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JEZUITSKÉ SCHODY
PROŠLY RENOVACÍ

SLOVO STAROSTY
Milí
Litoměřičané,
čas dovolených je
v plném proudu
a letního počasí si
užíváme plnými
doušky. Život v našem městě se
však nezastavil a já bych se rád
zmínil o některých událostech.
Především mě šokovalo vykradení hrobky nedávno zesnulého emeritního biskupa Josefa
Koukla, což považuji za zvláště
odsouzeníhodný čin. Nedovedu
si představit, jaké hnutí mysli musí nastat, aby se člověk
dopustil tak ohavného jednání.
Na druhou stranu radost
můžeme mít z výsledku rekonstrukce Jezuitských schodů nebo
dostavby dalších komunikací
a chodníků na Miřejovické stráni.
Bezpečí chodců pak zvýší právě
budovaný přechod v Pokratické
ulici. Svižným tempem pokračuje i rekonstrukce a modernizace
gynekologie a radiodiagnostického oddělení městské nemocnice. Při tom všem zbyl i čas
na zábavu. Věřím, že obnovení
tradice Pivních slavností udělalo
radost nejednomu z vás. Pěkný
zbytek léta. Ladislav Chlupáč
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Mezi prvními, kteří se prošli po opravených
schodech, byli místostarostové Tvrdík, Landa
a starosta Chlupáč.
Foto Eva Břeňová

Jezuitské schody v Litoměřicích, jež zdobí historické jádro města,
prošly renovací. Na jejich technickém stavu se totiž podepsal zub
času a částečně i rozměrná dřevěná plastika, která zde byla několik
let umístěna.
Schodiště bylo rozvolněné, místy poničené. Nejprve proto došlo
k jeho statickému zajištění. Následovala výměna poničených pískovcových kamenů za nové. Vybírány přitom byly kameny svou
strukturou a barevností podobné těm původním. Renovací prošlo
i staré kované zábradlí, již patnáct let deponované v areálu technických služeb. Úpravy se dotkly i okolí. Rekonstruovány byly sloupky,
obruby, podesty schodiště. Nové je i osvětlení, které tomuto prostoru
dosud chybělo. „S výsledkem díla jsem spokojen. Náš požadavek
na zachování původní historické podoby, byl naplněn,“ konstatoval
starosta Ladislav Chlupáč.
Město Litoměřice uvolnilo na renovaci Jezuitských schodů 4,3
milionu korun.
„Ke konci loňského roku, kdy byly stavební práce zahájeny, jsme
prostavěli 660 tisíc korun. Zbývající částka, tedy 3,6 milionu korun,
pak v roce letošním,“ upřesnil stavební technik odboru územního
rozvoje městského úřadu Ladislav Pošík. Zároveň s tím došlo k opravě dlažeb v přilehlých ulicích Vodní a Jezuitská.
(Pokračování na str. 11)

SEMAFORY Z VALŮ ZMIZELY
Především snaha nezatěžovat rozpočet města vedla radní k rozhodnutí
o demontáži semaforů provizorně instalovaných na dvou místech v ulici
Na Valech (u pošty a v místě napojení Sovovy ulice).
Jejich nákup by stál 5,6 milionů korun. Z této částky měla být odečtena suma, kterou město po dobu zhruba jednoho roku platilo za pronájem
zařízení, tedy 30 tisíc korun měsíčně. „I tak se radním zdála být zátěž
rozpočtu příliš vysoká,“ konstatoval vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Ivo Perna.
Na Valech nedávno proběhlo měření hustoty provozu. Ukázalo se,
že k poklesu množství tudy projíždějících vozidel po otevření Mostu generála Chábery opravdu došlo, ale nikterak zásadně. Výraznější
zlepšení stavu lze očekávat až po dostavbě západní komunikace navazující na nový most a otevření silnice z Litoměřic na Ústí nad Labem
přes kopečky.
(eva)

PSÍ VÝKALY UKLIDÍ
TECHNICKÉ SLUŽBY
Úklid psích exkrementů zajišťují
od 1. srpna technické služby města.
Službu převzaly od ﬁrmy, s níž radnice ukončila smlouvu.
„Ročně jsme za ni platili 720
tisíc korun. Technické služby zajistí úklid za výrazně menší částku,“
uvedl místostarosta Jaroslav Tvrdík. Navíc zaměstnanci TS mají
detailní přehled o tom, ve kterých
lokalitách by měl být úklid psích
výkalů intenzivnější. „Reagujeme
tak na připomínky občanů, jež byly
mnohdy oprávněné,“ dodal místostarosta.
(eva)

NEMOCNICE PŘITVRDÍ

Regulační poplatky platí klienti nemocnice v její vstupní části.

Foto (eva)

Až několik tisíc korun můžete zaplatit v případě, že jste v nemocnici neuhradili byť jen třicetikorunový regulační poplatek a soud schválí návrh na
exekuci. Vedení Městské nemocnice v Litoměřicích proto v této souvislosti
upozorňuje, že na konci letošního roku končí tříletá lhůta, kdy se dluh stává
promlčeným v případě, že nebyl zahájen proces vedoucí k jeho vymožení.
„Až dosud jsme se vzhledem k nákladnosti celého řízení zabývali hlavně
vymožením vyšších dlužných částek. Dle zákona jsem však povinen vymáhat i ty velmi nízké, k čemuž přistoupíme ve druhém pololetí roku,“ uvedl
ředitel nemocnice Leoš Vysoudil. Vyzývá proto klienty, kteří si nejsou jisti,
zda jejich jméno neﬁguruje v registru dlužníků, aby se s žádostí o informaci
obrátili na recepci nemocnice.
Městská nemocnice v Litoměřicích eviduje od 1. ledna 2008, kdy regulační poplatky vstoupily v platnost, celkový dluh ve výši 1,1 milionu korun.
Týká se 2 100 dlužníků.
(eva)
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ZASTUPITELÉ SI
SNÍŽILI ODMĚNY
Město Litoměřice bude
muset vzhledem ke snižující se daňové výtěžnosti více
šetřit. Zastupitelé se rozhodli,
že začnou u sebe. Na základě
návrhu radního Karla Krejzy
odhlasovali snížení odměn
zastupitelů o deset procent, což
v konečném důsledku znamená
roční úsporu dosahující zhruba
180 tisíc korun.
„Není to mnoho, ale pokud
požadujeme úsporná opatření od ředitelů příspěvkových
organizací města, vedoucích
odborů i úředníků, musíme
i my ukázat, že to se šetřením
myslíme vážně,“ konstatoval
radní Krejza, který se coby člen
ﬁnančního výboru zabývá i
přípravou rozpočtu. „Již v září
začneme připravovat rozpočet
na příští rok. Konečné slovo
o jeho podobě však budou mít
noví zastupitelé vzešlí z podzimních komunálních voleb,“
dodal radní.
(eva)

STANOVISKO
Nesouhlasíme s formou,
jakou jsou prezentovány
osobní postoje na objektu
prodejny elektrospotřebičů
na Mírovém náměstí. Jde
o nevhodný způsob, který se
navíc odehrává v centru Litoměřic, tedy před zraky nejen
obyvatel města, ale i jeho
návštěvníků. Je nám líto, že
několikeré výzvy, jež zazněly nejen z úst představitelů
města, ale i části zastupitelů
k odstranění nápisů nebyly
dosud vyslyšeny.
Radní města Litoměřice

5. srpna

… i přes intenzivní vyšetřování
zůstává neznámý pachatel, který
v době od 4. do 6. července vykradl
biskupskou hrobku. Pachatel otvor
do hrobky zamaskoval velkou větví, která byla u místa činu objevena
dva dny po pohřbu emeritního biskupa Josefa Koukla. Přesná doba
vloupání do hrobky tak není známa.
Zloděj si odnesl biskupův zlatý kříž
a prsten.
…. ke kolizi ženy na motocyklu s osobním vozidlem došlo
19. července ve 12.43 hod. v ulici
Na Valech (před okresním soudem).
Žena si při pádu způsobila těžké
zranění. Řidič auta z místa nehody
ujel, aniž by zraněné poskytl první
pomoc. Policie žádá případné svědky nehody o informace.

K VOLBÁM PŮJDEME LETOS PODRUHÉ. Celkem 61% volební
účast zaznamenaly Litoměřice na konci května ve volbách do Poslanecké
sněmovny. Vyhrála ODS se 23,7 % hlasy před druhou ČSSD s 20 % hlasy. Třetí skončila TOP 09 (16 %) a čtvrtá KSČM (12,02 %). Následovat
budou komunální volby, jejichž datum konání stanovil prezident na 14.
a 15. října.
Foto Eva Břeňová

… 35letý muž z Litoměřic neplatí
výživné na své dvě dcery, ačkoli má
stanoveno soudem přispívat každý
měsíc určenou částku. Za období
posledních tří let již dluží na výživném 207 tisíc korun! 17. července
mu proto bylo sděleno obvinění
pro trestný čin Zanedbání povinné
výživy.

PO OBRAZOVCE UŽ NENÍ ANI PAMÁTKY
Pracovníci technických
lo. Proti dalším dvěma pokuslužeb města odstranili
tám (mimo jiné i za to, že se
kovovou konstrukci nachájednatelka bez řádné omluvy
zející se v blízkosti Tyršoopakovaně
nedostavovala
va mostu v Litoměřicích.
k jednáním) se však ﬁrma
Postavena byla s cílem
odvolala. Sankce od památzastínit nelegálně umístěkového úřadu přitom může
nou velkoplošnou reklamdosáhnout až dvou milionů
ní obrazovku umístěnou
korun. Odvolání v současna soukromém objektu
né době řeší Krajský úřad
(viz foto archiv), který je
Ústeckého kraje.
evidovaný jako kulturní
Obrazovku nechala ﬁrpamátka.
ma Wau Media odstranit na
„Proti provozovateli obnátlak stavebního úřadu. Zda
razovky, tedy ﬁrmě Wau
se ji pokusí umístit na jiném
Media, bylo vedeno ze stra- Obrazovka hyzdila pohled na historickou část ná- místě, a to legální cestou, není
Foto Eva Břeňová
ny odboru školství, kultury, městí.
zatím zřejmé. „Jednatelka
sportu a památkové péče i stavební- káři, ani stavební úřad. Pokutu za společnosti se o to již zajímala, ale
ho úřadu správní řízení,“ informo- užívání neohlášené stavby, která písemnou žádost o umístění a povoval tajemník městského úřadu Petr byla udělena stavebním úřadem, již lení stavby jsme dosud nedostali,“
Panaš. K instalaci velkoplošného právní oddělení městského úřadu za informoval vedoucí stavebního úřazařízení nevydali povolení památ- pomoci exekučního řízení vymoh- du Jan Nejtek.
(eva)

VÍTR VYVRACEL STROMY
Silný vítr, který se na počátku června prohnal Litoměřicemi, zanechal
nepořádek na Střeleckém ostrově. Kromě popadaných větví zůstal na
zemi ležet i několik metrů vysoký javor, který silný poryv větru vyvrátil
ze země. Druhý javor se rozlomil a i on byl kvůli nestabilitě poražen.
Ostrov pracovníci technických služeb města hned druhý den uklidili.
Následně i rozřezali spadlý javor a porazili poškozené stromy.
Podle pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu Lenky Brožové nejde o výjimečnou situaci. „I loni se zde jeden javor zcela
vyloupl ze země. Na tomto místě je totiž vysoká hladina spodní vody, což
u některých stromů způsobuje kořenovou nestabilitu,“ vysvětlila Lenka
Brožová. V případu opravdu silných poryvů větru je proto lepší se v blízkosti stromů na Střeleckém ostrově nezdržovat.
(eva)
Vzrostlý javor rostoucí na Střeleckém ostrově desítky let vyvrátil
silný vítr z kořenů.
Foto Eva Břeňová
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ROZVOJ STRÁNĚ POKRAČUJE
Obyvatelé části Miřejovické stráně se po dešti už nebrodí
v blátě. Již několik týdnů totiž
užívají nové komunikace a chodníky. Konkrétně v ulicích Švestková, Ořechová a Kaštanová.
Tím však stavební práce na stráni
nekončí.
„Postavena byla i menší křižovatka nacházející se na rozhraní ulic Trnková a Kaštanová,“
informoval místostarosta Václav
Červín. Dalším krokem bude prodloužení Kaštanové ulice o zhruba
padesát metrů. Cílem je umožnit
příjezd k dalším parcelám. „Naším
přáním je následně zahájit stavbu
komunikace s chodníky a parkovacími stáními v Trnkové ulici,“
dodal místostarosta Červín.
Vedení litoměřické radnice
tímto děkuje majitelům pozemků za jejich bezúplatný převod

Starosta Ladislav Chlupáč, spolumajitel dodavatelské firmy DAPS Josef
Černý a místostarosta Václav Černý přestřižením pásky symbolicky otevřeli
nové komunikace na stráni.
Foto Eva Břeňová

městu. Bez tohoto kroku by
město nemohlo komunikace
postavit. „Věřím, že s obdobně
vstřícným přístupem se setká-

me i u dalších vlastníků. Jen tak
totiž můžeme zajistit další rozvoj Miřejovické stráně,“ dodal
Václav Červín.
(eva)

BEZPEČÍ CHODCŮ JE PRIORITOU
V Pokratickorun, vedoucí
ké ulici probíhá
odboru dopravy
v těchto dnech
a silničního hosstavba nového
podářství městpřechodu
pro
ského úřadu Ivo
chodce. Děje se
Perna. Termín
tak v těsné blízdokončení stavkosti místa, kde
by byl stanoven
se
Březinova
na konec prázdcesta napojuje
nin.
na Pokratickou
„Věříme, že
silnici. Provoz
již první cesta do
na komunikaci
školy bude pro
zůstal zachován,
tudy procházející
řidiči však museškoláky bezpečjí počítat s omenější,“ poukázal
zením rychlosti.
na smysl akce
„V místě no- Místostarosta Václav Červín při kontrole právě probíhající stavby pře- m í s t o s t a r o s t a
vého přechodu chodu.
Foto Eva Břeňová Václav Červín.
bude zúžená silZnačené
přenice, čímž dojde k rozšíření chodní- a značený svislým a vodorovným chodové místo totiž v tomto chodci
ku. Počítáme i s vodícím pruhem pro dopravním značením,“ popsal dílo, exponovaném místě dosud chyslabozraké. Přechod bude nasvícený které vyjde na zhruba půl milionu bělo.
(eva)

NÁDRAŽÍ VOLÁ PO RENOVACI
Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy s regionální rozvojovou
agenturou Ústeckého kraje na zpracování žádosti o dotaci na projekt
„Modernizace a dostavba autobusového nádraží Litoměřice“.
Oproti původnímu záměru však
došlo k zásadní změně. „Projekt
bude zpracován tak, aby náklady
dosáhly pouze 50 milionů korun
místo původně zamýšlených 120
milionů. Musíme plánovat pouze
akce, jež rozpočet města unese,“
informoval starosta Ladislav Chlupáč. Případná evropská dotace totiž

pokryje jen 92% nákladů. Zbývající
část musí zaplatit žadatel.
„Ušetříme hlavně na zastřešení,“
uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Ivo Perna.
Autobusové nádraží tak má v případě zisku dotace šanci získat moderní
vzhled, včetně digitálního informačního systému. „Na jeho současné podobě se totiž podepsal zub času, navíc
je vzhledem k neustále klesajícímu
množství autobusových spojů prostorově předimenzované,“ charakterizoval současný stav Ivo Perna.
(eva)
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TELEVIZE SE VRACÍ
Česká televize se po dokončení seriálu Na vlky s kladivem opět vrací do Litoměřic.
V nemocnici a dalších částech
města tentokrát hodlá natáčet
český seriál s pracovním názvem
Elixír mládí. Jedná se o šestnáctidílný rodinný seriál z prostředí
domova pro seniory, který popisuje příběhy nejen samotných
klientů a zaměstnanců domova,
ale i jejich rodinných příslušníků. „Exteriérové motivy seriálu
jsme po dobrých zkušenostech
z předešlého natáčení opět situovali do Litoměřic,“ uvádějí
tvůrci.
(eva)

KRÁTCE
… zastupitelé rozhodli o způsobu, jakým bude poskytnuta dotace
na činnost HC Stadion Litoměřice
ve výši 3 milionů korun z rozpočtové rezervy. Půl milionu dostanou při
podání přihlášky do soutěže první
národní hokejové ligy, zbývající část
při prokazatelném pokrytí komplexního rozpočtu na celou sezónu a při
prokazatelné tržbě za prodej vstupenek 500 tisíc korun.
… část již několik let nevyužívaného domu na Mírovém náměstí 18/10
(bývalá restaurace) bude na základě
rozhodnutí radních využívat Centrum
cestovního ruchu Litoměřice, a to jako
sídlo právě se rodící destinační agentury České středohoří a sídlo Labské
paroplavební společnosti.
…dle „Zásad prodeje bytů z majetku města Litoměřice“ se pokračuje
s prodejem bytů v ulici Kubínova
438, Raisova 1921, A. Muchy 416
a 414. Prodej schválili zastupitelé na
svém posledním jednání.
… radní odsouhlasili návrh komise kultury na poskytnutí ﬁnančních
prostředků v Programu podpory
občanským sdružením zaměřených
na opravy malých sakrálních staveb
v litoměřickém regionu ve výši 50
tisíc korun Společnosti pro obnovu
památek Úštěcka.

RADNÍ ZAHÁJILI JEDNÁNÍ
O BUDOUCNOSTI VÝSTAVIŠTĚ
Zřejmě v první polovině roku
2011 bude vyhlášeno výběrové
řízení na provozovatele výstaviště
Zahrady Čech. Společnosti Výstavy totiž 31. prosince 2012 končí
platnost nájemní smlouvy uzavřené v roce 2002.
„Je třeba provést inventarizaci
majetku, tedy budov i pozemků,
a připravit podmínky výběrového
řízení na provozovatele výstaviště,“ vysvětlil tajemník městského

úřadu Petr Panaš, proč musejí radní města v dostatečném časovém
předstihu jednat o budoucnosti
areálu, v němž se každoročně koná
řada nejen zahradnických akcí.
„Každý z nás si nepochybně přeje, aby se ve výstavnictví spojeném
s dlouholetou tradicí pokračovalo.
Je však třeba upravit podmínky, za
kterých se tak bude dít,“ uvedl v
této souvislosti starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč.
(eva)

ZDRAVOTNICTVÍ
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Ženské oddělení
bylo přemístěno
Kromě radiodiagnostického
oddělení prochází rozsáhlými
stavebními úpravami i stanice
gynekologie.
„Byla proto na přelomu května a června dočasně přemístěna do pavilonu G, na 5. patro
chirurgie. Zůstane zde pravděpodobně do konce roku,“
informoval ředitel nemocnice
Leoš Vysoudil s tím, že přesun
neomezil, ani neohrozil rozsah
a kvalitu péče. Stanice šestinedělí a čekatelek zůstaly na
původním místě.
Rekonstrukce obou pracovišť je součástí projektu
s názvem „Modernizace RTG
a ženského oddělení Městské
nemocnice v Litoměřicích“,
na který získalo zdravotnické
zařízení dotaci z Regionálního
operačního programu Severozápad ve výši 25 milionů
korun. Dalších pět milionu
korun uvolnilo ze svého rozpočtu.
(eva)

VÍTE, ŽE … ?
… vstupní prostory nemocnice
slouží i jako výstavní? Vznikla zde
totiž fotogalerie. Do nemocnice
lidé přicházejí plni obav a starostí buď o svůj zdravotní stav nebo
o zdraví svých nejbližších. Průběžně aktualizovaná expozice jim má
nabídnout příjemné chvíle rozptýlení.
Jako první zde byly 1. června
instalovány fotograﬁe od osmnácti francouzských autorů. Výstava
nazvaná Světlem a stínem vznikla
ve spolupráci města Litoměřice
s francouzským partnerským městem Armentiéres.
(eva)

BUDEME MÍT BABYBOX
Dne 19. září ve 12 hodin má být
v litoměřické nemocnici uveden do
provozu babybox. Pokud k tomu
dojde, stane se městská nemocnice
39. místem v České republice, kde
bude zařízení nabízející anonymní
odložení nemluvňat fungovat.
Termín otevření však závisí na
tom, zda se podaří získat potřebné ﬁnance. Město již uvolnilo 100
tisíc korun. „Na jeho pořízení však
potřebuji celkem 250 tisíc korun,“
konstatoval Ludvík Hess, propagátor babyboxů v České republice.
Litoměřice jsou přitom podle jeho
názoru městem, které zařízení dávající šanci na život rodiči nechtěnému nemluvněti opravdu potřebuje.
Svědčí o tom ostatně případ dvou
mrtvých novorozeňat z poslední
doby. Jedno bylo nalezeno v Lovosicích, druhé v kontejneru ve Stránského ulici v Litoměřicích. Možná
mohla žít. „Právě tato myšlenka mě

Ředitel nemocnice Leoš Vysoudil ukazuje jedno z možných míst, kde by
babybox mohl být instalován.
Foto Eva Břeňová

přivedla k tomu, abych panu Hessovi zavolal,“ přiznal ředitel litoměřické nemocnice Leoš Vysoudil.

Chcete-li i vy přispět na pořízení
babyboxu, kontaktujte Ludvíka Hesse na tel. čísle 602 305 139. (eva)

NEMOCNICE KOUPILA NOVÉ CT
S výkonnějším a k pacientům
šetrnějším CT přístrojem budou již
za několik dní pracovat lékaři litoměřické nemocnice. V souvislosti s
tím již několik týdnů probíhá rekonstrukce CT pracoviště.
„Naše současné CT zařízení Shimadzu SCT 4500 máme v provozu od
roku 2003 a je již technicky zastaralé
a stále náročnější na servisní zásahy,“
uvedl do problému primář oddělení
radiologie a zobrazovacích metod
Vladimír Šild. Instalaci nového přístroje provázejí nezbytné stavební
úpravy a uzavření CT pracoviště.
Pacienti, kteří vyžadují urgentní CT
vyšetření, jsou směřováni do okolních zdravotnických zařízení.
„Nový CT přístroj Aquili-

Zisk bude letos nižší
I přes problémy českého zdravotnictví se vedení Městské nemocnice v
Litoměřicích daří držet příznivý hospodářský výsledek. První pololetí ukončilo se zhruba stotisícovým ziskem.
„Není to mnoho, ale v potaz je
třeba brát pro ﬁnanční vývoj nepříznivé skutečnosti, které v letošním
roce nastaly,“ komentuje výsledek
ředitel nemocnice Leoš Vysoudil. Na
mysli má především fakt, že nedošlo
k navýšení plateb od zdravotních
pojišťoven, ačkoliv náklady vzrostly.
A to hlavně v souvislosti s navýšením
mezd zdravotnického personálu. Tento nárůst představuje dvacet milionů
korun ročně. Částečnou kompenzaci
poskytly zatím pouze dvě pojišťovny – VZP a Pojišťovna ministerstva

5. srpna

vnitra. Ostatní vyčkávají, jak dopadne vyúčtování roku 2010. Z Janotova balíčku nakonec vypadlo i to, že
podniky si mohou u osob zastávajících nejnižší pracovní pozice odečíst
z daní část sociálního pojištění. „V
našem případě to mělo představovat třímilionovou úsporu,“ poukázal
na další moment ředitel nemocnice
Vysoudil.
I přes uvedené nepříznivé okolnosti předpokládá vedení kladný
hospodářský výsledek, ačkoliv je
zřejmé, že dojde k poklesu zisku.
„Zatímco v loňském roce dosáhl
5,3 milionu korun, letos očekáváme,
že bude o tři miliony nižší,“ odhadl
vývoj předseda dozorčí rady nemocnice Radek Lončák.
(eva)

on 64 je moderní zařízení, které
má detekční systém se 64 řadami
detektorů. Původní zařízení bylo
vybaveno pouze jednou řadou
detektorů. Umožňuje snímání vrstev
až v tloušťce minimálně 0,5mm při
nejkratším čase rotace rentgenové
lampy 0,5sec. Tyto parametry znamenají, že lze v krátkém čase detailně vyšetřit požadované oblasti lidského těla. Dále umožňuje zachytit
tok kontrastní látky, která se podává do žíly, v cévách a nahradit tak
většinu klasických angiograﬁckých
vyšetření. Vyšetření tak může probíhat rychleji a s větší diagnostickou
výtěžností než doposud,“ seznámil s
možnostmi primář.
Nové CT využívá ﬁltrace a progra-

mového vybavení k získání většího
nízkokontrastního a vysokokontrastního rozlišení při optimalizované
dávce ionizačního záření pro pacienta. „Nutno však dodat, že dávka záření je i tak při CT vyšetření vysoká.
Je třeba vyšetření pečlivě indikovat
a zvláště u dětí využívat nezatěžující zobrazovací metody,“ upozornil
primář Šild. Novinkou také je, že
doposud byla CT vyšetření omezena maximální hmotností pacienta do
130 kg. Nově bude možné vyšetřovat
osoby vážící až 200 kg.
„K otevření rekonstruovaného
pracoviště a k představení moderního CT dojde v první polovině srpna,“ informoval ředitel nemocnice
Leoš Vysoudil.
(nk, eva)

Stomická poradna má
unikátní pomůcku
Absolvování kurzu stomické péče a následné získání certiﬁkátu
o oprávnění působit jako konzultant pro stomickou pomůcku s názvem
Vitala pro sestru Hanu Dobrovolnou znamená pro pacienty s kolostomií
navštěvující stomickou poradnu naději na pohodlnější život.
V péči o stomické pacienty (s vývodem znamenajícím přerušení
a vyvedení některé části střeva nebo močovodu na stěnu břišní) se jedná
o naprostou novinku pocházející z USA, která byla uvedena na trh v ČR
jako v první zemi Evropy teprve 1. června letošního roku. Jde o bezsáčkovou pomůcku pro kontrolu kontinence stolice, která lidem žijícím
s kolostomií značně zvyšuje komfort a sebevědomí.
„Pacient ale musí splňovat přísná kriteria pro nošení tohoto systému.
Pomůcka může být používána nejdříve 6 – 8 týdnů po operaci, a to
pouze na doporučení lékaře,“ vysvětlila Hana Dobrovolná a dodala, že
ač tato pomůcka není vhodná pro každého pacienta s kolostomií, představuje začátek převratného směru v oblasti ošetřování stomií.
(nk)
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

POLOVINA ODMÍTNUTÝCH
DĚTÍ MÁ ŠANCI NA PŘIJETÍ
Situace v počtu dětí nepřijatých
do mateřských škol není v Litoměřicích tak hrozivá, jak se zdála být po
zveřejnění prvních výsledků zápisů.
Z pohovorů s rodiči 123 odmítnutých dětí totiž vyplynulo, že „pouze“ pěti desítkám rodin může nepřijetí jejich potomka do předškolního
zařízení způsobit vážnější problémy.
V případě ostatních je matka buď
nezaměstnaná, případně doma na
mateřské dovolené s mladším sourozencem.
Maminky 53 nepřijatých dětí však
avizovaly nástup do zaměstnání. Ještě
však pobírají rodičovský příspěvek,
protože mají potomka narozeného
v roce 2008, tudíž třech let dovrší až
v průběhu příštího roku. „Loni jsme
během školního roku umístili čtyřicet původně odmítnutých dětí. Je
pravděpodobné, že obdobná situace
nastane i letos,“ odhaduje vývoj ředitelka litoměřických mateřských škol
Monika Mejtová, která má oporu ve
vedení radnice.
Město totiž investovalo v loňském roce do rekonstrukce mateřských škol a vybudování nové
mateřinky v Ladově ulici celkem
9,2 milionu korun. V letošním roce

Monika Mejtová, ředitelka litoměřických mateřských škol, jež tvoří příspěvkovou organizaci města, s místostarostou Červínem mapovali aktuální situaci ve všech předškolních zařízení.
Foto Eva Břeňová

půjde do zkvalitnění jejich zázemí
dalších 6,3 milionu. Kromě toho
má město šanci získat 15 milionů
korun od Státního fondu životního
prostředí na celkovou rekonstrukci
MŠ Sedmikráska v Ladově ulici.
„Věřím, že díky těmto koncepčním
krokům získáme od hygieniků souhlasné stanovisko k navýšení kapacity v některých mateřinkách tak,
abychom opravdu mohli v průběhu

příštího školního roku uspokojit
zájem rodičů 53 odmítnutých dětí,“
neskrývá optimismus místostarosta
Václav Červín.
Přistupovat k výstavbě dalšího
předškolního zařízení je podle místostarosty Červína zbytečné. Příští
rok by totiž měla demograﬁcká křivka
dětí dosahujících věku, kdy mohou
nastoupit do školky, vrcholit a posléze
začít postupně klesat.
(eva)

CIZINEC SKONČIL NA PSYCHIATRII
Cizinec, který věnoval v Litoměřicích na různých místech nezvyklou
pozornost dětem, skončil v beřkovické psychiatrické léčebně. Šlo
o muže, kterého městská policie již
několikrát vykazovala z míst, kde se
ve zvýšené míře pohybovaly děti,
jimž rozdával bonbóny a hladil je.
Strážníci zjistili, že jde o 43letého
cizince, který má zákaz pobytu na
území ČR. Vzhledem k tomu, že
si podal odvolání proti rozhodnutí
o vyhoštění, může zde pobývat až

do rozhodnutí soudu. Doporučení
strážníků, aby se nezdržoval v blízkosti dětí, však nerespektoval.
„Chování muže vzbuzovalo
obavy z toho, aby se jeho aktivita
nestupňovala a nevyústila v možný
trestný čin. Proto v okamžiku, kdy
jsme dostali další upozornění od
občanů, že kontaktuje děti pohybující se tentokráte na Dómském
náměstí, zavolali jsme státní policii. Ta využila všech pravomocí
k tomu, aby ho zadržela a předala

do péče psychiatrického oddělení městské nemocnice. Odtud byl
převezen do beřkovické léčebny,“
informoval velitel městské policie Ivan Králik, který o případu
informoval i cizineckou policii.
„Domnívám se, že obdobné chování by mělo být dostatečným
důvodem k tomu, aby cizinec se
svým odvoláním proti rozhodnutí
o vyhoštění z České republiky neuspěl,“ odhaduje vývoj situace Ivan
Králik.
(eva)
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VEDOUCÍ ODBORU
NASTOUPÍ V ZÁŘÍ
Litoměřičtí radní potvrdili výsledky výběrového řízení
na obsazení místa vedoucího
odboru školství, kultury, sportu
a památkové péče městského
úřadu. Tuto funkci bude od 1.
září zastávat šestatřicetiletá Ing.
Andrea Křížová z Litoměřic,
která dosud pracovala v nadnárodní společnosti v Praze, tedy v
soukromé sféře.
„Prokázala jednoznačně nejlepší znalosti a všeobecný rozhled, včetně příslušných zákonů,“ uvedl místostarosta Václav
Červín, člen výběrové komise.
Do výběrového řízení se přihlásilo patnáct uchazečů. (eva)

BEZ PŘILBY
UŽ NEVYJEDU
Upozornit děti, rodiče, pedagogy
i veřejnost na nebezpečí vážných
úrazů hlavy při pádu z jízdního kola
je cílem právě zahájené kampaně
„Bez přilby už nevyjedu“. Během
této akce bude Policie ČR na cyklostezce podél Labe kontrolovat,
zda děti a mládež do 18 let nosí při
jízdě na kole přilbu. Vzorní cyklisté
získají jako odměnu cyklopotřeby,
jako například zvonky, cyklolahve,
blikačky aj.
Akce, která potrvá do konce
srpna, je pořádána u příležitosti
kampaně „Národní dny bez úrazu
2010“. Ta zajímavou formou informuje občany o tom, jak předcházet
úrazům, zejména v dopravě, ale
také v domácnosti, ve školách atd.
Jedná se vůbec o nejrozsáhlejší
kampaň zaměřenou na prevenci úrazů v Litoměřicích. Partnerem akce
je Preventivně informační skupina
Policie ČR a Cyklo&Hobby Litoměřice.
(mč)

STAROSTA PŘIJAL MATEMATIKY
Starosta Ladislav Chlupáč přivítal na radnici účastníky třídenní 17. mezinárodní matematické konference, která v červnu probíhala v Litoměřicích. Nechyběla mezi nimi ani rektorka Univerzity J.E.Purkyně Iva Ritschelová.
V sále hotelu Koliba jednalo ve dvou sekcích třicet významných matematiků pocházejících převážně z Polska, Slovenska a České republiky. Hostiteli
konference byli vedoucí katedry matematiky a ICT, proděkan pedagogické
fakulty ústecké univerzity Lukáš Círus a univerzitní profesor ústecké univerzity Jan Melichar. Oba přitom jsou občany Litoměřic.
Cílem konference bylo hledat způsoby, jejichž prostřednictvím by odborníci prezentovali matematiku veřejnosti jako vědu, která je pro společnost
významná. „Úvodní přednáška Jiřího Cihláře z ústecké univerzity byla
věnována tématu „Krása v matematice“. Adam Płocki z krakovské univerzity zase ukázal možnosti využití matematické pravděpodobnosti kolem
nás. Řada přednášek a kuloárních diskusí byla věnována dalším problémům
matematiky z oblasti aritmetiky, matematické analýzy, algebry, geometrie,
statistiky a pravděpodobnosti,“ charakterizoval průběh konference profesor
Melichar.
(eva)

Starosta Ladislav Chlupáč s rektorkou Ritschelovou, profesorem Melicharem a proděkanem Círusem.
Foto Eva Břeňová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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POMOC ZDARMA
Unikátní formu pomoci nabízí
Okresní hospodářská komora v Litoměřicích. Určena je ﬁrmám, které
jsou v důsledku ekonomické recese
nuceny před případnou restrukturalizací či v jejím důsledku propustit část
zaměstnanců.
„Připravovaný projekt ﬁnančně
podpořený Evropskou unií spočívá
v účinné a moderní formě vzdělávání pracovníků s cílem jejich plného
uplatnění po restrukturalizaci podniku,“ informovala ředitelka OHK Litoměřice Alena Kaiserová. Šanci dostanou také již propuštění zaměstnanci,
které OHK prostřednictvím projektu
připraví na opětovné zařazení na trh
práce. „Podniky, které zaměstnají propuštěné zaměstnance, navíc mají šanci získat dotaci,“ poukázala na další
výhodu ředitelka Kaiserová.
Zájemci se mohou hlásit na OHK v
Litoměřicích, tel: 602185224. (eva)

KLUBÍČKO ZVE
Již 14. srpna se uskuteční akce
„Bubnujeme s dětmi“. Jde o celodenní hudební workshop na zahradě Klubíčka. Hudební nástroje
k zapůjčení na místě, možné přinést i vlastní.
29. srpna se od 16 hodin opět na
zahradě Klubíčka uskuteční divadelní představení s názvem Neposlušná kůzlátka, a to v podání souboru Buchty a loutky.
Obě aktivity mohou být realizovány díky ﬁnanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou loni získalo město Litoměřice
za druhé místo v soutěži Obec přátelská rodině. „Jsou součástí celé
sady aktivit určené rodinám, jež
pořádáme společně s knihovnou,“
informovala jednatelka Klubíčka
Zuzana Legnerová. Rodiny zve
i na dílničky určené dětem od šesti
do dvanácti let . Konají se každé
pondělí a středu od 10 hodin. Účast
nutno hlásit předem na tel.č. 777
935 891.
(eva)

5. srpna

NOVÝ KOMUNÁLNÍ PLÁN UDÁ
VÝVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Přípravy 3. komunitního plánu
sociálních služeb města vrcholí.
Komunitní plán je dokument,
který udává, jakým způsobem
se budou v následujících třech
letech rozvíjet sociální služby
v Litoměřicích.
Jednotlivé návrhy vznikaly
v pracovních skupinách, které se scházely několik měsíců .
„V rámci komunitního plánování
se schází pět skupin zabývajících
se seniory, rodinou, dětmi a mládeží, zdravotně postiženými, osobami v přechodné krizi, etnickými
minoritami a drogově závislými,“
uvedl místostarosta Jiří Landa.
Do pracovních skupin dochází jak
poskytovatelé sociálních služeb,
tak i někteří jejich uživatelé.
Důležitým podkladem pro tvorbu
3. komunitního plánu byla analýza potřeb uživatelů sociálních
služeb, která proběhla během února a března letošního roku. Zaměřená byla na potřeby a zkušenosti
stávajících uživatelů služeb.

K dispozici na recepci městského úřadu je právě vydaný katalog sociálních
služeb. Podle místostarosty Jiřího Landy (na snímku) nabízí ucelený přehled
sociálních služeb a kontaktů na jejich poskytovatele.
Foto Eva Břeňová

Šanci připomínkovat návrh
plánu měla i veřejnost v první
polovině června, a to na několika kontaktních místech. „Náměty, které se nám sejdou, budou
prokonzultovány v pracovních

ODPŮRCE DROG
PŘIJAL MÍSTOSTAROSTA
Upozornit na rezervy v prevenci
zneužívání drog bylo cílem 8. ročníku „Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog“. Účastníky akce, jejíž
zastávkou se v polovině června staly
Litoměřice, přijal na radnici místostarosta Jiří Landa.
„Takovéto akce mají velký
význam. Poukazují na devastující účinky drog a zároveň nabízejí
alternativu, v tomto případě sport,“
konstatoval místostarosta Landa.

DŮM NABÍDNE SENIORŮM KVALITNÍ ZÁZEMÍ
Vedení litoměřické radnice myslí i na seniory. Nechalo totiž zpracovat
projekt, podle které by objekt v ulici Velká Krajská, v němž bývala jídelna, byl přestavěn na klub pro seniory.
„K dispozici budou mít internetový koutek, klubovou místnost s posezením, kavárnu, stejně jako tělocvičnu s posilovnou, jež se v případě potřeby
změní na přednáškový sál. Studie počítá i se zimní zahradou, bezbariérovým přístupem a samozřejmě potřebným sociálním zázemím, včetně
šaten,“ charakterizoval projekt, který se nachází ve fázi zpracování, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Martin Veber.
Do jeho podoby přitom mluvili i senioři. Jako s budoucími uživateli s nimi
vedoucí odboru i místostarosta Jiří Landa mnohé kroky konzultovali.
Je přitom pravděpodobné, že stavba domu pro seniory bude zahájena ještě
letos. V rozpočtu města je na realizaci připraveno 1,5 milionu korun. Dalších
půl milionu představuje úspora z akcí, na které se odboru podařilo získat
dotaci. „Potřebujeme ještě milion. Zatím hledáme vhodné zdroje tak, abychom nezatížili městskou pokladnu,“ dodal místostarosta Landa.
(eva)

Situace je v České republice o to
závažnější, že v rámci Evropské
unie patříme na špičku žebříčku
zemí v počtu uživatelů marihuany
ve věku 15 až 16 let.
Cyklo-běh je svým rozsahem
a intenzitou největší pravidelnou
protidrogovou kampaní spojenou
se sportem. „Touto aktivitou chceme poukázat na nedostatečnou
informovanost na poli drogové prevence. Zároveň voláme po zvýšení

skupinách, některé z nich mohou
ovlivnit finální podobu připravovaného plánu,“ doplňuje vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Martin Veber.
(eva)

protidrogového vzdělávání a osvěty
v naší zemi,“ poukázal v Litoměřicích na jeho smysl mluvčí projektu
Pavel Mudra.
Slavnostní zahájení 8. ročníku
cyklo-běhu proběhlo v pondělí 7.
června v Mikulově. Hostem byla
také bývalá mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková. Celá
akce pak byla zakončena v Praze
18. června. Cyklo-běh se konal
u příležitosti Mezinárodního dne
proti zneužívání drog, který připadl na 26. června. Trasa dlouhá
1250 km vedla přes 35 měst Čech
a Moravy.
(eva)

NADĚJE NA LEPŠÍ BYDLENÍ
Sociálně slabí obyvatelé litoměřických azylových domů, kteří
řádně pracují a neporušují provozní
řády ubytoven, mají šanci na lepší bydlení. Město Litoměřice totiž
podalo žádost o dotaci na projekt
s názvem „Rekonstrukce resocializačních bytů v azylovém domě v
Litoměřicích“.
„Zaměřen je na přestavbu druhého patra želetické ubytovny a vybudování devíti malometrážních bytů
s asistencí sociálních pracovníků,“
vysvětlil místostarosta Jiří Landa.
Byty budou určeny klientům azylových domů, kteří pracují a mají
vlastní příjem, z něhož jsou schopni
platit nájemné. Smlouva s klientem

by měla být uzavřena na maximálně dva roky. „Službu bude pro město provozovat občanské sdružení
Naděje, které již několik let úspěšně
zajišťuje chod želetické ubytovny,“
upřesnil vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Martin Veber,
který vyzdvihuje motivační charakter tohoto typu bydlení. „Sociálně
slabí občané by měli pochopit, že
když pracují, mají šanci na slušné
bydlení,“ dodal vedoucí Veber.
Celkové náklady na realizaci projektu dosahují 6,4 milionu
korun. Dotace ze strukturálních
fondů EU pokryje v případě jejího
získání až 85 procent celkových
nákladů.
(eva)

5. srpna

SOCIÁLNÍ OBLAST

SENIOŘI SE BAVILI
V DOMĚ KULTURY

Předány byly
dva Zlaté kříže
Dva Zlaté kříže 3. stupně, čtyřicet
zlatých a dvacet stříbrných Medailí dr. Jánského převzali dárci krve
od starosty Ladislava Chlupáče v
obřadní síni města. Stalo se tak 14.
června, tedy v den, kdy jsme slavili Světový den dárců krve. Jeho
cílem bylo připomenout si všechny
jedince, jejichž zásluhou často bývá
zachráněno to nejcennější – lidský
život.
„Poprvé jsem krev daroval v 66.
roce coby voják sloužící v Mladé
Boleslavi. A pak už jsem s dárcovstvím nepřestal,“ zavzpomínal na
dobu dávno minulou Petr Kodeš z
Litoměřic, který společně s Rado-
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Starosta Ladislav Chlupáč předal Zlatý kříž Petru Kodešovi z Litoměřic.
Foto Eva Břeňová

slavem Beránkem převzal Zlatý kříž
3. stupně za osm desítek uskutečněných odběrů. „Lidé, kteří jsou ochot-

Mažoretky z Rozmarýnu nebo
malí či větší tanečníci z taneční
školy DMC Revolution roztleskali
seniory, kteří na konci června zavítali do domu kultury. Město totiž pro
ně připravilo další zábavné odpoledne. Příjemnou zábavu zhruba 250
účastníkům přišel popřát starosta
Ladislav Chlupáč společně s místostarostou Jiřím Landou. O dobrou
náladu však nebyla v publiku nouze.
Mnohým dámám proto nevadil ani
fakt, že počet žen převyšoval počet
přítomných mužů. Písničky v podání Vinšovanky totiž přímo vybízely
k tanci a nešlo jim odolat.
(eva)

ni pomáhat druhým, si zaslouží naši
úctu a obdiv,“ adresoval starosta slova díků oceněným lidem.
(eva)

HEREC POTMĚŠIL VYJEL JAKO PRVNÍ

Jan Potměšil byl milým hostem společenské akce Diakonie. Rozdal mnoho podpisů a trpělivě se fotil s klienty Diakonie.
Foto Eva Břeňová

Na invalidní vozíček upoutaný herec Jan Potměšil byl prvním
vozíčkářem, který vyjel po nově
vybudované nájezdní rampě do
čajovny Hóra provozované Diako-

nií Českobratrské církve evangelické u Jiráskových sadů. Kampaň
„Všichni ty schody nevyjdem“ tak
byla na konci června korunována úspěchem. „A vyjet se to dá,“

oddychl si s úsměvem na rtech Jan
Potměšil poté, co jako první vyjel
nahoru.
Vybudovat nájezdní rampu,
a učinit tak čajovnu i přilehlý
sál Oka-mžik bezbariérovým,
se podařilo díky charitativnímu
večeru, který Diakonie uspořádala na závěr minulého roku. „Dražba děl a výrobků klientů chráněné dílny totiž vynesla 421 tisíc
korun,“ informoval člen správní
rady litoměřické Diakonie Zdeněk Bárta.
Čajovna Hóra coby chráněné
pracoviště loni zaměstnávala deset
lidí se zdravotním postižením, kteří v průměru každý den obsloužili v
zimní sezoně padesát a v létě pětatřicet lidí. Vedle širokého výběru
čajů nabízí i jednoduché pochoutky, jako je plněný arabský chléb
nebo medový kuskus. Komunikační prostor Oka-mžik má ambice stát se místem kulturních akcí.
Řada jich zde již úspěšně proběhla.
(eva)

DĚTEM SE VE LHOTSKU LÍBILO
Šest
pěstounských
ním a oceněním pěstounské
rodin s dětmi se v červpráce. Letos se velkou měrou
nu rekreovalo v pensionu
na úspěchu setkání podílely
na Lhotsku. Pobyt pro ně
pracovnice Domu dětí a mlázorganizovalo město Litodeže v Litoměřicích, za což
měřice, respektive pracovjim moc děkujeme. Doufáníci odboru sociálních věcí
me, že navázaná spolupráce
a zdravotnictví.
se do budoucna stane tradiVíkend přinesl spoustu
cí,“ konstatovala pracovnice
aktivit – míčové hry, táborák
pro náhradní rodinnou péči
spojený s opékáním buřtů,
Městského úřadu v Litoměmódní přehlídka strašidel,
řicích Sylva Svobodová, jež
Dětem z pěstounských rodin se ve Lhotsku líbilo.
ruční práce, jako zdobenezapomněla v zastoupení
Foto Sylva Svobodová
ní květináčů ubrouskovou
pěstounských rodin poděkotechnikou, malování na hedvábí problémech dětí v pěstounských vat i městu Litoměřice. Právě díky
nebo navlékání korálků. Zatímco rodinách.
jeho ﬁnanční podpoře se setkání
„Každoroční setkávání pěstoun- pěstounských rodin každoročně
děti tvořily, dospělí si mezitím povídali s odborníkem o výchovných ských rodin je především poděková- konají.

PLAVBA LODÍ BYLA
VÝRAZEM ÚCTY
Na palubu lodi Porta Bohemica
1 pozval starosta Ladislav Chlupáč několik desítek členů místních
organizací Jednoty československé
obce legionářské, Českého svazu
bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a volyňské
Čechy. Tímto způsobem jim vyjádřil úctu, poděkoval za jejich činnost
a mnohaletou obhajobu principů
demokracie, za což si mnozí z nich
vysloužili nenávist komunistického
režimu a následnou perzekuci. „Na
jejich osobní statečnost a boj proti
nedemokratickému režimu nesmíme nikdy zapomenout,“ konstatoval
starosta.
(eva)

MĚSTU PŘIBYLI
DALŠÍ OBČÁNCI
Poslední předprázdninové vítání občánků proběhlo v obřadní síni
městského úřadu. Místostarosta
Jaroslav Tvrdík předal růže a pamětní listy čtyřiadvaceti maminkám (viz
foto), jejichž ratolesti se tak oﬁciálně staly občany města Litoměřice.
„Dětem přeji, aby byly obklopeny láskou, a jejich rodičům, aby jim
jejich potomci dělali radost a přinášeli chvíle štěstí,“ popřál místostarosta Tvrdík.
Vítání občánků probíhá jednou
měsíčně.
(eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
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PADLY PRVNÍ
POKUTY
Téměř dvě desítky případů porušení od května platné
vyhlášky o zákazu požívání
alkoholických nápojů na vybraných prostranstvích řešili litoměřičtí strážníci. Nejčastěji se
jedná o mladé lidi ve věku 19 až
25 let a poté o obyvatele starší
55 let. Často jde o problémové
osoby, v některých případech
i bezdomovce.
Jedním z těch, kteří vyhlášku
nerespektovali, byl mladík, který popíjel alkohol v Jiráskových
sadech a obtěžoval tudy procházející maminky s dětmi. Hlídka
na místě zjistila, že je pod vlivem
alkoholu. Protože u sebe neměl
občanský průkaz, předvedla ho
na obvodní oddělení Policie ČR.
„Za porušení vyhlášky můžeme
uložit až tisícikorunovou pokutu.
V tomto případě jsme přestupek
vyřešili pokutou ve výši tří set
korun,“ informoval velitel městské policie Ivan Králik. Podle něj
jsou právě Jiráskovy sady a okolí
marketů nejčastějším místem,
kde k porušení nové vyhlášky
dochází.
(eva)

ZASTUPITELÉ
PŮJČÍ SOKOLU
Půjčku ve výši 720 tisíc korun
dostane od města na základě rozhodnutí zastupitelů Tělovýchovná jednota Sokol Litoměřice.
Vedení TJ totiž nemá dostatek
ﬁnancí na zateplení a opravu
fasády objektu Hrádku na Tyršově náměstí. „Na opravě fasády
má přitom zájem i vedení radnice, protože budeme dokončovat
úpravy gotického hradu, který
se nachází v těsném sousedství
tohoto objektu. Je třeba, aby byl
celý tento prostor reprezentativní,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Tvrdík. Půjčka však nakonec
nebude bezúročná, ale s úrokem
ve výši inﬂace. Splacená má být
do tří let.
(eva)

5. srpna

PIVO TEKLO PROUDEM

Zlatavý mok tekl proudem na
Tyršově náměstí i v přilehlé Lidické
ulici. Po devítileté odmlce se totiž
v sobotu 23. července vrátily do
Litoměřic „Pivní slavnosti“.
Zhruba 1400 návštěvníků mělo
šanci ochutnat výrobky hned šesti
českých pivovarů. Prezentoval se
zde Pivovar Nymburk, Rohozec,
Žatec, Kocour z Varnsdorfu, Pivovar Holba Hanušovice a Svijany.
„Jde o malé a střední pivovary,
které v našem regionu prodávají
pivo. Například Kocoura vyrábí
litoměřický rodák Josef Šusta,“
odůvodnil škálu výrobců, kteří své
nápoje s bílou pěnou představili
v pivních stanech, spoluorganizátor akce Vratislav Huml. A nutno
dodat, že Kocour slavil úspěch.
„Vůbec jsem nevěděla, že existuje
a přitom je vynikající,“ komentovala jeho chuť jedna z návštěvnic
Monika Vasiliadu.
K dispozici byly lavičky k sezení, stejně jako stánky s občerstvením. Připraven byl i doprovodný
soutěžní a kulturní program startující už v 11 hodin. Postupně vystoupily skupiny Dekáda, Veselý lidi,
Swing Quartet Bohemia, Chřestýši
a Vintage retro. Náladu pozvedly
i soutěže o největší pivní pupek
nebo jak nejrychleji vypít tupláka.

Pivní slavnosti navštívila více než tisícovka lidí. Patřili mezi ně i manželé
Brůzlovi z Litoměřic.
Foto Eva Břeňová

Pivní slavnosti, probíhající na
nádvoří pivovaru, který v roce
2002 ukončil svou činnost, jsou
pro Litoměřice návratem k tradici. Naposledy se zde totiž konaly
v roce 2001. „Nejde však pouze o návrat k tradici,“ upozornil
místostarosta Jaroslav Tvrdík.
„Chceme také ukázat, že pivo do
Litoměřic patří. Cílem je přitáh-

nout pozornost investorů, protože
bez jejich pomoci se zde zlatavý
mok vařit hned jen tak nebude,“
konstatoval místostarosta Jaroslav
Tvrdík. Jednání vedení litoměřické radnice s případnými investory o obnovení provozu přitom již
nějaký čas probíhají. Prozatím
však nebyla korunována úspěchem.
(eva)

Přání: vraťte se
nám do divize

Starosta Chlupáč (vlevo) a senátor Vondra (vpravo) se před utkáním pozdravili s Vladimírem Šmicrem.
Foto Eva Břeňová

Brzký návrat do divize, kam Litoměřičtí historicky patří, popřáli společně fotbalistům senátor Alexandr
Vondra a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Učinili tak v sobotu
17. července v rámci oslav 90. výročí fotbalového klubu. V jejich režii
proběhla i rozehrávka utkání, ve kterém se představily bývalé slavné fotbalové hvězdy v čele s Vladimírem
Šmicrem a hráči FK Litoměřice, jež
hrávali divizi. Přestože místní prohráli 3:1, přičemž všechny tři góly
jim vstřelil právě Šmicr, divákům,
kteří se celodenního sportovního
programu zúčastnili, připravili pěkný fotbalový zážitek.
(eva)

KALICH ARENU OTEVŘOU HVĚZDY SOUČASNÉ I MINULÉ
Kalich Aréna přivítá hokejové
hvězdy. Vedení Městských sportovních zařízení Litoměřice ve
spolupráci s HC Stadion totiž připravilo na pátek 6. srpna její slavnostní otevření. Sportovní fanoušci se mohou těšit na dvě hokejová
utkání. V prvním se představí stará
garda HC Stadion Litoměřice proti
českým veteránům. V širší nominaci reprezentačního výběru se obje-

vila jména jako Petr Bříza, Richard
Žemlička, Martin Hosták, Antonín
Stavjaňa nebo Josef Veber.
Ve druhém zápase na sebe narazí dva výběry. V prvním nastoupí
pod názvem All-Stars Litoměřice
odchovanci litoměřického hokeje
a hráči, kteří mají k Litoměřicím
blízký vztah. Účast přislíbili například Martin Škoula, Kamil Kreps,
Petr Přikryl, Milan Toman, Michal

Birner, Tomáš Svoboda, Milan
Hnilička či Jakub Bartoň. V utkání se bohužel nepředstaví Milan
Hejduk, který bude tou dobou již
ve Spojených státech. Druhý tým
pod hlavičkou World Stars přivede
na litoměřický led velké osobnosti
českého hokeje. V brance se představí čerstvý mistr světa Ondřej
Pavelec, v obraně např. Jiří Šlégr,
účast potvrdili také Tomáš Pleka-

nec nebo Jan Čaloun. Ze Slovenska
by se k týmu měli připojit obránce Zdeno Chára či útočník Pavol
Demitra.
V předběžné nominaci je celá
řada dalších významných osobností nejen českého hokeje, ale
vzhledem k neustálému ruchu na
přestupovém trhu může dojít ke
změnám ve složení jednotlivých
týmů.
(ﬁš)

5. srpna
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LITOMĚŘICE PATŘILY SV. FLORIANOVI
Svatý Florián, pattradic Alena Borlová. Sturon hasičů, by měl
hy jim na prapory střídavě
z Litoměřic radost. 11.
připínali dosluhující minisa 12. června se zde
tr vnitra Martin Pecina,
totiž konal již 5. ročník
arcibiskup Dominik Duka,
Hasičských slavností,
starosta Litoměřic Ladislav
na kterých si dali sraz
Chlupáč, hejtmanka Ústechasiči nejen z Čech,
kého kraje Jana Vaňhová
Moravy a Slezska, ale
a další hosté. Následovalo
i ze Slovenska, Němecvelkolepé deﬁlé moderní
ka nebo Rakouska.
i historické techniky.
Zastoupeny zde byly tři
„Ukazuje se, že hasistovky hasičských sboči jsou nepostradatelní
rů, které na výstavišti
nejen při boji s ohněm, ale
Zahrady Čech vystai s vodním živlem. Klavovaly desítky kusů
ním se před jejich prací
Bývalý ministr vnitra Martin Pecina při dekorování hasičhistorické i moderní
profesionálně odváděnou
ských praporů.
Foto Eva Břeňová
techniky. Dvoudenní
v mimořádných situacích.
program zhlédlo patnáct tisíc lidí.
186 historických praporů. V tako- Neméně významný je i fakt, že
Za zvuků písně Ktož sú boží vém množství se ještě na žádné předávají z generace na generaci
bojovníci v podání Ústřední hudby akci hromadně neobjevily,“ uvedla dědictví, které jim zanechali jejich
AČR napochodovali na litoměřic- místopředsedkyně pořadatelského předci,“ konstatoval starosta Ladiké náměstí vlajkonoši. „Máme zde Sdružení pro obnovu hasičských slav Chlupáč.
(eva)

NOSNOST MOSTU
BUDE SNÍŽENA
Nosnost Tyršova mostu má být
snížena. Mimořádná prohlídka totiž
prokázala jeho špatný technický
stav.
„Snížením celkové zátěže prostřednictvím omezení tonáže projíždějících vozidel se však dostaneme do situace, kdy se řidiči naučí
využívat hlavně nový most, budou
ve zvýšené míře projíždět ulicí Na
Valech, a nedojde tak k žádoucímu
rozptýlení dopravy,“ poukázal na
negativum tohoto kroku starosta
Ladislav Chlupáč.
Řešením je jedině rekonstrukce.

Tu však zkomplikovalo vyjádření
zástupce ředitelky Oblastního muzea
v Litoměřicích Oldřicha Kotyzy,
který k ní původně vydal zamítavé
stanovisko. „Plánovaná stavba soumostí, přesněji řečeno část z ní – tzv.
inundačního mostu na želetické straně
Labe, s jehož demolicí projekt počítá,
je neslučitelná s ochranou archeologických památek. Stojící objekt totiž
začlenil do svého tělesa i pozůstatky
raně novověké nájezdní rampy prvotního litoměřického mostu, který je
poprvé zmíněn k roku 1452,“ stojí ve
stanovisku Oldřicha Kotyzy.

Na posledním jednání, kterého se
účastnily všechny do problému zainteresované strany, však došlo k dohodě. „Zástupci projekční ﬁrmy Pontex
se s doktorem Kotyzou dohodli na
šetrnějším a nedestruktivním způsobu rekonstrukce zmíněného inundačního mostu,“ informovala vedoucí
odboru územního rozvoje městského
úřadu Venuše Brunclíková.
Oprava Tyršova mostu má při
jeho úplné uzavírce trvat zhruba 1,5
roku. Termín realizace ještě není v
tuto chvíli znám. „Záleží na tom,
kdy investor, tedy Ředitelství silnic
a dálnic ČR, sežene potřebné ﬁnance,“ dodal vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství městského
úřadu Ivo Perna.
(eva)
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PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ
5.8. - 6.8.
9.8. - 10.8.
10.8. - 11.8.
12.8. - 13.8.
16. - 17.8.
19. - 20.8.
23.8. - 24.8.
26. - 27.8.
30. - 31.8.
31.8. - 1.9.
2. - 3.9.
6. - 7.9.
7. - 8.9.
9. - 10.9.
13. - 14.9.
14. - 15.9.
16. - 17.9.
20. - 21.9.
23. - 24.9.
29.9. - 30.9.
30.9. - 1.10.

Šafaříkova x Dobrovského, Polní
Ladova a Jezuitská
Dolní Rybářská a
Vrchlického
Nerudova a Dykova
- Purkyňova
Alšova a Tylova
28. října a Teplická
Odboje a Seifertova x
Heydukova
Švermova a Zahradnická
Družstevní - Mládežnická
a Horova
Plešivecká a Pokratická
- Družba
Sokolská a Tyršovo
náměstí
Kořenského a Masarykova
Nezvalova - Havlíčkova a
Škroupova
B.Němcové a Pražská
U Kapličky a Fillova
M. Pomocné a Na Mýtě
Topolčianská a Žižkova
Březinova cesta a Neumannova
Smetanova a Husova
U Stadionu a Dalimilova
Revoluční a Březinova
cesta

Kontejnery jsou přistavovány
v uvedený den v době od 14.00 do
15.00 hodin a odváženy následující
den ráno do 10.00 hodin.

ANKETA POTVRDILA JMENOVANÉ PROBLÉMY
Zastavit chystanou zástavbu
v blízkosti ochranného pásma národní přírodní památky Bílá stráň.
Tento požadavek vyplynul z ankety,
kterou v Litoměřicích pořádali pracovníci oddělení projektů a strategií
městského úřadu. Činili tak s cílem
ověřit výsledky veřejné diskuse, která s názvem Desatero problémů Litoměřic proběhla v polovině května.
Diskuse se účastnilo 130 osob, které
zformulovaly deset největších problémů města. Následně bylo v červnu po
městě distribuováno devět tisíc anketních lístků, z nichž zpět se vrátilo 145.
Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného
projednání, tak respondenti v rámci
„ověřovací“ ankety, je následující:
1. Zastavit chystanou zástavbu v blízkosti Ochranného pásma národní
přírodní památky - Bílá stráň
2. Zrealizovat II. část Západní
komunikace - napojení mostu
gen. Chábery

S veřejností diskutovali i místostarosta Tvrdík (vlevo) a ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice Kamil Soukup.
Foto Eva Břeňová

3. Vytvořit ucelený program
zaměřený na prevenci sociálních patologických jevů dětí
a mládeže
4. Podpořit vznik aktivit a služeb
pro duševně nemocné
5. Řešit nedostatek parkovacích
míst na sídlištích
6. Zlepšit úklid psích exkrementů

7. Najít vhodné prostory pro aktivity neorganizované mládeže
8. Vybudovat další dětská hřiště,
popřípadě dovybavit stávající
(např. Kocanda, Pokratice, Střelecký ostrov…)
9. Spravedlivě podporovat sportovní oddíly ve městě
10. Zajistit bezpečný průjezd cyklistů městem

„Mimořádnou pozornost občanů vzbudily v anketě i nově deﬁnované problémy. Prvním z nich
bylo zlepšení vizitky města při
příjezdu turistů úpravou prostoru
před nádražími, druhým pak rozvoj cykloturistických tras, včetně
terénních,“ poukázala na v anketě
často zmiňované problémy projektová manažerka městského úřadu
Monika Čapková.
Formulované problémy budou
následně zaneseny do DataPlánu Národní sítě Zdravých města
(http://dataplan.info/cz/litomerice/
ocima-lidi) a rozvojových dokumentů města, jako je Akční plán ke
Strategickému plánu rozvoje města
a komunitní Plán zdraví a kvality.
„Zároveň je v září předložíme
zastupitelům, a to společně s důvodovou zprávou, která bude obsahovat základní souvislosti k následnému řešení jednotlivých problémů,“
dodala Monika Čapková.
(eva)
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Dům kultury
SRPEN
Rozpustilé letní čtvrtky. Každý čtvrtek od 18
hodin prázdninová dětská představení v atriu za
domem kultury. K dispozici trampolína aobčerstvení, vstupné 50 Kč.
5. 8. Veselé loutky Slávka Kuschmitze.
Vyzkoušíme si, jak se hraje loutkové
divadlo.
12. 8. Kouzelná škola s Rayem, který děti
naučí pár kouzel.
15.8. Taneční odpoledne s Neon bandem. 65
Kč. Od 15 hod.
19.8. Není drak jako drak v podání Divadýlka Kuba. Humorné pohádky.
19.8. Kocour v botách v podání Divadélka
Elf.
Cyklus promenádních koncertů
HUDBA V PARKU

V atriu za DK hraje od 15 hod.: 8. 8. skupina
Relax, 22. 8 . skupina Atyp.
Připravujeme na září:
14. 9. koncert Jakuba Smolíka s kapelou, od
19.30 hod.
19. 9. taneční odpoledne, hraje Barborka
Band, od 15 hod.
21.9. cestopisná přednáška - Kréta - kolébka
evropské civilizace, od 18 hod.
9. 9. zahájení kurzů taneční a společenské
výchovy pro mládež - stále volná místa
Sváťovo dividlo - termíny budou upřesněny
V září budou zahájeny - jazykové kurzy: angličtina, francouzština, němčina, ruština, italština, dále pohybové kurzy: dětské taneční a
pohybové studio, dětský balet, orientální břišní
tance, taneční pro ženy, street dance - HIP HOP
a kalanetika

Divadlo
K. H. Máchy
7. 9. Kabelky - Tomáš Matonoha.
Od 19 hod.
15. 9. koncert Evy Pilarové. Od 19 hod.
17. 9. Mušketýři. Od 9 hod.
19. 9. Prolhaná Kety, divadlo Háta.
Od 19 hod.
20. 9. Čertík Jiřík
a světluška jdou
poprvé do školy.
Od 9 hod.
20. 9. Cabaret. Od 19 hod.

5. srpna

Letní kino
SRPEN (začátky ve 21 hod.)
3. 8. Panika v městečku (animovaný)
6. 8. Single Man (komedie/drama)
10. 8 Imaginárium Dr. Parnasse
(dobrodružný/mysteriozní)
13. 8. Dopisy pro Julii (romantický)
17. 8. Kuky se vrací (animovaný)
20. 8. Zemský ráj to napohled (drama)
24. 8. Twilight Sága – Zatmění (romantický
horor)
27. 8. FF LTM 10 - Já taky (drama)
28. 8. FF LTM 10 - The Runaways
(hudební)
ZÁŘÍ
3. 8. NA PŘÁNÍ – anketa probíhá na
www.kinoostrov.cz

Kino MÁJ
SRPEN
5. 8. Zatím spolu, zatím živí. Mladá žena
z maloměsta si v akční komedii vyrazí
na rande naslepo a během příštích několika dní se jí život obrátí vzhůru nohama.
Hrají: T.Cruise, C.Diaz. Od 20 hod.
6. 8. Dostaň ho tam! Mladá Aaron právě získala práci svých snů – má za úkol postarat se o doprovod rockovému idolu. Hrají
J.Hill, R.Brand. od 17.30 hod.
Kájínek. Kriminální thriller. Od 20 hod.
7. 8. Toy story 3: Příběh hraček (2D). Andy se
připravuje k odjezdu na kolej. Jeho hračky se trápí kvůli nejisté budoucnosti. Od
15 hod.
Kájínek. Od 17.30 hod.
Zatím spolu, zatím živí. Od 20 hod.
8. 8. Toy story 3: Příběh hraček. Od 15 hod.
Zatím spolu, zatím živí. Od 17.30 hod.
Kájínek. Od 20 hod.
9. 8. Počátek. Místo dokonalé krádeže musí
zkušený zloděj a jeho tým zvrátit běh
věcí. Hrají: L. DiCaprio. Od 20 hod.
10. 8. Počátek. Od 20 hod.
11. 8. Počátek. Od 20 hod.
12. 8. Muži, kteří nenávidí ženy. Thriller/krimi. Před čtyřiceti lety zmizela Harriet
z rodinného setkání. Nejlepší krimi bestseller roku 2005. Od 17.30 hod.
Salt. Evelyn je agentkou CIA. Když
je přeběhlíkem obviněna, že je ruskou
špiónkou, je nucena utéct. Hrají: A. Jolie.
Od 20 hod.
13. 8. Jako kočky a psi: Pomsta prohnané
Kitty (3D). USA/2010, rodinný. Bývalá
agentka kočičí špiónské organizace se
dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán. Od 17.30 hod.
Muži, kteří nenávidí ženy. Od 20 hod.
14. 8. Jako kočky a psi: Pomsta prohnané
Kitty. Od 17.30 hod.
Muži, kteří nenávidí ženy. Od 20 hod.
15. 8. Jako kočky a psi: Pomsta prohnané
Kitty. Od 17.30 hod.
Muži, kteří nenávidí ženy. Od 20 hod.
16. 8. Malý velký bojovník. Cesta z války
domů je spletitá a dlouhá. Hrají: J. Chan.
Od 20 hod.
17. 8. Malý velký bojovník. Od 20 hod.
18. 8. Kájínek. Od 20 hod.
19. 8. Čarodějův učeň. USA/2010, dobrodružný, fantasy. Příběh ze současného
Manhattanu o čarodějovi a jeho smolařském učni. Hrají N.Cage. Od 20 hod.
20. 8. Čarodějův učeň. Od 17.30 hod.
Dostaň ho tam! Od 20 hod.
21. 8. Garﬁeld (3D): Zvířecí jednotka zasahuje. USA, anim.komedie. Svět komiksů
v ohrožení a odvážní riskují vlastní srst.
Od 15 hod.
Salt. Od 17.30 hod.
Čarodějův učeň. Od 20 hod.
22. 8. Garﬁeld: Zvířecí jednotka zasahuje.
Od 15 hod.
Salt. Od 17.30 hod.
Čarodějův učeň. Od 20 hod.

23. 8. Sexy 40. USA, romant.komedie. Sandy
je příkladná matka. Vše se zvrtne, kdy
zjistí, že jí její manžel zahýbá. Hrají: C.
Zeta-Jones. Od 20 hod.
24. 8. Sexy 40. Od 20 hod.
25. 8. Sexy 40. Od 20 hod.
26.8. Poslední vládce větru. USA, rodinný,
dobrodružný. Uplynulo celé jedno století, kdy Ohnivý národ vyhlásil všem
válku.
27. 8. Filmový festival podesáté.
28. 8. Filmový festival podesáté.
29. 8. Filmový festival podesáté
Poslední vládce větru. Od 20 hod.
30. 8. Poslední vládce větru. Od 20 hod.
31. 8. Poslední vládce větru. Od 17.30 hod.
Největší z Čechů. ČR, komedie. Režisér
dramatu Pravidla lží spolu s talentovanými herci čeká na svoji příležitost uprostřed rekordmanů v kuriózních disciplinách. Hrají J. Plesl. S. Babčáková.
ZÁŘÍ
1. 9. Centurion. Od 20 hod.
2. 9. Lets dance street (3D). Od 17.30 hod.
Koncert. Od 20 hod.
3.9. Největší z Čechů. Od 17.30 hod.
Lets dance street (3D). Od 20 hod.
Predátoři. Od 22 hod.
4.9. Kuky se vrací. Od 15 hod.
Lets dance street (3D). Od 17.30 hod.
Největší z Čechů. Od 20 hod.
Lets dance street (3D). Od 22 hod.
5.9. Shrek (2D). Od 15 hod.
Největší z Čechů. Od 17.30 hod.
Lets dance street (3D). Od 20 hod.
6.9. Pohádka. Od 15.30 hod. (překvapení)
Lets dance street (3D). Od 17.30 hod.
Seriózní muž. Od 20 hod.
7. 9. Pohádka (překvapení). Od 15 hod.
Seriózní muž. Od 17.30 hod.
Lets dance street (3D). Od 20 hod.
8. 9. Pohádka (překvapení. Od 16 hod.
Seriózní muž. Od 20 hod.
9. 9. Pohádka (překvapení). Od 16 hod.
4 lvi. Anglie/2008. MANIFESTO. Teroristická černá komedie. Parta potenciálních teroristů plánuje útok, při kterém
má protéct mnoho krve.Od 20 hod.
10. 9. Pohádka (překvapení). Od 15.30 hod.
Agora. Od 17.30 hod.
Kluci jsou zpět. Austrálie/2009. MANIFESTO. Joe pracuje jako sportovní
novinář a se svou ženou Katy a malým
synem Artiem tvoří očividně harmonickou rodinu. Až do okamžiku, kdy Katy
náhle umírá na rakovinu.Vstup zdarma.
Od 20 hod.
Stmívání. Od 22 hod.
11. 9. Shrek (3D). Od 15 hod.
Baby(ies). Francie/2010. MANIFESTO.
Dokumentární ﬁlm. Čtyři ﬁlmové štáby
současně zaznamenávají první tři roky
dětí narozených v Kalifornii, Namibii,
Tokiu a poušti Gobi. Od 17.30 hod.

Goemon. Japonsko/2009. Film je ﬁktivním příběhem Goemona a jeho činů za
Japonské občanské války.
Centurion. Od 22 hod.
12. 9. Kuky se vrací. Od 15 hod.
Vrah ve mně. USA/2010. MANIFESTO. Hrdinou příběhu je zkorumpovaný
šerif z Texasu. Od 17.30 hod.
Agora. Od 20 hod.
13. 9. Bez soucitu. Od 17.30 hod.
Unaveni sluncem. MANIFESTO. Rusko 2010, režie N. Michalkov. Velký ﬁlm
o velké válce. Od 20 hod.
14. 9. Bez soucitu. Od 17.30 hod.
Zvuk hluku. Švédsko/2010. Guerilla
šesti bubeníků terorizuje městečko – první policajtský muzikál. Od 20 hod.

15.9.
16. 9.
18.9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
26.9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.

Bez soucitu. Od 20 hod.
Electroma Daft Punk. Od 20 hod.
Princ z Persie. Od 22 hod.
Román pro muže. Od 17.30 hod.
Sergr Gainsbourg. Od 20 hod.
Resident Evil. Od 17.30 hod.
Román pro muže. Od 20 a 22 hod.
Ramona and Beezus. Od 15 hod.
Román pro muže. Od 17.30 hod.
Resident Evil. Od 20 a 22 hod.
Resident Evil. Od 17.30 hod.
Román pro muže. Od 20 hod.
Carmen. Od 19 hod.
Ramona and Beezus. Od 20 hod.
Centurion. Od 20 hod.
Wall Street 2: Peníze nikdy nespí.
Od 17.30 hod.

Do Litoměřic jde MANIFESTO
Litoměřické kino Máj se ocitlo mezi vybranými kiny, v nichž proběhne
festival Manifesto. Tedy přehlídka úspěšných festivalových ﬁlmů, které se
bohužel nedostaly do širší distribuce, protože kina se stále více spoléhají
pouze na osvědčené komerční tituly, především ve 3D provedení.
Zásadní distribuční změnu chce přinést právě MANIFESTO (ozvěny
ﬁlmových festivalů), který vychází právě z pozitivního „festivalového“
efektu a dává vybraným kinům unikátní možnost v předpremiéře a „festivalovém“ balení nabídnout divákům kvalitní ﬁlmy, které jsou masově
navštěvované na velkých ﬁlmových festivalech – Cannes, Berlín, Benátky,
Karlovy Vary atd.
„Litoměřičtí diváci uvidí v rámci Manifesta následující tituly: Čtyři lvi,
Kluci jsou zpět, Goemon, Babye, Vrah ve mě, Unaveni sluncem a Sound
of Noise,“ informovala ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.
(eva)

FILMOVÝ FESTIVAL JE
OSLAVOU MÁCHY
Ve dnech 26. – 29. srpna proběhne již podesáté litoměřický ﬁlmový festival, tentokrát s podtitulem „Na hraně“. Toto kontroverzní a přelomové
téma symbolizuje nejen završení první dekády existence festivalu, ale také
100 let od založení festivalového kina Máj a 200 let od narození českého
tragéda a romantika K. H. Máchy, milovníka romantických Litoměřic.
V kině Máj, knihovně K. H. Máchy a letním kině na Střeleckém ostrově
budou promítány festivalové ﬁlmy, jejichž mozaika je složena z příběhů
vycházejících právě z osudů K. H. Máchy, z jeho podnětů a osudových
témat.
Kromě tradičního výběru z ﬁlmů FAMU nebude ani letos chybět doprovodný program v podobě večerních koncertů, divadelních představení,
workshopů, animační a ﬁlmové dílny pro mladé diváky. V rámci doplňujících témat festivalu budou probíhat debaty pro ﬁlmové nadšence, které
povedou odborníci na slovo vzatí.
Poprvé festival zabydlí také prostory jezuitského kostela Zvěstování
Panny Marie.
Více podrobností na www.kinoostrov.cz/festival10.htm.

5. srpna
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BUDE DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Historické a dosud veřejnosti
nepřístupné sklepy nacházející se
pod budovou radnice budou v srpnu
zpřístupněny. Turisté, kteří například
přijedou lodí na Střelecký ostrov,
mohou v nedaleké Jarošově ulici
vstoupit do podzemí, projít zhruba
250 metrů dlouhou chodbou a vyjít
přímo v budově radnice, kde kdysi
býval solný úřad.
„Právě jsme dokončili nový přístupový chodník vedoucí ke vstupu
v Jarošově ulici. Povedlo se nám
sklepy odvětrat a obnovit některé
staré zazděné větrací šachty. V příštím roce bychom zde rádi instalovali expozici o historii a využívání zdejšího podzemí,“ informoval
místostarosta Jaroslav Tvrdík.
Ve druhé polovině srpna se pro

JEZUITSKÉ SCHODY
PROŠLY RENOVACÍ
(Dokončení ze str. 1)
Jak uvádějí historické prameny,
monumentální kamenné schodiště
bylo vybudované v ose původního
mostu přes Labe roku 1828. V nice
se nacházela od roku 1863 plastika
romantického básníka Josefa Emanuela Hilschlera (1806 - 1837), narozeného v kasárnách, umístěných v bývalé
jezuitské koleji. Odstraněna byla roku
1945 a nahrazena v roce 1952 sochou
sv. Jana Nepomuckého z roku 1721,
původně určené pro labský most.
Níže stával do roku 1732 kostelík
Panny Marie. Od roku 1992 byla na
Jezuitských schodech umístěna dřevěná kompozice od J. Beránka, nazvaná
„Neznámo odkud“. „O jejím budoucím umístění povedeme jednání. Již
jsme ale vytipovali několik míst, která
by dle našeho názoru byla pro umístění skulptury vhodnější,“ uvedl v této
souvislosti starosta Chlupáč.
(eva)

Starosta Chlupáč při kontrole vchodu do sklepení v Jarošově ulici.

veřejnost uskuteční Den otevřených
sklepení. Původně se tak mělo stát
dříve, ale termín otevření, o němž

Fota (eva)

bude veřejnost včas informována,
byl posunut kvůli poškozenému
vodovodnímu potrubí.
(eva)

MÁME PRVNÍ HOSTEL
Biskupství litoměřické a město Litoměřice přicházejí s další společnou aktivitou. Návštěvníkům města nabízejí ubytování
hotelového a hostelového typu v budově bývalého teologického
konviktu a jeho ubytovně. Oba objekty leží v uzavřeném areálu
v Komenského ulici. Prvních 50 lůžek je k dispozici již od 1. července, dalších 120 přibude během prázdnin.
Ubytovací kapacita s celoročním provozem činí 50 lůžek v hotelu a 120 lůžek v hostelu. Pro ubytování hotelového typu je využívána dvoupodlažní budova okálu s dvanácti apartmány (vždy dva
pokoje s lůžky a přistýlkami a vlastním hygienickým zařízením).
Ubytovací služby typu hostel (tedy turistická ubytovna) jsou
poskytovány v 1. a 2. patře hlavní budovy (Diecézní dům kardinála Trochty). Objekt je třípodlažní. V 1. patře je devět pokojů
– dvou, tří a pětilůžkových, ve 2. patře 23 pokojů - od jednolůžkových až po osmilůžkový pokoj. K dispozici jsou umývárny, sprchy, WC. Stravování není součástí ubytovacích služeb. Jsou zde
dvě kuchyně pro individuální přípravu nápojů či jednoduchých
pokrmů (studená kuchyně) a velká jídelna.
Vlastníkem objektů je Biskupství litoměřické, marketing provozu zajišťuje Centrum cestovního ruchu Litoměřice. Objednávky
ubytování přijímá Informační centrum Litoměřice.
(mich)

MOTORÁČEK UŽ SVEZL STOVKY TURISTŮ
Pouhý měsíc provozu stačil motoráčku jezdícímu na tzv. Švestkové
dráze, aby svezl tisícovku turistů.
Start v červnu zahájené sezony
lokálky, která letos prvně zajíždí až
do Litoměřic, se tak vydařil.
Přepraveno bylo za stejné období i zhruba pět desítek jízdních kol,
což představuje oproti loňsku padesátiprocentní nárůst zájmu. Služby
poskytované ve vláčku jsou průběžně rozšiřovány. „Vedle cyklovagonu
a občerstvení jsou k dispozici i vstupenky do Muzea českého granátu
v Třebenicích a Aquadromu v Mostě,“ upozornil koordinátor provozu
Švestkové dráhy Karel Mikolášek.
Vstupenky do aquadromu zakoupené
v lokálce jsou navíc cenově zvýhodněné a díky tomu i velice žádané.
„Švestkovou dráhu na trati Most
– Lovosice – Litoměřice provo-

Motoráček zajíždějící z Mostu na litoměřické horní nádraží získává u turistů
oblibu.
Foto Eva Břeňová

zuje sdružení obcí ležících podél
trati s přispěním Ústeckého kraje.
Samotný provoz motoráčku zajišťu-

jí Jindřichohradecké místní dráhy,“
připomněl místostarosta Jaroslav
Tvrdík.
(eva)

TIPY PRO VÁS
ZAHRADNICKÝ
VELETRH JE TU
Nejnavštěvovanější akce Zahrady Čech se blíží. V týdnu od 17. do
25. září bude výstaviště patřit již
34. ročníku zahradnického veletrhu. Vystavovatelé mají připravenou širokou nabídku ovoce i zeleniny, květin, okrasných dřevin,
zahrádkářských potřeb, zahradního nábytku a mechanizace. Každý
den proběhne zajímavý kulturní
program s řadou účinkujících.
Můžete se účastnit i tradičních
soutěží, jako je soutěž o nejlepší
recepty ze Zahrady Čech, tentokrát na téma „Bylinky ve studené
kuchyni – saláty“.

KINO MÁJ JE
UŽ STOLETÉ
Netradičně oslavit 100 let kina
Máj se rozhodlo vedení Městských
kulturních zařízení Litoměřice.
V týdnu od 6. do 10. září totiž bude
promítat zdarma. „Jaké ﬁlmy diváci
uvidí, však bude do poslední chvíle překvapením,“ uvedla ředitelka
MKZ Věra Kmoníčková.

LÍSTEK NA HOKEJ
KOUPÍTE I V KINĚ
On-line platební terminál
městských kulturních zařízení,
který například umožňuje v kině
zakoupit vstupenku do divadla,
bude pravděpodobně na konci
srpna rozšířen. „Připojí se k němu
i Kalich aréna. „Což znamená, že
i v divadle, kině nebo kulturním
domě si lidé budou moci koupit
vstupenku na hokejové utkání,“
informovala ředitelka MKZ Věra
Kmoníčková. Výhodou divadla je
i to, že zde můžete platit platební
kartou. Postupně by se na on-line
systém, umožňující rezervace
i prostřednictvím internetu, měl
napojit také gotický hrad a informační centrum městského úřadu.

POZVÁNKA
MÝMA OČIMA
Milovníci Českého středohoří
mají opět šanci zúčastnit se fotograﬁcké soutěže organizované
městem Litoměřice a Ústeckým
krajem. Mottem právě vyhlášeného třetího ročníku je „Pozvánka
mýma očima“.
„Nemusejí fotit pouze krajinu,
stavby nebo život v ní. Tentokrát
jejich práci nelimitujeme. Měli by
ale atraktivním způsobem vyzvat
prostřednictvím svých snímků
k návštěvě Českého středohoří,“
uvedl předseda hodnotící komise
Petr Hermann.
Propozice soutěže, jejíž uzávěrka bude 10. února 2011, jsou na
www.litomerice.cz/fotosoutez.
(eva)
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Oslavy vína
zpestří PROGRAM
VINOBRANÍ
TAMTAM
UCTÍ
MÁCHOVU
PAMÁTKU
řada novinek
PÁTEK 24. 9.

Podoba letošního ročníku litoměřického vinobraní, které se uskuteční
24.-25. září, nabývá konkrétnějších
rozměrů. Po loňském úspěšném ročníku se návštěvníci akce opět mohou
těšit na poklidnější vinobraní v centru města a hudební festival na Střeleckém ostrově.
„Kladné ohlasy návštěvníků ukázaly, že rozdělení akce byl krok
správným směrem,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč. Přesto však
dojde k jejímu dalšímu zkvalitnění.
Přichystána je proto řada novinek.
Mezi ty největší určitě patří navázání
spolupráce s Cechem českých vinařů.
Návštěvníci se proto mohou těšit na
obří stan, v němž budou moci přímo
na Mírovém náměstí okoštovat burčák a stáčená lahodná vína pocházející z českých a moravských vinic.
Slovem v něm bude provázat Jožka
Šmukař, písněmi pak cimbálovka.
„Pracujeme i na zkvalitnění historického programu, který k našemu
vinobraní již neodmyslitelně patří,“
informoval místostarosta Jaroslav
Tvrdík. Pouliční scéna, obklopena
množstvím jarmarečních stánků a
leženími rytířů, nabídne gotickou
hudbu, ukázky tanců, divadlo, kejklíře, „chůdaře“, řadu scének ze
středověkého života a rytířské turnaje v podání desítek účinkujících.
Součástí programu bude i královský
průvod v čele s Karlem IV.
I přes důraz na historické tržiště
nebude v centru města chybět několik pódií. „Hlavní vztyčíme opět
před radnicí, dětskou scénu vedle
hotelu Salva Guarda, pouliční u horní kašny a na Dominikánské náměstí již neodmyslitelně patří jazzové,“
vyjmenovala místa, na nichž současně proběhne řada vystoupení, ředi-

Hlavní scéna - Mírové náměstí
16:00 Cimbálová muzika s J.Šmukařem
19:00 OD PLOTNY SKOK
20:30 NESTEL POSTEL
22:00 FERIT
CELÝ DEN Historický jarmark – stánky
s ukázkami řemesel, prodej řemeslných
výrobků.

Na vinobraní nechybějí ani ukázky dobových řemesel.
Foto Eva Břeňová

telka Městských kulturních zařízení
Litoměřice Věra Kmoníčková.
Na hlavním podiu se představí
nejlepší kapely současné hudební
scény Litoměřicka a okolí. „Litoměřické vinobraní se zařadí mezi
jednu z mála akcí, na nichž po
mnoha letech vystoupí kdysi velmi
populární skupina Žentour s Jankem
Ledeckým, jež zakončí sobotní program,“ poukázala na výjimečnost
vystoupení ředitelka Kmoníčková.
Nejmenší návštěvníci pak mohou
volit mezi klasickými pouťovými
atrakcemi na Tyršově náměstí a dětskou scénou, kde kromě jiného zjistí
i to, jaké hry bavily děti v dávném
středověku.
Program Ostrovního festivalu
proběhne i v letošním roce v režii
ústecké agentury Dream production. Vstup na náměstí bude zdarma, na Ostrovní festival zaplatí
návštěvníci v předprodeji 200 a na
místě 240 Kč.
Eva Břeňová

Pouliční scéna
16:00 zahájení a pozvání Karla IV. do
Litoměřic - herold, purkmistr, gotické tance
16:30 kejklíři
17:00 gotická kapela Řemdich
17:30 exekuce nepoctivého vinaře
18:00 Divadlo na chůdách Minotaurus
18:30 rytířský turnaj – pěší
19:00 pouliční divadlo Collectivus Vagabundus
19:30 gotické tance Ambrosie
20:00 večerní program pro poddané,
šerm, hudba, divadlo, ohňová
show
Dominikánské náměstí
EXPLOSIVE STAGE
16:00 Dj Slim.M (breakbeat)
17:30 Dj Lost (hip-hop)
19:00 Dj Motive (house)
20:00 Dj Paskvill (tech-house)
22:00 Dj Dave, Dino, Tony (drumanabass)
Dětská scéna
16:00 soutěže, loutkové pohádky, pouliční pohádky, klaun, ležení s historickými hrami

SOBOTA 25. 9.
Hlavní scéna - Mírové náměstí
10:00 Slavnostní otevření Vinobraní
purkmistrem, průvod s bubeníky a
biřici po náměstí, udělování povolení k prodeji
10:30 Vystoupení kata a medvědáře Karla IV. tance, hudba
12:00 Exekuce nepoctivého vinaře
12:30 Gotická
kapela
s
bubny
Řemdich,gotické tance Ambrosie
13:00 Sokolník Karla IV a jeho dravci,
medvědář
13:45 Příjezd průvodu Karla IV.s družinou
z Dlouhé ulice

14:00 Přivítání na podiu, oﬁciální ceremonie, přechod průvodu do vinného stanu.
Zahájení rytířského turnaje
15:00 Janoušek + Vondrák
16:30 Rangers – band
18:00 Yellow sisters
20:00 Večerní program – komponovaný
pořad, tanec, hudba, divadlo, šerm
kouzlo kouzelníka Žito – magické
rozsvícení Kalicha. Večerní průvod
s loučemi.
21:30 Žentour
Pouliční scéna
09:30 programy šermířských skupin (2) +
soldáti
13:00 - 13:45 Rytířský turnaj – pěší
17:00 - 17:45 Rytířský turnaj – pěší
CELÝ DEN 5 přístřešků, hradby, stojany
sokolník, kat, věštkyně
Dominikánské náměstí
Junior big band, Junior big band, SWINGTET (JAZZ Rce), Veterán jazz band, Bohemia swing quartet, Pavel Houfek Ban, Vera
Love & Band of Georg Kozel

Ostrovní festival
Hlavní scéna (pod mostem)
The BOOM 11.30 – 12.30
Embassy 13.00 – 14.00
No Pan! 14.30 – 15.30
4signs 16.00 – 17.00
Xindl X 17.30 – 18.30
Aneta Langerová 19.000 20.00
Nightwork 20.30 – 21.30
Ohňostroj
Monkey Business 22.20 – 23.20
Excrew stage
Sníh na schodišti 17.00 – 18.00
Fake Tapes 18.30 – 19.30
Riverside Mutha Fuckaz 20.00 – 21.00
Rytmus + Kontrafakt 21.00 – 22.00
Indy a Wich / LA4 solo 22.00 – 23.00
Riverside Mutha Fuckaz 23.00 – 24.00
SWIS CUP 2010
Skateboardové závody. Registrace a
vstup v 11 hod. pouze u vstupu na festival
vedle skateparku. Začátek ve 14 hodin.
Ceny v hodnotě 20 tisíc korun.
(program je průběžně doplňován)

OSOBNOSTI LITOMÌØIC  NÁŠ SERIÁL  OSOBNOSTI LITOMÌØIC

JE NEJEN POLITIK, ALE I OCHOTNÍK
„Jsem rád, že mezi námi žijí lidé, kteří toho
tolik v oblasti kultury i veřejného dění dokázali,“
přivítal na radnici starosta Ladislav Chlupáč Otomara Venzhöfera. Společně s ním a jím vedenou
Masarykovou demokratickou stranou totiž radnice již řadu let organizuje vzpomínkové večery
na T. G. Masaryka.
Litoměřice se tak řadí mezi jedno z mála měst
v České republice, kde obdobné vzpomínkové
akce na prvního československého prezidenta
probíhají. Jako nejvyšší představitel Masarykovy
demokratické strany spoluorganizoval Otomar
Venzhöfer i celonárodní sbírku, jejímž výsledkem bylo loni na podzim v Praze 4 odhalení
pomníku Milady Horákové.
Nejde však o jedinou zásluhu muže, kterého
starosta přijal nejen jako politika, ale i jako jednu

V rámci přijetí osobností významně ovlivňujících
dění v Litoměřicích přivítal starosta Ladislav Chlupáč Otomara Venzhöfera.
Foto Eva Břeňová

z výrazných osobností kulturního života města.
Před lety totiž hrával v litoměřickém Divadelním
spolku K. H. Máchy, je spoluzakladatelem Svazu
českých divadelních ochotníků a nyní již dlouhou
řadu let režíruje hry místního ochotnického divadla Li-Di. Posledním představením nazkoušeném
pod jeho taktovkou jsou Plynové lampy. Otomar
Venzhöfer dosáhl nejvyššího ochotnického divadelního vyznamenání – získal Cenu J. K. Tyla.
„S divadlem jsem začínal již v sedmnácti
letech, kdy jsem hrál ve Šrámkově Létě sedmnáctiletého studenta gymnázia, tedy vlastně
sám sebe,“ vzpomíná na své začátky muž, který i přes svůj důchodový věk pracuje pro Unii
železničních zaměstnanců na pozici svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
Eva Břeňová
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