zanedbatelné není množství opravených chodníků a komunikací.
Probíhá revitalizace městských
částí Nové Klapý a prostoru mezi
ulicí Terezínskou a Nádražní.

sicích nějaký čas nebyl. Okamžitě
změny zaregistruje. Prodeje bytů
města bylo velice dobré strategické rozhodnutí zastupitelů. Za cca
1/3 ceny odhadu získali obyvatelé
Lovosic městské byty do svého
vlastnictví. Starají se o svůj majetek
opravdu skvěle. Nová okna a nové,
krásně vybarvené fasády domů
zvelebily město. Já často říkám rozsvítily město. Město samo by městské byty nikdy tak pěkně opravit
nedokázalo. Sami dnes nejlépe víte
“kolik to stojí“! Dali jste si pěkný
dárek. Když k tomu přidáme novou zeleň a nové květináče, je na co
koukat. Začouzené, špinavé a šedivé Lovosice jsou rázem odsunuty
na dokumentarní fotograﬁe.

Existuje něco, co považujete za
zásadní projekt, ale ještě se nestihl realizovat?
Ceny energií jsou vždy podstatné. V Lovosicích, stejně jako v
Litoměřicích, je možné realizovat
geotermální vrt a tím ovlivňovat
ceny energií i získat další ﬁnanční
prostředky do rozpočtu města
mimo rozpočtové určení dané státem. Vím, že někteří se na to dívají
jako na fantasmagorii. Nedovolím
si však tuto akci ani maličko podceňovat. V uplynulém volebním
období jsme nedokázali získat
dotaci a opravit „Dům zdraví“,
Pfanschmidtovu vilu. Nepodařilo
se připravit dostatek pozemků pro
stavbu rodinných domů. Projekty
jsou rozpracované a věřím v jejich
Které z uskutečněných projektů rychlou realizaci v době nejbližší.
jsou z Vašeho pohledu nejvýznamější?
Na kandidátce již nejste na
Za nejvýznamnější akce považuji první místě. Znamená to, že se
bezbariérovou úpravu podchodu u nechcete věnovat postu starosty?
Besedy a novou lávku pro cyklisty Jste čerstvý otec, to Vás zřejmě
a pěší přes komunikaci I/30. V pra- zaměstnává hodně...
vou chvíli se nám podařilo zajistit
Kandiduji do zastupitelstva
bezpečné přecházení přes komu- města. Domnívám se, že o postu
nikaci, která je skoro stále zavalená starosty rozhodnou voliči svým
kamiony, sjíždějící a najíždějící na hlasováním. Vím o více než deseti
dálnici D8 právě zde v Lovosicích. kandidátech, kteří mají v torně hůl
Navíc má jistě i novou estetickou maršála (starosty). V případě dobhodnotu, a to díky architektovi rého umístění ve volbách se postu
Ing. Novákovi, dětem ze ZUŠ, kte- starosty města rozhodně odříkat
ré podchod vyzdobily i zahradní nebudu. V případě svého zvolení
ﬁrmě JPL, která stavbu ozelenila.
zastupitelem města bude mou
prioritou geotermální vrt, rozvoj
V čele lovosické radnice stojíte městkých parků a zeleně. Jako tatíuž řadu let, změnil se za tu dobu nek krásného malého kluka (kažživot města a jeho obyvatel?
dé dítě je to nejkrásnější) si s ním
Život v Lovosicích se příliš ne- chci užít a prožít vše, co patří k jeho
mění. Je však příjemnější a poho- věku. Stejně prožívám například
dlnější. Rychlostí přímo závratnou každý víkend sportovní úspěchy i
se však mění vzhled města. My, neúspěchy velkého kluka Honzy
kteří žijeme v Lovosicích, si to (hraje házenou za TusemEssen) i
málo uvědomujeme. Stačí, když velkých holek Katky a Lenky a jepřijede někdo, kdo tady v Lovo- jich rodin.
(pt)

ZPRAVODAJ MĚSTA LOVOSICE

6

Psí maturita
„Tak to, chlapi, dobře zvládněte, a ne že uděláte ostudu!“ volám ještě ze
dveří. Ale úplně klidná nejsem. Po měsíci sžívání dnes (29. července 2010)
musí můj nevidomý manžel a světlý labradorský retriever Art-Pluto prokázat, že jsou tím správným týmem, pro nějž bude hračkou překonávat různé
nástrahy života. Pravda, není to první zkouška, kterou Pluto prochází.
Narodil se 11. 11. 2008 spolu s osmi sourozenci téměř bílé labradorce Shebě, která
je jednou z chovných fen, věnovaných
Středisku výcviku vodicích psů v Praze
- Jinonicích Mezinárodní federací škol
vodicích psů (International Guide Dog
Federation).
Sotva se štěňátka po pár týdnech trochu rozkoukala a dokázala se obejít bes
máminy péče, opustila rodné Nehvizdy a
vydala se do světa učit se být vychovanými
a šikovnými pejsky, aby pak po oslavě prvních narozenin nastoupila do školy pro
vodicí psy. Každé štěně dostalo svého patrona, který jejich několikaměsíční výchovu ﬁnancoval, případně si vzal psíka sám
na starost. Například o sestřičku Aﬁnku
se starala známá herečka Eva Holubová.
Plutík putoval do Bedřichova v Jizerských
horách ke zkušené „psí mámě“ paní Menglerové, ﬁnančně podporován úspěšným
sportovním střelcem a olympionikem z
Brna, od něhož také dostal jméno.
Během předvýchovy musel na tzv. srazech štěňat několikrát prokazovat, že se
pilně učí všechno, co má pejsek umět:
chodit na vodítku, na povel se vyvenčit,
přiběhnout na přivolání, nebát se pouličního ruchu či jezdicích schodů, cestovat
dopravními prostředky a spoustu dalších
věcí. Po zkoušce štěněcích dovedností a po
zdravotních a povahových testech, jimiž z
devíti sourozenců prošlo jen pět, se ve
Středisku výcviku vodicích psů začal učit
speciálním dovednostem, které musí každý vodicí pes po 6 až 8 měsících umět: vyhýbat se nerovnostem a překážkám až ve
výši hlavy člověka, označit okraj chodníku,
schodiště a nástupiště, jít po kraji vozovky,
najít přechod pro chodce, dveře (a těch je
- plné, skleněné, ve výklenku, nad schody,

nad Labem. Ale protože vodicí pes, byť
zařazený mezi kompenzační pomůcky,
je především živý tvor, dělal Pluto občas
chyby nebo mladické vylomeniny. Je to
pochopitelné. Každý pes se snaží vybojovat v nové smečce co nejvyšší pozici, a tak
samozřejmě zkouší, co si může dovolit.
jiné do obchodů, jiné do metra, tramvají,
Uplynulo už víc než půl hodiny, co
vlaků...), vyhledat volné místo třeba v četi moji chlapi odešli. Jak asi ta zkouška
kárně, v parku nebo v autobuse...
probíhá? Najde Pluto správně pekárnu,
Ke konci výcviku mu byl coby budoucí
lékárnu a poštu? Zastaví u okraje schodišť
pán vytipován můj manžel. Tomu zkušeba přechodů? Tohle chtěl někdy „ﬂinkat“.
ní vycházky s Plutem a jeho chování vyhoDojde na nádraží k pokladně, a pak na
vovaly, a tak jsme v červnu s napětím čekali
nástupiště? Jaké nečekané úkoly si na něj
na výsledek závěrečné odborné zkoušky v
zkušební komise vymyslí? Nepostaví si
zase hlavu...
Zvonek! Konečně!
Sbíhám dolů - nastává poslední část
zkoušky. Pluto teď prokáže, že dovede vodit i dva lidi současně.
„Vypadá to dobře,“ říká mi cestou manžel. I cvičitel Dan Tůma je viditelně potěšený. Teď už jen dojít na městský úřad.
„Tak a máš ty zkoušky za sebou!“ mazlí
se s Plutem paní Patzlová z odboru sociálních věcí. Všechny dokumenty jsou
podepsány, předány a na účet SVVP bude
poukázána částka za výcvik a předání vodicího psa.
Všichni jsme spokojení.
Ovšem víme, že zkouškám zdaleka není
konec. Dobře si uvědomujeme, co ještě
není, jak by být mělo. Máme mladého psa,
který teprve musí nasbírat zkušenosti. Od
září bude manžel s Plutem občas jezdit
do jinonického střediska na tzv. klientské
čtvrtky, kde se různé dovednosti procvičují. Určitě se také zúčastní nějakých soutěží
ve výkonu vodicích psů, abychom zjistili,
jak je na tom Pluto třeba ve srovnání s
ostatními sourozenci.
Tak ať jim to spolu dobře a dlouho ťape!
Proto prosím: při práci Pluta nerozptyPluto provedl svého pána bezpečně městem a zastavoval tam, kde bylo třeba. lujte ani voláním, ani hlazením, ani nabíReagoval skvěle. V tomto okamžiku byla celá jeho „smečka“ složená z pana Kra- zením pamlsků...
jíčka, paní Patzlové z MěÚ a z odborné poroty, která přijela až z Prahy, v blízkosti
Stáňa Krajíčková
hlavního nádraží.

Infocentrum nabízí

Kulturní středisko LOVOŠ:

Luboš Y.Koláček : České středohoří (tajemné stezky). V průběhu věků prošli Českým středohořím mnozí
význační umělci, vojevůdci, vévodové, králové i císaři
a někteří si zdejší magicky krásné končiny zamilovali.
Spolu s autorem navštíví čtenář mnohá místa, o nichž
se možná domnívá, že je dobře zná. Ale kdo například
ví, že v Budyni byla laboratoř největších evropských
alchymistů? Čtenář se dozví, kde je záhadný Paradies
či loupežnická jeskyně. Jedenáct stránek knihy je
věnováno městu Lovosice. Kniha obsahuje celou řadu
příběhů a pověstí. Dan Černý, Daniel Binko: Pohádky
Českého středohoří. Dan Černý (1982) je z Litoměřic.
Pro tuto knihu napsal deset pohádek, které ilustroval.
Stejně starý Daniel Binko je z Ústí nad Labem a přispěl
do knihy třemi pohádkami. Autoři chtějí touto knihou
vzdát hold této krásné, leč v poslední době velmi zkoušené krajině. Mince: Turistická chata na Lovoši.
Mince zobrazující Marii Terezii (byla vydána v roce
2006 při příležitosti 250. výročí bitvy u Lovosic).
Zpravodaj v Infocentru vždy k dostání.
(as)

Praze. Pluto prý nejvíce pokazil aportování, ale i tak získal 282 z 300 možných bodů
(kdyby ztráta přesáhla 10%, musí se pes
dál docvičovat a jít na reparát).
V úmorných vedrech jsme jeli do Jinonic
„na zvykání“. Bydleli jsme s naším novým
pomocníkem několik dnů v samostatném domku v areálu střediska, mazlili se
s ním, hráli jsme si, ale hlavně se několik
hodin denně trénovala souhra pána a psa
v různých prostředích a dopravních prostředcích. V tom se pak pod dohledem
cvičitele pokračovalo i po příjezdu domů
do Lovosic, navíc i v Litoměřicích a Ústí

Václavská pouť - úterý 28. září 2010
Václavské náměstí
9:00 Dechový orchestr Kulturního střediska Lovoš
11:00 Staropražské Heligonky
13:00 Václav Neckář se skupinou Bacily
15:00 Pohádka – Princ Bajaja – Teátr Víti Marčíka
16:15 Charita Lovosice – Lačho Amicus
17:00 PF Music Band
19:00 Paradox
Lesopark Osmička
Moderují: D. A. BezeVšeho z Postoloprt Jára a Jiří.
10:00 ZUŠ
12:00 TAM
13:30 Mažoretky a Mužoreti z D. A. BezeVšeho
14:00 Komplett
15:30 Kejklířské vystoupení Vagabundus Colective
16:00 Žlutý pes

17:30 Měděný Měkoň silák, držitel několika rekordů,
který se pokusí vytvořit další
18:00 Vitamín
19:30 Bubenická show v podání skupiny Muerta Mente
20:30 Ohňové finále programu na Osmičce
Stadion kopané
11:00 Regius Band Jitky Dolejšové
13:00 Pavlína Jíšová a přátelé
15:00 Poutníci
17:00 MaraCas
Kostel sv. Václava
10:00 Mše D dur Antonína Dvořáka
„Lužanská“ Karlovarský pěvecký sbor bude
dirigovat mistr Miloš Bok a Ing. Martin Maxmilian
Kaiser ho doprovodí na varhany

Radniční věž bude zpřístupněna pro veřejnost od 10:00
do 16:00 hodin;
Den otevřených dveří v Depu v Lovosicích od 10:00
do 16:00 hodin;
Anglický dvoupatrový autobus: svezte se pravým GB
dvoupatrovým autobusem;
Sraz historických automobilů na parkovišti u Penny
Marketu;
Sraz historických autobusů na autobusovém nádraží;
Občerstvení a další aktrakce jako: maďarský guláš,
míchané nápoje, medovina, kovář, dobové řemeslné a
prodejní stánky a v neposlední řadě humorné hry pro děti
a dospělé - Aqua Show, Horská dráha, Hypodrom, Bungee
jumping, nafukovací hrady a trampolíny, dětské atrakce.
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188 pohlednic starých Lovosic
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Bezdomovkyně, která budí strach
Objevila se ve městě v zimě. Bůhví odkud přišla. Někdy uváděla litomě- být hospitalizována.
řickou adresu a máme částečně důvod věřit i tomu, že bydlela v Praze a
pracovala na Barrandově.
Rychlejší řešení se zřejmě nenajde.
Jsme ale denně vystaveni jistému riziku.
Do Lovosic přišla za někým, kdo jí dal
Je takový člověk zralý pro hospitaliza- Dotyčná mívá záchvaty zuřivosti, které
naštěstí nesměřuje ke konkrétním osonaději na život ve dvou. Když se jí po ci? Kdo to udělá a na jaký podnět?
dlouhé době zbavil, zůstala tady. DlouOdpověď kurátorky z odboru sociál- bám, ale k přeludům. Jak se má okolí
hovlasá blondýna, 46 let. Chodí městem, ních věcí a zdravotnictví z MěÚ: První chovat, když bezdomovkyně dostane
záchvat?
povídá si se svými přeludy,
Odpověď lékaře: Nereagoněkdy na ně divoce křičí a
vat. S podobným člověkem
nadává jim. Její záchvaty zanení možná rozumná dočínají škubáním v celém těle
mluva.
a zdá se, že jen pod vlivem
Odpověď policie: Do této
léků či drog je schopna se na
doby se nám dotyčná jevila
chvíli uklidnit. Mluví nesrojako neškodná. Po tomto
zumitelně, její věty nedávají
podnětu se zapojíme do
smysl. Zdržuje se často v
řešení situace. V nezbytném
knihovně a děsí čtenáře i
případě po zavolání kteréknihovnice. Je nebezpečhokoli občana zasáhneme.
ná? Budeme se ptát lékaře,
Lze volat městskou i státní
budeme se ptát na policii a
policii.
na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. Známe její
Dodatek: Druhý den už
jméno, máme její fotograﬁi.
Je k nalezení i na internetových strán- předpoklad je, že na dotyčnou osobu měla sociální kurátorka odpověď: Dokách.
někdo upozorní. Velice nám pomohlo, tyčná je kompletně pod dohledem litoJakou duševní nemocí bezdomovky- že máme k dispozici její fotograﬁi, jmé- měřického kurátora a lékaře. Bydlí v Litoně trpí? Je nebezpečná?
no a příjmení. Poté, co jste podala tento měřicích na ubytovně a pohybuje se mezi
Odpověď lékaře: Dotyčná trpí prav- podnět, zjistíme, o koho jde. Máme tyto Litoměřicemi a Lovosicemi. Není třeba
děpodobně nějakým druhem psychózy. možnosti: zkontaktovat policii a sociální se jí bát, i v okamžiku, kdy je rozrušena
Přesnější diagnózu může stanovit pouze kurátory z okolí, pokusíme se zjistit adre- a vyjadřuje se agresivně, reaguje dobře na
psychiatr. Stav této osoby mohl být vyvo- su jejího bydliště, vyhledáme její rodinu a slovní napomenutí. Osoba je průběžně
lán i drogami, kdy může dojít k naprosté lékaře a budou-li to vyžadovat okolnosti, sledována. Pokud se situace zhorší, může
proměně osobnosti.
je možné vyvolat soudní jednání a zbavit kterýkoli z občanů kontaktovat policii.
(as)
dotyčnou svéprávnosti. Poté by mohla

Všichni
společně
na Savore
Jekhetane
Farní charita Lovosice uspořádala již druhý
ročník festivalu Savore Jekhetane.
Název festivalu, v překladu znamenající „všichni
společně“, zcela vystihl festivalovou atmosféru.
Celé odpoledne se totiž neslo v duchu tance, zpěvu
a radostné nálady, kterou vytvořily dětské romské
neprofesionální taneční a hudební soubory, kterých
se do lovosického kulturního střediska sjelo třináct
z různých měst Ústeckého kraje a Libereckého
kraje, ale také například z Prahy. Návštěvníkům
se během odpoledne představily jak tzv. zavedené taneční a pěvecké soubory, tak i začínající
soubory, které soutěžily ve třech vyhlášených kategoriích, zpěvu, tradičním romském tanci a tanci
moderním.
Romská hudba zazněla již při samotném
zahájení festivalu v podání lovosické skupiny
Lendel band, roztančivší především malé diváky
v sále, aby jej v zápětí zahájil známý moderátor
Richard Samko, který celým festivalem prováděl.
Poté celému festivalu požehnal, hudební nástroje
posvětil páter Martin Davídek z Litoměřic a po
společné modlitbě v českém i romském jazyce začala samotná přehlídka jednotlivých souborů. Mezi
soubory nechyběl lovosický taneční soubor Lačho
Amicus Farní charity Lovosice, který soutěžil ve
všech vyhlášených soutěžních kategoriích, v tradičním romském tanci, v tanci moderním a ve zpěvu.
Vedle lovosického tanečního souboru měli návštěvníci možnost zhlédnout vystoupení roudnického
souboru Benga Čhaja, roudnického pěveckého tria
Proměny, litoměřického souboru Devleskere čavore, ústeckého souboru Divoké kočky ze Střekova,
trmického souboru Šukar Čhaja, českolipských tří
soubourů – Cikne Perly, Amare čhave a Kale apsa,
duchcovského souboru Romčata, obrnického souboru Devleskere čave, pražského hudebního tělesa
Šenkiben nebo Brnického souboru Le Devleskere
čhave.
A byl-li to festival soutěžní, znamená to, že
veškerá vystoupení pečlivě sledovala a hodnotila
porota ve složení: slečna Edith Kroupová z Diecézní
charity Litoměřice, paní Margita Cichá, paní Dana
Dubjelová, P. Martin Davídek a Ivan Veselý. Ta po
několikahodinovém programu udělila první místo
v kategorii tradiční romský tanec lovosickéhomu
tanečnímu souboru Lačho Amicus, který během
svého téměř čtvrthodinového vystoupení roztančil
celé kulturní středisko. V kategorii moderní tanec
pak zvítězil českolipský taneční soubor Cikne
Perly, který i přes to, že je začínajícím souborem,
získává řadu úspěchů,čehož dokladem bylo i první
místo na tomto festivalu. V kategorii pěvecké opět
zazářil lovosický soubor Lačho Amicus, trojice jedenáctiletých chlapců si během chvíle získala nejen
sympatie diváků, ale i poroty.
Návštěvníkům festivalu se rovněž představila
lovosická Pavlína Lendelová, Miss Roma České
republiky 2010 a zároveň první vicemiss Roma
International. Hostem festivalu byla kapela Gulo
Čar, která celé odpoledne ukončila půhodinovým
vystoupením svých nejznámějších písní.
Festival Savore Jekhetane byl realizován za
finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, města Lovosice a společnosti TRCZ a věcnými
dary přispěla společnost T-Mobile Czech republic,
ale také celá řada lovosických firem.
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Kvalifikace o ligu mladších žákyň
Družstvo starších minižákyň Lovosic posílené o Bovškovou si v přípravě
na mistrovskou soutěž zahrály kvaliﬁkační turnaj o ligu mladších žákyň,
který se konal o tomto víkendu v Benešově.
Lovosický tým byl nejen věkově
mladším, než je tato kategorie, ale
co bylo nejmarkantnější oproti svým
soupeřům, i zdaleka nejmenším týmem celé kvaliﬁkace. Což se projevovalo hlavně pod košem, kdy většinu
soubojů lovosické hráčky prohrávaly.
V prvním utkání se Lovosice střetly
s družstvem Klatov, které mělo ambice
minimálně postoupit do další kvaliﬁkace. Hned od úvodu se projevovala
herní vyspělost klatovských hráček a
tomu odpovídal i výsledek. Lovosice
se mohly spolehnout hlavně na trojici
Knotková, Králová a N. Brandýská.
Podobné výsledky byly i s ostatními
soupeři, rozdílný však byl přístup k
jednotlivým utkáním. Druhé večerní
utkání hrály s Českou Lípou a právě
to bylo jedno z těch, kde lovosické
hráčky neměly moc velkou snahu o
nějaký lepší výsledek. Jedině N. Brandýská snese přísnější měřítko ohledně
bojovnosti.
Zlepšený výkon a velké množství
střel ze střední vzdálenosti, které bohužel většinou končily mimo, předvedly lovosické hráčky v neděli proti
Benešovu, který byl již před tímto
utkáním jistým vítězem této kvaliﬁkační skupiny. Svůj zatím nejlepší
výkon předvedla Sendlaiová, nejlepší
střelkyně Lovosic v tomto utkání.
Trenérka domácích dala příležitost
hlavně hráčkám z lavičky, takže hlavní

rozdíl byl hlavně v proměňování střeleckých příležitostí.
Poslední utkání proti Chomutovu
si měly hráčky hlavně užít, neboť ani
jednomu týmu o nic nešlo. Chomutovské družstvo si díky vítězství nad
Klatovy zajistilo druhé místo, takže
trenér nakonec své dlouhé dvě hráčky nasazoval jen ze začátku čtvrtin, a
poté také nechal hrát hlavně hráčky,
které nedostaly tolik příležitostí. I
díky stažené osobní obraně Chomutova se lovosické hráčky dostávaly velmi
často ke střelbě ze střední vzdálenosti,
ale procento úspěšnosti bylo opravdu
velmi malé.
Výsledkově tedy z hlediska Lovosic
žádný zázrak, ale jako příprava to
bylo velmi poučné. Hráčky rozhodně
nezklamaly z pohledu fyzické kondice, herně však jsou teprve na začátku
dlouhé cesty. Jen je nutno vytrvat a
hlavně na tréninku se snažit o zlepšení.
Výsledky Lovosic: - Klatovy 10:98,
- Česká Lípa 6:90, - Benešov 14:93, Chomutov 18:81
Sestava Lovosic a body celkem: Jaškovová, Sendlaiová (11), Bovšková (4),
Piegelbauerová (2), Kuchařová, Knotková (15), Králová (2), Bednaříková,
N. Brandýská (14), M. Brandýská. (jp)

„Brýlouni“ a „čočkaři“ se můžou
radovat - bezbolestná laserová
operace očí se stala skutečností

II. TŘÍDA - MUŽI
se 9.10. 16.00 Lovosice „B“ – Mlékojedy
ne 23.10. 15.30 Lovosice „B“ – Trávčice

tzv. femtosekundovým laserem, který se
dá svými vlastnostmi srovnat s jízdními a
bezpečnostními rysy luxusních aut. Jeden
z takových přístrojů, který umožňuje bezbolestné oční operace s minimem rizik,
najdete na klinice Oční svět v Horních
Počernicích, která se s ním může chlubit
jako jedna z mála v České republice.
Pokud se pro operaci rozhodnete, jste
pozváni na konzultaci a úvodní vyšetření,
kde vám lékař přesně zmapuje oční vadu.
Veškeré údaje zadá do počítače, který
je zpracuje, vše se tedy děje s maximální
přesností. Následuje konzultace a samotná operace pak trvá jen několik minut.
Jediné, co je nutné, je vyvarovat se nošení
kontaktních čoček po dobu týdne před
operací, zajistit si odvoz po zákroku domů
a poctivě si po operaci stanovenou dobu
prokapávat oči speciálními kapkami.
Pacienti se po operaci cítí jako rybičky,
mnohdy se i stane, že z operace odjíždějí
vlastním autem, to však lékaři nedoporučují. Za určitou dobu po operaci přijde
pacient ještě na kontrolu, aby se tak zaručil
a potvrdil dokonalý výsledek zákroku.
Zajímavé je, že cena operace na tomto
speciálním a bezpečném laseru není nijak
dražší oproti zastaralým bolestným metodám, operace obou očí včetně konzultace
vyjde v klinice Oční svět v Horních Počernicích v současné době na 31500 Kč, v
ceně je zahrnuta i předoperační konzultace a prohlídka. Pokud člověk dlouhodobě
trpí oční vadou, určitě se je vhodné operaci na femtosekundovém laseru zvážit. Pro
srovnání: částka za operaci představuje
zhruba dvouletý výdaj běžného nositele
kontaktních čoček. Navíc vás zbaví nejen
klasických očních vad, jako je krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatismus, ale
i vad, o kterých ani často mnozí neví, že
můžou za špatné vidění - například zdvojeného vidění, horší viditelnosti ve tmě, za
šera nebo v mlze. Proč tedy nevyužít těch
nejmodernějších poznatků, které věda nabízí, a nedopřát očím konečně bezpečnou
a bezbolestnou laserovou operaci očí? Více
informací najdete na www.ocnisvet.cz.

KRAJSKÝ PŘEBOR I. A třída - DOROST
so 2.10. 14.00 Lovosice „A“ – Libochovice
so 16.10. 14.00 Lovosice „A“ – Rumburk
so 30.10. 14.00 Lovosice „A“ – Modlany

Nábor basketbalistů

Fotbal

FK LOVOCHEMIE Lovosice
KRAJSKÝ PŘEBOR - MUŽI
so 2.10. 10.15 Lovosice „A“ – Souš
so 16.10. 10.15 Lovosice „A“ – Proboštov
so 30.10. 10.15 Lovosice „A“ – Bezděkov

III. TŘÍDA - DOROST
ne 10.10. 13.00 Lovosice „B“ – Vědomice
ne 24.10. 12.30 Lovosice „B“ – Hoštka
OKRESNÍ PŘEBOR - MLADŠÍ ŽÁCI
ne 3.10. 14.00 Lovosice – Libochovice
ne 17.10. 10.00 Lovosice – Trávčice
ne 31.10. 10.00 Lovosice – Roudnice B
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
ne 10.10. 9.00 satelitní turnaj Lovosice, Velemín, Milešov,
Lukavec, Třebenice

Uvažujete už delší dobu o laserové
operaci očí a stále se nemůžete rozhodnout, zda ji podstoupit?
Trpíte oční vadou a už vás unavuje nošení brýlí či věčné vyndávání a nandávání
kontaktních čoček, ale bojíte se infekcí a
bolesti po operaci? Není divu. Oční operace byly dlouhou dobu u mnoha lidí spojeny spíše se skličujícími pocity, protože ještě před zhruba deseti lety při nich hrozilo
riziko infekce či zhoršení oční vady. Toho
se však už v současné době není nutné
obávat. Lékařské odvětví zvané refrakční
chirurgie, které se operacemi oka zabývá,
se vyvinulo za posledních deset let tak
rychle, že již nyní existuje operační metoda, která všechna možná rizika eliminuje.
Ty tam jsou doby, kdy „laserová operace
oka“ zněla jako sci-ﬁ příběh a kdy pacienty
po operaci oči bolely. Člověk se sice díky
operaci tehdy zbavil brýlí, ale po operaci
následovala velká rizika oční infekce, vyklenutí oka a pooperační bolesti. Často
také pod povrchem rohovky zůstávaly
jizvičky a výsledek operace tak byl skoro
doslova sázkou do loterie. V současné
době už lékaři pracují s nejmodernějším,

Basketbalový klub Lovosice pořádá
od září každé úterý od 16 hodin ve
sportovní hale v ul. Přívozní nábor do
žákovských družstev (ročník nar. 1998
a mladší) a do přípravky (ročník nar.
2000).
Pro děti z okolí Lovosic bude možnost
případně zajistit dopravu domů. Informace získáte u paní Broulové na mobilním čísle 602 722 002 nebo na webových
stránkách www.basket.lovosice.net. (jp)
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