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S veterinářem o péči,
nejen pro domácí mazlíčky

Nezapomeňte na očkování
proti chřipce

Cestovní ruch v Lovosicích
- máme na to?

Jak je to se spalováním
zahradního odpadu?

Doktor Petráš se stará o spokojenou existenci zvířat

Konec roku je ideální pro očkování proti chřipce

Jsou Lovosice pro turisty zajímavé?

I přes svoz odpadu jej někteří jedinci pálí

Na výměnu řidičáku máte už jen pár dní!
Stovky řidičů z Lovosicka stále nemají vyměněný starý řidičský průkaz.
Přitom jejich platnost končí 31. prosince letošního roku. Ovšem pozor,
vzhledem k době potřebné k vyřízení nového dokladu je nutné žádost podat
nejpozději druhý prosincový týden!
V první polovině listopadu si pro
nový doklad chodilo kolem padesáti
řidičů týdně.
„Výměnu zatím zvládáme bez větších
potíží. Fronty se tvoří jen nárazově a řidiči čekají maximálně patnáct minut. Je
to dáno i tím, že žádost si mohou podat
kterýkoli pracovní den, vyjma čtvrtka,“
říká úředník z odboru František Havrda. K 15. 11. jich ale stále téměř 900
nemělo řidičák vyměněný. Vzhledem k
tomu, že k vyřízení žádosti má podle zákona úřad dvacet dní, je nutné ji podat s
dostatečným předstihem. Pokud řidiče
chytí policisté s neplatným dokladem,
může na místě dostat až dvoutisícovou
pokutu.
„Už měsíce si říkám, že si musím pro
nový řidičák dojít, ale pořád je moc práce. V tomhle jsem typický Čech, odkládám vše na poslední chvíli a k vyřízení
se dostanu za pět minut dvanáct,“ říká
řidič Karel Černý.
Výměna řidičských dokladů je jedna z
největších, které Česko zažilo. Vlastní je
více než 700 tisíc řidičů a většině z nich
je podle statistik 30 až 40 let. Jsou tedy
v produktivním věku, často mají malé

děti a nemají příliš volného času.
Konkrétně končí platnost řidičských
průkazů vydaných od začátku roku
1994 do konce roku 2000. K získání nového řidičáku musí zájemce vyplnit žádost a přinést jednu fotograﬁi určenou
na doklady a samozřejmě starý řidičák.
Výměna je bezplatná.
„Čekáme, že po vypršení termínu zůstanou desítky řidičů, kteří si nový do-

klad nevyzvedli. Například po poslední
velké výměně v roce 2007 evidujeme
ještě na 500 řidičů se starým dokladem.
Obvykle jde o lidi, kteří sice řidičský
průkaz kdysi dostali, ale už ho nepoužívají,“ vysvětluje František Havrda. Ti,
kteří zapomenou, mohou využít možnosti získat doklad ve zkráceném řízení.
Tato služba ale už stojí 500 korun.
Odbor dopravy sídlí v bývalých jeslích
vedle supermarketu Penny. Otevřeno
má každý všední den, vyjma čtvrtka: Po:
8 – 17, Út: 8 – 15, St: 8 – 17, Pá: 8 – 14
hodin. Případné dotazy zodpoví pracovníci odboru na tel. čísle 416 532 249. (pt)

Volby byly napadeny
u soudu
Volbami v Lovosicích se musí zabývat krajský soud.
Důvodem je kupčení s hlasy, kdy existuje podezření, že někteří voliči hlasovali
za slíbené peníze. Dokud soud nevynese
rozsudek, nemůže se konat ustavující zastupitelstvo a Lovosice tak stále čekají na
nové vedení. Do uzávěrky tohoto vydání
nebylo jasné, jak soud rozhodne a kdy se
budou moci noví zastupitelé sejít. (pt)

Přezout pneumatiky
je nutnost
Od začátku listopadu smí řidiči na
vybrané úseky pouze s auty, která mají
zimní pneumatiky.
Žádná z těchto silnic ale není v Lovosicích nebo nejbližším okolí. V Ústeckém kraji jsou desítky takových úseků v
Krušných horách. Přesto by řidiči neměli
přezutí zanedbávat. ▶ pokračování na straně 3



oznámení

Farní charitu
hledejte jinde

Hydrometeorologové:
Zpráva o přicházející
tisícileté zimě je
mylná
V médiích se objevila zpráva, že je
před námi výjimečně krutá zima.
Radek Tomšů z Českého hydrometeorologického ústavu Ústí nad Labem tvrdí, že jde o špatnou informaci,
kterou do světa vypustil renomovaný
polský meteorolog a média ji předávají dál. Podle Tomšů se letošní zima nebude příliš lišit od těch předchozích.
▶ pokračování na straně 2

(foto: Anna Stará)

Ke své polovině se přiblížila rozsáhlá revitalizace části města za nádražím.
Stavební ﬁrma zatím neřešila žádné závažné problémy. Vše by mělo být hotovo
podle plánu, tedy do poloviny příštího roku. Celý projekt bude stát 31,5 milionů korun a většinu peněz město získalo z Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad.
(foto: Anna Stará)

Kancelář Farní charity je přestěhována.
V současné době ji najdete v zadním traktu Městské knihovny. Projdete průchodem a po levé straně
uvidíte nízkou budovu, jejíž dveře jsou zřetelně označeny. Kancelář je otevřena denně od 8 do 17 hodin.
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Hydrometeorologové:
Zpráva o přicházející
tisícileté zimě je
mylná
▶ pokračování ze strany 1

Nezvykle tuhá zima nás tedy nečeká?
Nikdy nelze stoprocentně vyloučit
výskyt tuhé zimy, ale v tuto chvíli nic
nenaznačuje tomu, že by nás něco takového čekalo. Podmínky v atmosféře
a v oceánech v současné době nejsou
pro vznik takové zimy příliš vhodné.
Sezónní předpovědi naznačují na následující měsíce rovněž běžné teploty.
Bohužel je potřeba říct, že zpráva o
tisícileté zimě vznikla dezinformací.
Jak tato dezinformace přišla na svět?
Polský klimatolog Michal Kowalewski
poskytl médiím rozhovor, kde zmínil
svou hypotézu o tom, co by se stalo, kdyby zanikl Golfský proud. Celá diskuze se
tedy odehrávala v teoretické rovině, a v
žádném případě se nejednalo o předpověď na tuto zimu. Jeho rozhovor byl
následně „překroucen“ moderátorem
polského rádia.
Kdo tuto zprávu přejal?
Samozřejmě to byla polská a evropské
média. Prostřednictvím jejich tiskových
agentur se bohužel zpráva rozšířila poměrně daleko. Dodnes se na ni v médiích opakovaně odkazuje, i když byla již
několikrát dementována. Celé to svědčí
o tom, jak snadno lze rozšířit nepravdivou zprávu, jejíž obsah jsou schopni posoudit jen lidé zasvěcení do problému.
Jakou zimu tedy můžeme očekávat?
Bohužel, nemůžeme s jistotou říct,
jaká bude zima nebo jakékoli jiné roční období. Sezónní předpověď je stále
velmi problematická a meteorologické
služby, které se jí věnují, jsou často konfrontovány s nepříliš dobrými výsledky.
Velmi nespolehlivá už bývá předpověď
počasí jdoucí za hranici asi deseti dnů.
Například v poslední době byl hojně kritizovaný i britský meteorologický úřad
za svoje sezónní předpovědi.
V médiích se často objevují „zaručené“
recepty na předpověď zimy například
podle chování zvířat nebo podle rostlin.
Je nutné upozornit, že chování fauny a
ﬂóry je založeno především na aktuálním stavu počasí. Ani počet slupek cibule nebo dřívější přílet vran nám nepoví
nic o tom, jak bude za dva tři měsíce.
Prozdadíte tedy alespoň výhled na
listopad?
Výhled říká, že měsíc listopad by měl
být teplotně nadprůměrný, a to zejména
kvůli abnormálně teplé první dekádě,
zbytek měsíce bude už spíše teplotně
průměrný.Srážkově by měl být celý měsíc průměrný. Dočkáme se sněžení, ale
zatím hlavně na horách.
(pt)
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S veterinářem o péči, nejen pro domácí mazlíčky
Pan MVDr. Petr Petráš zajišťuje veterinární zdravotnickou péči pro oblast námi lidmi. Vznikají nejčastěji tím, že si
Lovosicka a jeho ošetřující ordinace sídlí v Husově ulici.
neuvědomujeme, že náš přítel přeci jen
není člověkem a má tudíž své zvláštnosPan doktor svolil, že odpoví na otázky říci, že zajišťujeme 24 hodinový pro- ti a potřeby, které jsou odlišné od těch
Zpravodaje.
voz. To není ve dvou lidech s výpomocí našich. Takže tato „domestikace ad abJak je na Lovosicku veterinární péče jednoho externisty právě jednoduché, surdum“ pak vyvolává časté obtíže. Mluorganizována a co vše zahrnuje? Vaše což bohužel někdy naši klienti ne zcela víme především o stravovacích zvycích,
ošetřující ordinace je jistě jen část Vaší chápou. Ošetřovna má svou pravidelnou životních podmínkách, životním rytmu.
činnosti.
otevírací dobu, a to ráno od 7 do 8 hodin, Dále pak potíže spojené s naší nepozorVeterinární péče je od roku 1991 odpoledne od 14 do 17 hodin. Dopoled- ností, přeceňováním možností zvířat
privátní, není nijak organizována. Or- ne je věnováno výjezdům do chovů hos- nebo podceňováním jejich schopností.
ganizován je státní veterinární dozor podářských zvířat a zájmových chovů Další velkou skupinou jsou geriatričtí
zajišťovaný krajskými správami. Státní velkých zvířat, nezbytné administraci, pacienti, to jest pacienti s obtížemi spoveterináři dohlížejí na nákazovou situ- údržbě ošetřovny, přípravě na speciali- jenými s vyšším věkem. Péče o ně je asi
aci, hygienu potravin, takzvaný welfare zované činnosti atd. Po 17. hodině pak nejsložitější a často nejvíce frustrující, a
(spokojená existence zvířat), ekologii provádíme specializované činnosti – na- to pro všechny zúčastněné. Čelit všem
atd. Naši oblast má na starost inspekto- příklad operační chirurgické zákroky, možným chorobám je u zvířat stejně těžrát v Litoměřicích.
specializované výkony, některá časově ké jako u lidí. Snad nejlépe rozumným
Samotná léčebná a preventivní ve- náročnější vyšetření, jako RTG, EKG citlivým užíváním života, respektováterinární činnost v chovech zvířat je apod. V soboty, neděle a svátky ordi- ním odlišných potřeb zvířat, bráněním
zajišťována soukromými veterinárními nujeme vždy ráno od 7 do 8 hodin. Po působení škodlivých civilizačních vlivů
lékaři a techniky. Působení jednotlivých zbytek volných dní, po splnění „terénní“ na zvířata a také speciﬁckou prevencí
veterinářů určuje v podstatě poptávka práce a také v nočních hodinách zajišťu- (například infekčních chorob).
po jejich službách. V našich podmín- jeme pohotovostní službu na telefonu.
Kteří jiní tvorové do Vaší ošetřovny
kách (maloměstských či vesnických) se
Každý náš klient, majitel zvířete, se dojedná převážně o smíšené praxe, které zví vše, co jej zajímá, ať už o chodu ošet- také přicházejí? Jaký exotický případ
se zabývají preventivní a léčebnou čin- řovny, nebo z odborné oblasti, pokud je jste řešil?
Škála tvorů, s kterými nás klienti naností jak v zájmových chovech, tak i v v našich možnostech a schopnostech dát
chovech hospodářských zvířat. Nejsme požadovanou informaci a odpovědět vštěvují, je pestrá. Módními jsou zakrslí
specializováni pouze na určitou skupinu na danou otázku. Každý by měl vědět, králíci chovaní v bytech jako náhrada za
zvířat, abychom mohli vyhovět poža- že naším hlavním cílem a posláním je drobné hlodavce na straně jedné a psa či
davkům co nejširšího spektra chovatelů, pohodový zdravý život našich zvířecích kočku na straně druhé. Pak jsou to třeba
ačkoli každý z nás má určitou oblast partnerů: v oblasti předcházení choro- činčily, exotické ptactvo, ještěři, hadi,
práce, které se věnuje intenzivněji a která bám, při jejich léčení či zmírňování jejich želvy, akvarijní ryby, pavouci. Objeví se
jej nejvíce zajímá. Takže kromě práce v následků, a v neposlední řadě také jejich ale také jehně nebo kůzle.
Nevím, jaký exotický případ bych tady
ordinaci provádíme činnost také takzva- ochrana před zbytečným utrpením.
uvedl, zda nějakou exotickou chorobu
ně v terénu, čili v chovech zvířat, která
nás nemohou navštívit v ordinaci. Další
Psi a kočky jsou jistě nejčastějšími nebo spíš exotického pacienta. Každý
oblastí práce je poskytování určitých „zákazníky“ či pacienty ve Vaší ošet- složitý případ je vlastně exotický a časspecializovaných odborných služeb, řující ordinaci. Jaké se vyskytují nej- to také smutný. Pro každého znamená
např. hodnocení dědičně podmíněných častější choroby těchto tvorů a jak se „exotický“ něco jiného. Pro nás třeba
to, že jsme u jednoho z našich pacientů
ortopedických vad u psů.
jim čelí?
Psi a kočky jsou skutečně nejčastější- „porazili“ tetanus- velmi obtížně léčitelSdělte prosím, jak a kdy Vaše ošet- mi návštěvníky ošetřovny. Nejčastější nou generalizovanou formu. Neobyčejřovna v Husově ulici funguje, a co vše choroby zde asi mohu jen těžko vyjme- ně hezký pocit....
se nově přicházející majitelé hlavně novávat, ale dovolím si říci, že nejvíce
Setkáváte se ve své praxi jistě i s týčtyřnohých tvorů dozví a vědět by zastoupeny jsou choroby, které bych si
měli?
troufnul označit jako „civilizační“. Jsou ráním zvířat. Jak v takovém případě
Ošetřovna je v provozu denně, dá se to ty neduhy, které vznikají ze soužití s postupujete a jaké máte pro to vysvětlení?
Samozřejmě, že setkáváme. Naštěstí ne
příliš často. Lidé, kteří se týrání zvířete
dopouštějí, většinou veterináře nenavštěvují. Jim je zdraví zvířete lhostejné.
Pokud se ale s týráním setkáme, snažíme
se především vysvětlit chovateli, který
se nechová správně, jak situaci napravit.
To je naše jediná možnost, kromě oznámení skutku příslušným orgánům, které
jsou povinny zjednat nápravu. Pro mne
osobně je důležitější, aby bylo případné
týrání odstraněno, než aby byl někdo
trestán. Týrání je u zvířat stejně smutné
jako u dětí, jsou vůči tyranovi stejně bezbranná a nemají možnost volby. Někdy
se i my sami dostáváme do složité situace při hodnocení etických hledisek léčby
některých dlouhodobě nebo nevylečitelně nemocných pacientů. Jak co nejvíce
Rekonstrukce v Novém Klapý končí bez problémů. Dělníci vybudovali nové prodloužit život pacienta, zároveň mu
chodníky, veřejné osvětlení a kanlizaci. Vše by mělo být hotové do konce listo- však nezpůsobovat zbytečné utrpení.
▶ pokračování na straně 7
padu.
(foto: Anna Stará)
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Nezapomeňte na očkování proti chřipce
Konec roku je ideální pro očkování proti chřipce. Její epidemie postihují do 16 let věku nesmí být podávány příČeskou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a pravky obsahující kyselinu acetylsalicybřeznem.
lovou (Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin, ...)
pro riziko vzniku Reyova syndromu.
Nejohroženější skupinou jsou děti a se- vali velkou epidemii díky novému typu
Očkování vede ve všech věkových
nioři. Očkovat lze i na začátku chřipkové nového pandemického typu A(H1N1), skupinách k výraznému snížení výskytu
epidemie a je vhodné ho opakovat každý ale nemocnost nijak výrazně nepřekro- onemocnění chřipkou a ke snížení porok. V některých případech přispívají na čila epidemický práh. Kdy epidemie při- čtu návštěv lékaře. Dále snižuje potřebu
očkování zaměstnavatelé nebo pojišťov- chází, přitom lékaři zjistí celkem přesně: hospitalizace a možnost úmrtí ve skupině
ny.
„Každý pátek ráno vyplňujeme národní rizikových osob, výskyt zánětu středního
„Všechny chřipkové vakcíny obsahují registr akutních respiračních onemocně- ucha u dětí a pracovní neschopnosti u
3 druhy usmrcených chřipkových virů ní a chřipky dle počtů nahlášených lékaři, dospělých.
(2xA a 1xB), jejich složení je každoroč- získaná data jsou zpracována ve Státním
Protože virus chřipky se neustále mění,
ně upravováno dle doporučení Světové zdravotním ústavu v Praze. V pondělí je vhodné očkování každý rok opakovat.
zdravotnické organizace, aby co nejvíce dostáváme elektronickou poštou zprávu
Chřipkové vakcíny jsou dlouhodobě
odpovídalo cirkulujícím kmenům chřip- Národní referenční laboratoře pro chřip- považovány za jedny z nejbezpečnějších,
ky. V České republice jsou nabízeny pou- ku SZÚ, jejíž součástí je přehled situace lze jimi očkovat děti od 6 měsíců věku i
ze vakcíny štěpené nebo subjednotkové, nejen v ČR, ale i v Evropě, případně ve těhotné ženy od 2. trimestru těhotenství.
které se proti původním celovirionovým světě. Aktuální informaci si případní zá- Vakcína proti chřipce je bezplatně pochřipkovým vakcínám odlišují nižším jemci mohou prohlédnout na webových skytována pacientům v léčebnách dlouvýskytem nežádoucích účinků. Vakcíny stránkách www.szu.cz,“ popisuje lékařka. hodobě nemocných, osobám v domech
obsahující živé viry se v zemích EU neChřipka se šíří především kapénkovou pro seniory, těm, kteří trpí chronickým
používají,“ informuje národní referenční infekcí. Inkubační doba je několik hodin nespeciﬁckým onemocněním dýchacích
laboratoř státního zdravotního ústavu.
až 5 dní, nejčastěji však 1- 2 dny. Bránou cest, chronickým onemocněním srdce,
„Nejvyšší nemocnost pravidelně za- vstupu infekce do organismu je výstelka cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným
znamenáváme v zimních měsících lednu nosohltanu a oční spojivky. Nejriziko- insulínem. Někteří lidé mohou také vyua únoru, ale není vzácností nástup epide- vější je úzký kontakt s kašlajícím nemoc- žít nabídek pojištoven a zaměstnavatelů,
mie již v prosinci. Epidemií rozumíme ným (cca do 1 metru). Virus přežívá v kteří na očkování přispívají.
(ivi)
výskyt onemocnění vyšší, než je pro prostředí až 14 dní, je možné nakazit se i
danou oblast a období obvyklý. V České z kontaminovaných předmětů, podáním
republice je epidemickým prahem ne- ruky, telefonním sluchátkem, držadlem v
mocnost nad 2 000 na 100 000 obyvatel,“ MHD, hračkami, použitými kapesníky a
říká doktorka Šimůnková z krajské hygi- podobně.
enicke stanice.
U nekomplikovaného onemocnění staSíla epidemie se přitom nedá předem čí pouze klid na lůžku, dostatek tekutin a
Jedním ze zavedených místních náodhadnout. Vloni například lékaři očeká- volně dostupné léky proti bolesti. Dětem zvů je označení čtvrti za nádražím výše
uvedeným názvem.
Autor textu byl osloven pamětníkem
z této čtvrti, resp. pamětnicí, která si ale
nepřála být jmenována. Ke svému překvapení jsem se dozvěděl, že tato čtvrť,
jejíž výstavba začala koncem dvacátých
a začátkem třicátých let se původně jmenovala Masarykova. Ze zachovaných
dokumentů je patrné, že výstavbu čtvrti
prováděla největším dílem ﬁrma František Pořt stavitelství Lovosice.
Řídící osobou odpovědnou za stavební
činnost v Lovosicích je uveden Rudolf
Kaftan (obdoba dnešního vedoucího
Stavebního úřadu). Jeho vnuka Zdeňka
Kaftana (někdejšího vedoucího lovosické pobočky Úřadu práce) jsem se na
uvedený název zeptal a ten potvrdil, že
se s názvem Masarykova čtvrť používaným jeho rodiči ve svém mládí setkal.
Rokem 1938 (kdy se staly Lovosice
součástí tzv. Sudet) a po té také rokem
1948 se dělalo vše pro to, aby jméno
Masaryk bylo vymazáno z mysli lidí.
Chvilkové pozdvižení způsobily o
Tím dobrodružný den neskončil. Na základě tohoto tlaku shora si občané
prázdninách ve večerních hodinách Muži se po smaženici udělalo špatně našli jiný název, který nikomu nevadil a
dvě děti, které v jednom z panelových a zavolal záchranku. Požil takzvaný tedy Nové Klapý. Asi proto, že stavitel
domů volaly o pomoc.
žampion zápašný, který je cítit po in- této čtvrti pan Pořt pocházel z Klapého
Požádaly souseda, aby zasáhl, protože koustu a je naštěstí jen nepoživatelný, pod Hazmburkem. Tuto skutečnost se
podařilo Zpravodaji ověřit na Obecním
mají v bytě nějaké strašné zvíře. Soused ale ne jedovatý.
vyzbrojen železnou tyčí po chvilce hleSanitka ovšem do domu nepřijela úřadě Klapý.
Po rehabilitaci TGM se občané k půdání objevil v bytě netopýra. Vyměnil zbytečně. Záchranáři museli na ošettyč za fotoaparát a protestujícího ne- ření odvézt značně zhmožděného vodnímu názvu již nevrátili. Nové Klatopýra vyfotografoval. Navrátivší se muže, kterému milenka přerazila ruku pý se ujalo silně a přeci jen 50 let, kdy
rodiče se zachránci odvděčili mísou žehličkou.
(as) jméno Masaryk bylo tabu (vyjma r. 1945
-47) udělalo své.
(jv)
nádherných obrovských žampiónů.

Další MŠ je zeteplená
Mateřská škola v Resslově ulici dostala nový kabát za 13 milionů korun.
Díky němu ušetří na tepelné energii
346 GJ ročně, což při cenách v Lovosicích předtsvuje téměř 200 tisíc korun. Jde
o třetí a tudíž poslední mateřskou školu
ve městě, která byla zateplená.
„Na zateplení všech tří budov se nám
podařilo získat dotaci ze Státního fondu
životního prostředí. Mateřské školy v
ulici Terezínská a Sady pionýrů jsme zateplovali už loni. Po dobu pěti let musíme předkládat vyhodnocení úspor, abychom dokázali, že jsme skutečně ušetřili
a naplnili závazné ukazatele stanovené v
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dosavadní zkušenosti ukazují, že to nebude
problém,“ říká Renáta Beranová z odboru správy města a regionálního rozvoje.
Výrazně se podařilo zkrátit dobu samotné realizace zateplení. Podle původních plánů měla trvat čtyři měsíce. Nakonec dělníci na budově školky pracovali
o měsíc a půl méně, což bylo rozhodně
příjemnější pro děti i personál.

Přezout pneumatiky
Po stopách místního
je nutnost
názvu Nové Klapý

Pozdvižení v lovosickém paneláku

▶ pokračování ze strany 1

Mezi nejčastější důvody k výměně
pneumatik patří to, že se nepravidelně opotřebovávají, stárnou, nebo jeví
známky poškození. Nejlepší péči samozřejmě poskytují pneuservisy, kde auto
nejen přezují, ale postarají se i o seřízení
nápravy, vyvážení pneumatik, kontrolu
ventilů a správné huštění. „Většina našich zákazníků je při koupi pneumatik
zařazena do garančních programů. Abychom případnou závadu uznali, musí
být pneumatiky pravidelně podrobovány
kontrolám. Pak vždy záruku bez problémů prodlužujeme,“ vysvětluje majitel
pneuservisu Zdeněk Tůma. Kvalitní péče
o pneumatiky má velký vliv na spotřebu
pohonných hmot a také na bezpečnost.
Správně seřízená náprava se pozná podle
přímočarého pohybu pneumatik a jejich
rovnoměrného opotřebení. Při porušení
geometrie se můžeme setkat se změnami
jízdních vlastností vozidla. Aspoň jednou
ročně by se měly nechat nápravy seřídit.
Vyvážené pneumatiky zajistí klidnou
jízdu a prodlouží její životnost. Při vyšší
rychlosti se pneumatiky začínají chvět a
chvění se přenese do celé karosérie. Důsledkem je snížení komfortu jízdy a vyšší
opotřebení pneumatik.
Nutná je i kontrola ventilů při každé
výměně pneu. Ty zajišťují vzduchotěsnost
pneumatiky. Odstředivá síla působí při
rychlosti 100 km/h na ventily tlak o hmotnosti 1,7 kg. Správná hustota prodlužuje
životnost a především zvyšuje bezpečnost
jízdy. Při přehuštění pneumatiky se nevyužívá celá plocha a opotřebovává se v oblasti běhounu. Při podhuštění se naopak
pneumatika sjíždí po okrajích.
(pt)
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Cestovní ruch v Lovosicích - máme na to?
Zpravodaj města Lovosic pro Vás připravil speciální seriál o cestovním dejme tomu, že po turistech uklidíme a stavbu lanovky podpořili. Nemá ale spíše
ruchu. Přineseme zamyšlení o tom, zda by mohlo být město zajímavé pro krajinu si budeme udržovat. Jak ale zaří- pravdu ředitel Činoherního studia v Ústí
turisty a co bychom jim mohli nabídnout.
dit, aby sem turisté jezdili, opakovaně se nad Labem J.A.Haidler, který charakterivraceli a z Lovosic se stal start a třeba i cíl zoval lanovku slovy: „...vede odnikud niŽádná ze zvolených stran se nebrání bližším okolí a budeme hledat řešení pro všech výletů? Víme to? Snad bychom se kam, z Větruše není vidět nic zajímavého,
měli ptát odborníků... ale odborník by nabízí se jen smutný pohled na betonové
rozvoji cestovního ruchu v Lovosicích. Lovosice.
Jak se ale dělá cestovní ruch? Máme na
Jsou tu krásná místa. Ti, kteří sjezdili měl znát nejen teorii cestovního ruchu. město. Lanovka stála 80 milionů a dalších
to?
celý svět, říkají, že České středohoří je Měl by velmi dobře znát místní poměry 6 milionů bude stát každoroční provoz.
Kabinky jsou krásně transparentní:
Existují odborníci na cestovní ruch
jsou průhledné jako město samo a
i učebnice, které nám dokážou v
jeho radní, kteří nejlépe vědí, co pomnohém napovědět. Například znátřebujeme. Vyslali k nám jasný vzkaz:
mý a zkušený odborník Tomio OkaObčane, myslíme na tebe. Jsi pro nás
mura říká, že pokud má být místo
spolehlivý a dobře manipulovatelný
přitažlivé pro zbytek světa, musí mít
sud piva. Tak mlč a houpej se...“
svou specialitu. Nemyslí tím jídlo (i
Bylo by dobré uvědomit si, v čem
když to také není od věci), ale myslí
tím nějakou zvláštnost, která je jen Lovosice - obraz průmyslového města zasazený do luxusního rámu nádherných kopečků jsme si s Ústím nad Labem podobní
v té dané lokalitě. Unikátní nápad. Českého středohoří.
(foto:Zdeněk Starý) a v čem jsou jeho přednosti a slabiny.
Naše společné neduhy jsou chemicNěco, co nejde napodobit, ukrást a
zopakovat to někde jinde, něco, za čím unikát. Vnucuje se však otázka, zda tím, a měl by mít nápady k nezaplacení ... ký průmysl a paneláky. Velké a bohatší
musí lidé jezdit jen a jen do toho kon- že České středohoří zviditelníme, mu Levnější bude, když se touto otázkou bu- krajské město má ale divadlo, před ním
krétního místa.
vlastně neublížíme. Člověk není dost deme zabývat sami. Poučíme se z knih a atraktivní fontány, dále Střekov, Větruši,
ZOO... přesto si vysloužilo přezdívku
V několika blocích na pokračování se vychovaný a ukázněný. Ničí, všechno budeme srovnávat.
Začneme pro povzbuzení odvahy mís- „betonové město.“ Především v jeho
pokusíme zmapovat situaci u nás i v nej- pošlape, krade, vyhazuje odpadky... Ale
tem, kde původně nebylo vůbec nic. V středu chybí zeleň. Zastavěním centra
blízkosti krásného Českého středohoří obrovskými budovami obchodního
se na místo mimořádně nezajímavé a domu a další budovou, která se staví v
neatraktivní podařilo úspěšně přilákat blízkosti magistrátu, vedení města obylidi. Někde na začátku byl totiž šťastný vatele nepotěšilo. Dokonce vedle histonápad, který se ujal. Není tedy vyloučeno, rické budovy divadla vyrostl obří dům,
že díky geniálnímu nápadu lze vytvořit který byl kritizován i v televizi. Zkusme si
cestovní ruch i v širém poli. (Zatím zkus- přirovnat ústecké centrum k nejhezčímu
te hádat, kde to je, odpověď naleznete v pokoji, který máme v bytě. Ano, je to ten
příštím čísle.)
pokoj, kam přivádíme hosty, ten pokoj,
Jsou tu i místa, kde za velké peníze kterým se chceme pochlubit a který nás
vzniklo víc škody, než užitku. Ale tím se podle našeho přesvědčení nejlépe reprebudeme zabývat až za chvíli. Teď se ještě zentuje. My ho ale zahltíme nábytkem,
pokusíme odpovědět na otázku, čím je ponecháme jen úzké uličky a vyřadíme
cestovní ruch prospěšný:
z něj téměř květiny. Okrademe to místo
Musíme si poctivě přiznat, že ten, kdo o volný prostor. Místo, kde bychom měli
chce v dané lokalitě povzbudit cestovní být rádi, nás bude dusit. Tak se teď mnozí
ruch, nemá jen čisté úmysly v duchu: cítí v Ústí nad Labem. Jak se tam asi může
„Pojďte se k nám podívat, jak je tu krás- cítit turista, který nemilosrdně srovnává a
ně!“ Ten pravý důvod, proč kamkoli vyhodnocuje, který navštívil nejkrásnější
přilákat turisty, je tento: „Ano, máme města světa? Přijede ještě někdy?
co ukázat, ale při té příležitosti se u nás
Šťastná místa jsou ta, kam se davy lidí
vyspíte, najíte, nakoupíte a hlavně! hlavně valí po celý rok. Jak už jsme výše zmínili,
zaplatíte!!!“
přináší to zaměstnanost, lokalita bohatJe také jednoznačně prokázáno, že v ne. Princip cestovního ruchu skutečně
místech, kde kvete cestovní ruch, je mi- spočívá v tom, že se do daného místa lidé
zivá nezaměstnanost.
vracejí, přespávají tam, využívají místBudeme se tedy zabývat předpoklady ních možností rekreace, chodí na výlety,
vzniku cestovního ruchu u nás, v Lovo- nakupují a stravují se.
sicích. Zařadíme navíc ještě něco, co s
„Méně šťastná“ místa jsou oblíbená jen
trvalým cestovním ruchem nemá co do v některých ročních obdobích - v létě
činění, ale přináší do dané lokality nára- kvůli koupání, v zimě kvůli sněhu a zimzově zvýšený příliv návštěvníků. Jsou to ním sportům. Bylo by vynikající, kdyvyhlášené a oblíbené trhy. I když na krát- bychom patřili alespoň mezi ty „méně
kou dobu - přinášejí do těchto míst život šťastné.“
a obchodní ruch. A jestli se to podaří,
Odborná učebnice praví: Cestovní
budeme se snažit v dalších dílech do akce ruch se stal s koncem 20. století největ„jak podpořit cestovní ruch v Lovosicích“ ším zaměstnavatelem a jedním z nejvývtáhnout širší okolí. Poté přijdeme i „s nosnějších odvětví světové ekonomiky. V
vlastní troškou do mlýna“ - s nějakými roce 2008 byla naše republika co do oblínápady.
benosti v souvislosti s cestovním ruchem
Začneme tím, že se pokusíme poučit z na 36. místě. Díky příjmům z cestovního
cizí chyby. Tou nejmarkantnější, do očí ruchu jsme se ve stejném roce zařadili na
bijící a velmi drahou chybou se může 32. místo se ziskem 7,7 miliard dolarů. Po
letos pochlubit Ústí nad Labem. Lanovka obchodu s ropou a s ropnými výrobky a
vedoucí z města na Větruši je v současné po automobilovém průmyslu se ve výši
době pod palbou těžké kritiky. Měla by obratu řadí cestovní ruch na třetí místo.
posílit cestovní ruch ve městě. Alespoň
Kdo by ho nechtěl? Máme na to?
tak to zřejmě mysleli všichni ti, kteří
Pokračování příště.
(as)
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Jak nepodlehnout klamavé reklamě



Podepisovat smlouvy na ulici a nechat se přesvědčit klamavou reklamou ovšem je, aby v této lhůtě bylo zboží
vás může uvrhnout do ﬁnanční tísně.
doručeno prodávajícímu. Odstoupení je třeba poslat doporučeným do„Z výhodné smlouvy je noční černá obvykle na dva roky, a jako dárek pisem, nejpozději deset dní po koupi,
můra,“ varuje právní poradce Sdru- dostanete mobilní telefon. Ten ale aby bylo v zákonné lhůtě dodáno
žení obrany spotřebitelů Miroslav není zadarmo. Ve smlouvě podepí- prodávajícímu.
Huml, který nám odpověděl na další šete paušál, který vás zavazuje platit
otázky.
minimálně pět set korun měsíčně. V
Poté již po mně nikdo nemůže vyV případě uzavírání smlouvy na následujících dvou letech tedy zapla- máhat peníze?
ulici bude brán ohled na to, co je ve títe 12 tisíc korun. Za tuto částku ve
Jestliže řádně ve lhůtě 14 dnů odsmlouvě, kterou podepisujeme. Po- skutečnosti obdržíte telefon, který má stoupíte od smlouvy, můžeme ji potenciálnímu problému se tedy nejlépe reálnou hodnotu tisíc korun. Roz- važovat za ukončenou. Znamená to,
vyvarujeme, když si smlouvu řádně hodně ho proto nemáme zadarmo.
že člověk, který poslal odstoupení
pročteme.
od kupní smlouvy, má povinnost ve
lhůtě 30 dnů vrátit prodávajícímu
Co mě na ulici může potkat?
telefon a všechny věci, které obdržel.
Nejčastějším nákupem na ulici jsou
Naopak prodávající má povinnost
distributoři mobilních telefonů, resp.
kupujícímu vrátit zaplacené zálohy.
SIM karet a mobilních telefonních číStrhnout si může pouze poplatek za
sel. Dostanete velice výhodnou nabídponičení věci. Pokud podepíšete na
ku na telefonní paušál a dárkem vám
ulici smlouvu s mobilním operátok němu přidají mobilní telefon nebo
rem a máte možnost do 14 dnů odještě jeden paušál úplně zdarma.
stoupit od smlouvy, je nejlepší nechat
Pokud na ulici podepíši smlouvu si smlouvu někým překontrolovat,
Paušál skutečně zdarma?
a doma zjistím, že jsem byla pod- zda v ní nejsou skryté poplatky. Ty
Zadarmo vám nikdo nic nedá. Po- vedena, co mohu udělat? Mohu od vám budou v konečné fázi určovány,
kud vám někdo něco takto nabízí, ob- smlouvy odstoupit?
ovšem ve smlouvě uvedeny přímo
zvláště na ulici, je to velice pochybné.
Ano. Základním právem, které dává nejsou, existují pouze jako odkaz
Speciálně u mobilních telefonů jste občanský zákoník, je možnost od- na všeobecné smluvní podmínky.
v praxi donuceni podepsat smlouvu, stoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Důležité Je potřeba si vše řádně promyslet a
propočítat, abychom ve výsledku neplatili zbytečně moc. Volání zdarma o
víkendu není všechno.
(www.spotrebitele.info)

fotoseriál

Lovosická cyklostezka

Lovosice jsou bohatší o cyklostezku. Ještě nebyla úplně
dokončena a už přitahovala pozornost pejskařů i cyklistů.

Romantické výhledy jsou důležitým prvkem všech
tras, kde se pohybují turisté a jsou jednou z velmi důležitých podmínek rozvoje cestovního ruchu.

Stojíme v místech, kde do Labe vtéká Opárenský
▶ pokračování na straně 8
(Milešovský) potok.

S námi se ve světě neztratíte!

Strašidelná škola na ZŠ A. Baráka
Začátkem listopadu proběhl v ZŠ
A. Baráka v Lovosicích, stejně jako v
loňském roce, zábavný podvečer pro
malé i velké s názvem Strašidelná
škola.
Učitelé s pomocí žáků připravili
pro děti 1. – 6.
tříd a pro pozvané
předškoláky zajímavou a napínavou cestu po škole.
Děti procházely
za doprovodu rodičů či starších sourozenců chodbami
a třídami osvětlenými jen svíčkami a
strašidelné úkoly, které plnily, byly pro

ně hrou, jak překonat vlastní strach.
Měly možnost zažít zcela jinou školní
atmosféru, zasmát se a trochu se i bát.
Za splnění každého úkolu dostaly děti
razítko na kartičku se svým jménem a
na konci je čekala
sladká odměna.
Po loňském úspěchu této akce by
byla škoda ji znovu nezopakovat.
Jak nám ukázala
návštěvnost, dětem i rodičům se
Strašidelná škola velice líbila i letos.
(Lenka Peterková, Romana Soukupová, Iva Šumová,
učitelky ZŠ. A.Baráka)
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novým studentům 1. ročníku maturitních oborů

Den otevřených dveří

1. 12. 2010
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Jak je to v Lovosicích se spalováním zahradního odpadu?
Od května 2010 se provádí svoz biologického odpadu. Přesto se může
vyskytnout problém, že někteří jedinci zahradní odpad (např. listí, bramborovou nať, větve, různé plevele atd.) spalují, a může tedy vzniknout tzv.
zakouření v některých městských lokalitách.
Je to proto, že zvláště v podzimních
měsících, kdy je tohoto odpadu nejvíce, se nestačí odvážet, a to i přes svoz ve
14denním cyklu. Zpravodaj požádal o
vyjádření Františka Budského, vedoucího Odboru životního prostředí.

Legislativní řešení spalování
odpadu
Spalování odpadu je legislativně
řešeno hned několika právními předpisy. Prioritně jde o zákon o ochraně
ovzduší, ve kterém je stanoveno, že
v otevřených ohništích, zahradních



pozvánky

Základní škola Všehrdova 1
ZVE TEBE, PŘEDŠKOLÁKU, DO NAŠÍ ŠKOLY
Těšíme se na Tebe 19.1. 2011 v 16.30, kdy se
společně vypravíme na

„Putování s pohádkou“
Na této výpravě plné dobrodružství budeš potřebovat
bačkory a úsměv na tváři.
S pozdravem kolektiv ZŠ Všehrdova 1, Lovosice
www.zsvsehrdova.cz

Sběratelská burza
Je to už kolem padesáti let, kdy v Lovosicích
vznikl filumenistický kroužek.
Jeho současným předsedou je Václav Veselý. Členové a další zájemci se scházeli na burzách už v bývalé Secheze. Sběratelé nálepek od zápalek tak díky
svému zájmu přilákali další lidi, kteří sbírají všechno
možné. Nejvěrnějšími a nejstálejšími návštěvníky na
burzách jsou ti, kteří sbírají staré pohledy.
Členové kroužku vás zvou na burzy, které se konají pravidelně každou první sobotu v měsíci od 8 hodin
v restauraci Beseda. Můžete zde nejen nakupovat a
vyměňovat staré pohledy, ale můžete přijít s vlastní
sbírkou či nabídkou čehokoli (nálepky, známky,
staré knihy, stará keramika a nádobí, gramofonové
desky, mince a podobně). Dozvíte se zde také, kde
se konají další burzy, a setkáte se tu i s poradci, kteří
vám pomohou stanovit cenu Vaší nabídky.
(as)

Adventní koncert
Zveme Vás na adventní koncert Dany Krausové dne 3.12.2010 v 18 hodin v kostele Církve
československé husitské, ulice Karla Maličkého,
Lovosice.
Koncert se koná vystoupení naší přední operní
pěvkyně Dany Krausové (soprán) s jejím programem
vánočních písní a koled.
Dana Krausová je v dnešní době uznávanou operní
pěvkyní a učitelkou zpěvu, která mimo jiné studovala
na UJEP v Ústí n. L. Nejlepší je poznat pěvkyni osobně na jejím již druhém vystoupením v Lovosicích,
které pořádá Církev československá husitská.
Všichni jsou srdečně zváni, vstup je dobrovolný.

krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a
plynná paliva určena výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály
nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
Dále je zde stanoveno, že obec může
obecně závaznou vyhláškou stanovit
podmínky pro spalování rostlinných
materiálů nebo toto spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro
jejich odstranění. Při stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší
ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
Dalším předpisem vztahujícím se
k této problematice je zákon o odpadech. Na větve, listí, rostlinné zbytky
atd. je v tomto směru nahlíženo jako
na odpad a tak by se k němu mělo i
přistupovat. V souvislosti s požadavky
na třídění odpadu by měl být takovýto
odpad převezen do sběrného dvora a
následně kompostován.
Dalším předpisem, který bych chtěl
v této souvislosti zmínit, je i občanský
zákoník, ve kterém je stanoveno, že
vlastník věci se musí zdržet všeho, čím
by nad míru přiměřenou poměrům
obtěžoval jiného nebo čím by vážně
ohrožoval výkon jeho práv… nesmí
nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy popílkem, kouřem,
plyny, parami, pachy, …aj.
Na závěr nemohu opomenout zákon
o požární ochraně, který požaduje po
fyzických osobách počínat si tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru, mimo
jiné i při manipulaci s otevřeným ohněm. Právnické osoby a fyzické osoby
podnikající jsou navíc povinny při

spalování na volném prostranství toto
předem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje, který může tuto činnost regulovat,
popř. zakázat.

Za jakých podmínek lze zahradní
odpad spalovat?
Jak je výše uvedeno, při spalování
tzv. bioodpadu je nutné dodržet řadu
podmínek, plynoucích z jednotlivých
právních předpisů. Vzhledem k tomu,
že město Lovosice nemá vyhlášku,
která by upravovala spalování bioodpadu, spalovat lze a v případě, že se
na zahradních dřevinách či plodinách
vyskytnou houbová, či virová onemocnění je to dokonce jediný způsob,
jak šíření takovýchto chorob zabránit.
Při pálení je potřeba dodržet několik základních zásad, a to především
zvolit vhodnou dobu, povětrnostní
podmínky, neobtěžovat spalováním
své okolí, spalovat pouze dostatečně
proschlý materiál a mít nad ohněm
dostatečnou kontrolu, dokonce i několik hodin po ukončení pálení.

Jaké jsou sankce a jak byly
uplatněny v posledních dvou letech?
V případě, že by v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v
otevřených grilovacích zařízeních
došlo ke spalování jiného materiálu
než dřeva, dřevěného uhlí, suchých
rostlinných materiálů a plynných paliv
určených výrobcem, nebo by uvedená
paliva a materiály byly kontaminovány
chemickými látkami, vystavuje se osoba, která takto činí, postihu uložení
pokuty dle zákona o ochraně ovzduší v rozmezí 500 - 150.000 Kč. Zde
bych ještě uvedl, že v současné době
ranních mlh, vysoké vlhkosti a s tím
spojené inverze počasí lze zabezpečit,
aby rostlinné materiály byly opravdu

suché, jen stěží. Současně nejsou ani
vhodné rozptylové podmínky a mohlo by snadno dojít k obtěžování jiného, což by mělo za následek porušení
ustanovení zakotveném v občanském
zákoníku.
OŽP v Lovosicích se s touto problematikou setkává poměrně často, jde
však především o telefonické dotazy
na toto téma. Nejsem si vědom toho,
že by v posledních dvou letech byl někdo sankcionován za spalování bioodpadu ze zahrady.

Vznik černých skládek, poznatky
a možnosti úpravy svozu
Svoz bioodpadu byl ve městě zahájen v měsíci květnu, proto nebylo ještě
možné zhodnotit nápor a množství
podzimního materiálu. Vzhledem k
tomu, že svoz biodopadu je ﬁnančně
poměrně náročnou záležitostí, bude
nutné sledovat, jak se kontejnery plní,
a v případě nutnosti vyvodit důsledky.
Častější svoz je jednou z možností, jak
zabránit případnému pálení odpadu ze
zahrádek, popř. jeho odvozu na místa,
která k tomuto účelu nejsou určená.
Nebezpečí vzniku tzv. „černé skládky“ existuje vždy, ale vzhledem k
tomu, že byl zaveden svoz bioodpadu,
je tato možnost do určité míry eliminována. Na závěr bych se chtěl ještě
zmínit o tom, že město Lovosice v
nepravidelných intervalech přistavuje
velkoobjemové kontejnery na bioloodpad k zahrádkářským koloniím.
Často se však setkáváme s tím, že je
sem mimo rostlinný materiál odkládán nejen komunální odpad, ale i
velkoobjemový odpad, který do těchto
kontejnerů nepatří, čímž je způsobeno znehodnocení „vytříděné“ složky
biologicky zpracovatelného odpadu a
s tím souvisejí vyšší náklady na odvoz
a skládkování.
(jv)

Občanům po těžkém úrazu
může pomoci projekt Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní
stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu
na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl v
nezáviděníhodné situaci.
Jak jednat v takové situaci, sděluje
autor Projektu pomoci po těžkém úrazu, Jan Malík: „Náhradu lze požadovat
dva až čtyři roky zpětně po úrazu, tedy
až od roku 2006. Většina poškozených
neví, že má zpravidla nárok na větší
odškodné, než pojišťovna přiznala, a že
je lze čerpat dodatečně. Mylně se také
většina lidí domnívá, že bez předchozího úrazového pojištění nemůže žádat
nic. Tak tomu právě není.“

Projekt pomoci nabízí bezplatné telefonické konzultace občanům s trvalými
následky po těžkém pracovním úrazu,
po nezaviněné autohavárii, u těžkých
úrazů žáků a studentů ve škole, stejně
tak při škodě způsobené pochybením
lékaře. Konzultace jsou určeny také
pomoci pozůstalým poškozených.
Bezplatné telefonické konzultace
zahrnují poradenství v řešení situace
po úrazu, objektivní zhodnocení již

vyplaceného odškodného, posouzení
lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislou lékařskou konzultaci se znalcem z oboru a v případě
nutnosti zprostředkované zastoupení
poškozeného ve sporu s pojišťovnou.
Finanční krytí případných právních
služeb projektu se většinou sjednává s
postiženým až po vyplacení odškodného pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci mohou občané sjednat na telefonu: 723 203 036
s Janem Malíkem - vedoucím projektu,
nebo prostřednictvím e-mailu: nahradaskody@email.cz.
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Zastavme domácí
násilí
Znám ji už od dětství. Byla to energická a odvážná holka. Nedávno jsem
ji potkala a lekla jsem se...
Odvrátila pohled a dělala, že mě nevidí. V první chvíli mě napadlo, že ji
postihla vážná nemoc. Byla vyhublá na
kost, měla podlitiny v obličeji a chyběly
jí čtyři přední zuby.
Znám její matku dost dobře, abych se
odvážila položit otázku: „Co se děje?“
„Takhle ji zřídil manžel,“ řekla. „A já
jsem úplně bezmocná. Chtěli jsme ji
přestěhovat i s dětmi k nám, ale ona se
bojí cokoli udělat. I policie je bezmocná,
když o pomoc nepožádá ona sama. A
tak se můžeme jenom bezmocně dívat a
modlit se, aby našla odvahu něco udělat.
Dívám se na to, jak mi někdo systematicky oddělává dceru, a jenom brečím.“

S veterinářem o péči,
nejen pro domácí mazlíčky
▶ pokračování ze strany 2

Velice smutnou a stresující záležitostí
pro majitele je, když se provádí utracení. Pro Vás to asi také není jednoduchou profesionální záležitostí, i když to
k profesi patří. Co byste k tomu uvedl?
Do tohoto „kyselého jablka“ jsem již
částečně kousnul v minulé odpovědi.
Přiznávám, že je to otázka, na kterou se
mi nejhůře odpovídá. Utracení zvířete,
neboli eutanazie, je opravdový ořech pro
každého veterinárního lékaře (tady se nebojím hovořit za všechny své kolegy), a to
jak ve vztahu k pacientovi, tak ve vztahu
ke klientovi. Profesionál, neprofesionál, jste-li člověkem myslícím a cítícím,
nemůže se vás to nedotknout, byť jste
schopen „tisíckrát“ si rozumově situaci
vysvětlit, někde v „koutku duše“ vždycPokud není v silách ohrožené osoby ky bude malá pochybnost, nejistota...
situaci řešit, může se obrátit na některá Samozřejmě, že vždy záleží na konkrétní
situaci, na konkrétním pacientovi. Někdy
z následujících míst:
to zvládáme lépe, někdy hůře. No a když
Policie ČR
158 vás to psisko navštěvuje deset, patnáct let,
Záchranná služba
155 a vždycky se rádi vidíte a máte si co „říct“,
DONA linka (nonstop) azylové domy 251 511 313 tak taky vysloveně špatně. A „dělejte“
pak profesionála... Další aspekt je vztah
Centrum krizové intervence, Praha
(nonstop)
284 016 666 s klientem v této situaci, která je smutná,
ROSA (v pracovní dny) 241 432 466, 602 246 102 frustrující a nehezká. Na tyhle chvíle vás
žádná škola nepřipraví. Za těch dvacet let
ACORUS,o.s.-psychosociální centrum
(nonstop)
283 892 772 praxe nemám fungující recept a obávám
Pražská linka důvěry (nonstop)
222 580 697 se, že ani za dalších dvacet si nezvyknu a
nenaučím se udělat to vždy správně.
(as)

Můžete prosím v závěrečné odpovědi říci pro čtenáře něco zajímavého ze života zvířat, tedy jakýsi krátký
příběh se šťastným koncem?
Z poslední doby asi „příběh“ fenky
Valentýny, která jaksi omylem polkla
„hopsakouli“ z měkké pěnové gumy.
Koule ucpala střevo, narušila peristaltiku a vyvolala zánět. Navíc nebyla
viditelná na rentgenových snímcích.
Situaci zkomplikoval zánět podrážděné slinivky břišní, který se jevil
jako prvotní a základní onemocnění.
Ani majitelé Valentýny totiž neměli
podezření, že by mohla pozřít cokoli
nepatřičného. Stav tohoto naprosto
neuvěřitelně trpělivého a vzorně spolupracujícího pacienta se ani po týdnu
velmi intenzivní terapie nelepšil, spíše
naopak. Nakonec, v již dosti bezvýchodné situaci, jsme se rozhodli pro
diagnostickou operaci břišní dutiny
pro zjištění příčiny narušení hybnosti a průchodnosti střev. Při tom se
nám podařilo objevit toto cizí těleso
a odstranit jej spolu s poškozenou
částí střeva. Valentýnka se poté velmi
rychle zotavila. Dnes je zase veselá,
dobře jí a zdá se, že nemá žádné potíže. Takže: se šťastným koncem.... Kéž
jsou jen takové!
Děkuji za odpovědi.
(jv)

Na škole nehořelo

Dne 27. září 2010 navštívil Základní školu v Lovosicích, Sady pionýrů
355/2, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, požární stanice Lovosice.
Ne však proto, že by ve škole hořelo…
Žáci měli v pondělí projektový den
nazvaný „Ochrana člověka za mimořádných situací.“ Díky připravenému
programu příslušníků HZS měli žáci
možnost podívat se do výjezdových
vozidel, vyzkoušet si výškovou techniku, seznámit se s funkcemi oděvů a
pomůcek hasičů a také si je vyzkoušet.
Dále byla připravena projekce naučného zábavného programu o požární
ochraně.
Žákům i učitelskému sboru se tento neobyčejný den velmi líbil, mají z
tohoto dne mnoho nových zážitků a
informací o práci HZS. Příslušníkům
HZS, požární stanice Lovosice, patří
veliké poděkování.

Aktuální program
Kulturního střediska Lovoš
www.kslovos.sweb.cz

Keramický kroužek
v DPS

Už sedmý rok funguje v Domě s
pečovatelskou službou keramický
kroužek pro seniory s výtvarným
cítěním a schopnostmi.
Své práce představují obvykle kolem
Velikonoc ve vestibulu Městského
úřadu, kde pořádají prodejní výstavy.
Pokud rádi tvoříte a máte dobré nápady, rádi vás mezi sebou přivítají. Scházejí se každou středu ve 14 hodin. (as)
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fotoseriál

▶ pokračování ze strany 5

Lovosická cyklostezka

Cyklostezka nabízí zákoutí s letitými stromy, rybníčky...

...i s loďkami. Tato místa jsou předurčena pro hodiny
kreslení a pro fotografy.

Poslední úpravy pod loděnicí na Lhotce. Dvakrát do
roka se tu na vodu spouštějí nové lodě. V těchto místech
musí být pro ně vyřešen sjezd.
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Nákup elektroniky na internetu je
bezpečnější

Basketbal
II. LIGA - ŽENY
so 11. 12. 16.00 TJ Lovosice - Lokomotiva Liberec

Česká obchodní inspekce (ČOI) úplné informace o prodejci (48 % strá- OBLASTNÍ PŘEBOR - MUŽI
pá 10. 12. 20.00 TJ Lovosice - BK Baník Most „B“
informovala, že 86 % internetových nek).
(www.spotrebitele.info)
prodejen s elektronikou respektuje
práva spotřebitelů oproti květnu
2009, kdy to bylo pouze 64 %. Vyplývá to z šetření, které zadala EU,
informoval mluvčí ČOI, Tomáš
Vozáb.
Nejčastějšími odhalenými nešvary
jsou zavádějící informace ohledně
spotřebitelských práv, nesprávné údaje
o celkové ceně a chybějící kontaktní
údaje prodejce.
Přesné informace o celkové ceně
uvádí 94 % stránek, oproti 75 % v
květnu 2009.
Kontaktní údaje prodejce jako je jméno, adresa a e-mail, nyní uvádí 95 % stránek, na rozdíl od 82 % v květnu 2009.
Za dokázané porušení zákona EU o
spotřebitelských právech ČOI uložila
pokuty nebo některé stránky zrušila.
Podle informací inspekce budou vnitrostátní kontroly nadále pokračovat.
Další zásahy a společné mezinárodní
kontrolní akce jsou naplánovány na
příští rok.
V současnosti inspektoři prověřují
internetové obchody, které prodávají
vstupenky na sportovní a kulturní
akce. Kontrola odhalila, že 40 % stránek předpisy dodržuje, avšak u 60 %
obchodů inspektoři zaznamenali porušování práv spotřebitelů a kontrola
se v nich bude opakovat.
Střecha kostela sv.Václava se od 15.listopadu opravuje. Budovy kostelů patří všeobecHlavními zjištěnými nedostatky jsou
neúplné informace o ceně (74 %), ně k architektonickým přednostem každého města. Jsou další nezbytnou podmínkou
(as)
nepoctivé podmínky (73 %), nebo ne- pro rozvoj cestovního ruchu.

Cyklostezka vede až k přívozu v Malých Žernosekách.

Poslední luxusní pohled z míst, kde se cyklostezka
napojuje na cestu k přívozu. Výhled na kostel ve Velkých
Žernosekách. Tato trasa je jednoznačně významným
přínosem pro rozvoj cestovního ruchu v Lovosicích.
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