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Vzorné cyklisty
čeká odměna

SLOVO STAROSTY
Klidnou hladinu
každodenního života ve městě rozvířilo
dění na Gymnáziu
Josefa Jungmanna.
Jednota, s jakou vystoupili rodiče, studenti a zhruba
polovina pedagogického sboru
na jednání nejprve městského
a posléze i krajského zastupitelstva, byla překvapující. Stejně
jako jednomyslný postoj litoměřických zastupitelů, požadujících
odvolání ředitelky gymnázia.
Velmi mne mrzí, že je narušen
režim školy, která vždy byla pýchou města. Pedagogický sbor
je rozdělen a výpovědi dostávají
kvalitní učitelé, což nepochybně
ohrozí kvalitu výuky na škole,
jež při státních maturitách dosáhla mezi gymnázii Ústeckého
kraje nejlepšího výsledku.
Nechci soudit, zda se paní ředitelka dopustila nezákonného
jednání. To mě nepřísluší. Jedno je však evidentní. Nezvládla
svou manažerskou pozici, což
je samo o sobě dostatečným důvodem k tomu, aby odstoupila,
nebo byla odvolána z funkce.
Odmítám jakékoli politizování celé kauzy. Důležité je zklidnit
situaci, obnovit stabilitu pedagogického sboru, a tím zabránit
rozvratu v oblasti výuky. Věřím,
že požadavek města Litoměřice
bude zřizovatelem gymnázia,

tedy Ústeckým krajem, vyslyšen.
Ladislav Chlupáč



ČTĚTE UVNITŘ
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Mezi vzorné cyklisty patřil i čtyřletý Matěj Slapnička. Zvonek na kolo dostal od strážníka Dominika Hanka a nadpraporčice Pavly Kofrové z Preventivně informační skupiny Policie ČR.
Foto Eva Břeňová

Rozhodne zájem žen
Litoměřická nemocnice vychází vstříc ženám, které mají zájem nechat se vyšetřit na mamografu. Platba za vyšetření je až
do konce roku nižší o padesát procent. Ženy pojištěné u VZP
zaplatí v tomto období pouze 350 korun.
Právě s největší zdravotní pojišťovnou v Čechách má nemocnice problémy. Ministerstvo zdravotnictví ji totiž nezařadilo
mezi screeningová pracoviště, tudíž pojišťovna vyšetření v prsní poradně nehradí. Ženy tak musejí do Ústí nad Labem, kde je
v těchto dnech čekací lhůta zhruba tři týdny, zatímco v Litoměřicích pouze jeden až dva týdny. Objednat se lze na telefonním
čísle 416 723 345. Kromě úterý má prsní poradna otevřeno každý den v týdnu.
„Na konci roku vyhodnotíme zájem žen. Podle něj se rozhodneme, zda zakoupíme nový mamograf, který by nahradil dosavadní deset let starý přístroj. Jeho cena se běžně pohybuje mezi
5 až 6 miliony korun. My však vedeme jednání s ﬁrmou, která
právě přichází na český trh, o vzniku referenčního pracoviště.
Mamograf bychom v takovém případě získali za výrazně nižší,
zaváděcí cenu,“ informoval ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.
Právě stáří přístroje byl jedním z důvodů, proč se Litoměřice
neocitly na seznamu screeningových pracovišť.
(eva)

STOUPLA DAŇ Z NEMOVITOSTI
V Litoměřicích se letos zvedla
daň z nemovitosti. Stalo se tak
na základě loňského rozhodnutí
zastupitelů, kteří zvýšili místní
koeﬁcient pro výpočet daně.
„K minimálně možnému zvýšení zastupitelé přistoupili poté,
co bylo zřejmé, že letos dojde
k propadu daňových příjmů města.
Vzhledem k požadavku na vyrov-

G

nanost rozpočtu bylo nutné hledat
způsoby, prostřednictvím kterých
šlo příjmy navýšit. Tento byl jedním z nich,“ odůvodnil změnu
místostarosta Karel Krejza.
I přes nepříznivou ekonomickou situaci tak v Litoměřicích pokračují opravy chodníků
a místních komunikací, dochází
k rozšiřování počtu parkovacích

míst na sídlištích a realizaci dalších obdobných investičních akcí,
které by nebylo možné realizovat
bez vyrovnaného rozpočtu.
Před zvýšením daně z nemovitosti putovalo v této souvislosti do pokladny města 11 milionů korun. Letos vedení města
očekává příjem ve výši 17 milionů korun.
(eva)

Cyklistické potřeby rozdávají
na Střeleckém ostrově a cyklostezkách malým cyklistům strážníci městské policie společně se
státními policisty. Zdravé město
Litoměřice totiž zahájilo kampaň
„Bez přilby už nevyjedu“, jejímž
cílem je upozornit děti, rodiče,
pedagogy a veřejnost na nebezpečí vážných úrazů hlavy při pádu
z jízdního kola.
„Během této prázdninové akce
kontroluje městská policie společně s Policií ČR nejen na cyklostezce podél Labe, zda děti a mládež do 18 let nosí při jízdě na kole
přilbu. Vzorní cyklisté získají jako
odměnu cyklopotřeby. Děti, které
přilbu nemají, dostávají kupón
se slevou na její nákup v litoměřické prodejně Cyklo&Hobby,“
informovala manažerka projektu
Zdravé město Litoměřice Monika
Čapková.
(eva)

Do Ústí už lze
přes kopečky
Dobrá zpráva pro Litoměřičany
cestující do Ústí nad Labem. Ústecký kraj totiž dokončil okružní
křižovatku, silniční mostek v Sebuzíně, stejně jako přeložku poškozené komunikace. Cesta „přes
kopečky“ z Litoměřic do Ústí nad
Labem, jež byla čtyři roky uzavřena kvůli propadům vozovky
a nestabilnímu podloží v blízkosti
sebuzínské kapličky, je tak bez dopravních omezení.
Hlavní stavební práce na rekonstrukci mostu, přeložce poškozené
silnice a výstavbě okružní křižovatky začaly v říjnu loňského
roku. Křižovatka stála Ústecký
kraj 54 milionů korun. Dalších 51
milionů zaplatil za stavbu mostu.
„Cílem realizace okružní křižovatky je mimo jiné snížení rychlosti, a tím i hlučnosti projíždějících vozidel a zklidnění dopravy
v obytné oblasti obce. Dojde také
ke zlepšení plynulosti dopravy
v místě křižovatky s dopadem
na zvýšení bezpečnosti silničního
provozu,“ uvedla tisková mluvčí
Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková.
(eva)
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5. srpna

ATMOSFÉRA JE EMOČNĚ VYPJATÁ
Polovina ze sedmadvacetičlenného sboru litoměřických zastupitelů přijela na konci června
do Ústí nad Labem podpořit požadavky rodičů, studentů a části
pedagogického sboru na odvolání ředitelky Gymnázia Josefa
Jungmanna v Litoměřicích Evy
Bulasové. Pro mnohé z nich,
stejně jako pro většinu rodičů, to
přitom znamenalo vzít si dovolenou. I přesto z Litoměřic dorazilo
na jednání krajských zastupitelů
odhadem tři sta lidí.
Studenti v červených tričkách
a s hesly typu „Bulasová ven“
a „Vraťte nám kantory“ nebyli
vpuštěni do jednacího sálu. Dovnitř směl pouze jejich zástupce a několik rodičů a pedagogů
připravených vystoupit v diskusi k bodu, který byl mimořádně
zařazen na jednání poslanců.
Několik hodin trvající jednání
tak sledovali v předsálí na obrazovce. Program narušil telefonát
oznamující, že v budově kraje je
bomba. Dvě hodiny trvalo, než
bylo jednání obnoveno.
Emočně vypjatou atmosféru
umocnily projevy pedagogů, kterým již byly dány výpovědi, nebo

Své názory vyjádřili studenti i prostřednictvím transparentů. Fota E. Břeňová

jsou k odchodu připraveni na základě personálního auditu, který si
objednalo vedení školy. Upozornili na chyby, jichž se měla ředitelka
Bulasová dopustit, a na celkovou
destabilizaci pedagogického sboru, zaviněnou neuváženým propouštěním pedagogů, jež jsou členy odborové organizace.
Pro odvolání ředitelky se
znovu vyslovili zástupci města. „V době, kdy vládnou více
emoce, než rozum, je nezodpovědné propouštět další učitele.
Rádi bychom zde dostali příslib,
že s příchodem nového školního
roku bude situace na litoměřic-

kém gymnáziu stabilizovaná, čehož lze dosáhnout jedině změnou
ve vedení,“ prohlásil mimo jiné
starosta Ladislav Chlupáč. „Vý-

Rodičům v předsálí se nelíbilo, že
mají kvůli telefonátu oznamujícím
umístění bomby opustit budovu, ačkoliv zastupitelé stále jednají.

sledky gymnázia nejsou výsledky
paní Bulasové, ale celého pedagogického sboru, který hromadně
dostává výpovědi,“ narážel místostarosta Jan Szántó na fakt, že
litoměřická škola dosáhla mezi
gymnázii při státních maturitách
nejlepších výsledků v kraji. „Slyšíte zde názory studentů, pedagogů, radních města. Co ještě chcete více?“ dotázal se místostarosta
poslanců.
„Po tom, co jste zde předvedli vy i vaše děti, mohu prohlásit,
že za ředitelkou Bulasovou budu
stát až do konce,“ zpražil Litoměřičany radní Ústeckého kraje
Pavel Kouda.
Starosta Litoměřic má však
opačný názor. „Já bych naopak
chtěl poděkovat studentům, zástupcům pedagogického sboru
i rodičům, že diskutovali věcně
a seriózně. Vážím si mladé generace, která dokáže slušně, ale přitom jasně dát najevo svůj názor,“
zhodnotil průběh jednání starosta
Chlupáč.
Na závěr dlouhé diskuse vystoupila i ředitelka školy Eva Bulasová. „Pokud komise zjistí, že
jsem studentům ubližovala a pedagogy šikanovala, odstoupím,“
uvedla na závěr jednání ředitelka
Bulasová, která znovu zopakovala, že se závažného porušení zákona nedopustila. Eva Břeňová

ŘEŠENÍ KOMISE NAVRHNE
DO KONCE PRÁZDNIN

Kromě starosty Chlupáče vystoupil
s požadavkem na odstoupení ředitelky i místostarosta Jan Szántó.

Eva Bulasová nastoupila do funkce
ředitelky 1. září 2009.

Jednání krajských zastupitelů studenti bedlivě sledovali na chodbě u obrazovky, na níž běžel záznam z jednacího sálu.

Místostarostové Litoměřic Karel Krejza a Jan Szántó věří, že situace
na Gymnáziu Josefa Jungmanna bude s příchodem nového školního roku
stabilizovaná. Své přesvědčení vyjádřili poté, co se střídavě účastnili jednání komise ustanovené radními Ústeckého kraje. Právě ta má najít řešení, které stabilizuje chod školy vedené ředitelkou Evou Bulasovou.
„Šlo o první seznamovací schůzku sedmičlenné komise vedené radním
Ústeckého kraje Petrem Jakubcem, který má ve své gesci právě resort
školství,“ informoval 13. července po návratu z Ústí nad Labem místostarosta Krejza. Podle něj je zřejmé, že další jednání budou o kompromisech
a ústupcích na obou znesvářených stranách. Druhého jednání se účastnil
místostarosta Szántó. Třetí se má konat v Litoměřicích v polovině srpna.
Činnost komise zahájila ve složení Petr Jakubec a Jana Ryšánková,
oba radní Ústeckého kraje, Oldřich Bubeníček, předseda výboru pro
vzdělávání, výchovu a zaměstnanost, Jaroslav Foldyna, zastupitel Ústeckého kraje, Dana Hrůzová, předsedkyně školské rady gymnázia,
Karel Krejza nebo Jan Szántó, místostarostové Litoměřic, a Jan Mareš,
nyní primátor Chomutova, dříve ředitel střední školy a zároveň předseda
krajské unie ředitelů středních škol.
„Pracovní skupina prostuduje podklady, osloví všechny zúčastněné
strany a pozve je k jednání a s ohledem na právní rámec celé záležitosti předloží Radě Ústeckého kraje návrhy řešení. Rada je kompetentním
orgánem, který bude na základě předložených návrhů rozhodovat. Své
závěry chce skupina předložit do konce prázdnin,“ uvedla tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková. Odvolání ředitelky požaduje
i senátor Alexandr Vondra, který o problémech školy jednal s hejtmankou Ústeckého kraje.
(eva)
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NÁJEMNÍKŮM VYJDOU VSTŘÍC
Zhruba čtyři stovky
připraveni při stanoverespondentů se zapojiní výše nájemného zoly do ankety vyhlášené
hlednit nutné náklady
městem. Jejím cílem
představující investici
bylo ověřit nejpalčivějnájemníků do rekonší problémy formulostrukce bytů, jako je
vané občany v průběhu
například výměna oken
veřejné diskuse s přednebo nákup plynového
staviteli města, která se
kotle,“ informoval mísuskutečnila v polovině
tostarosta Karel Krejza.
května v domě kultury.
Vedení radnice po„Celkem
bylo
stupně řeší i další forpo městě v první polomulované problémy,
vině června distribuojako je například bezMístostarosta Václav Červín diskutoval v domě kultury s nájemníky
váno devět tisíc anket- městských bytů, kteří bydlí v centru Litoměřic. Foto Eva Břeňová bariérovost města, reních lístků. 411 se nám
vitalizace autobusovéjich vrátilo vyplněných,“ informo- prodávat nechtějí. Vedení radnice ho nádraží nebo parkování na sídvala Monika Čapková z oddělení však vyjde vstříc nájemníkům, kte- lištích. Poslední problém vzbuprojektů a strategií městského úřa- ří bydlí v centru a kritizují výrazné dil mimořádně velkou pozornost
du. Účastníci ankety se shodli se zvýšení nájemného u bytů, do kte- u účastníků ankety, na rozdíl
zhruba 125 diskutujícími v domě rých město v posledních letech dle od účastníků veřejné diskuse, ktekultury, že za nejdůležitější pova- jejich názoru příliš neinvestova- ří na něj tak velký důraz nekladli.
žují zachování provozu mamogra- lo. „Dohodli jsme se na určitých „Přesto se tomuto problému sysﬁckého pracoviště.
ústupcích. V první fázi podepíší tematicky věnujeme. K rozšíření
Shoda panovala i při pojmeno- nájemníci dodatky k nájemním počtu parkovacích míst v poslední
vání druhého problému, kterým byl smlouvám pouze na částku 50 ko- době došlo Na Kocandě a U Kapprodej bytů v centru města jejich run za metr čtvereční. Další zvyšo- ličky. Obdobný krok plánujeme
nájemníkům a adekvátní investi- vání nájemného budeme posuzovat u Základní školy Ladova a v ulici
ce do stávajícího bytového fondu. individuálně, a to podle technic- Na Výsluní,“ uvedl místostarosta
Byty v centru města zastupitelé kého stavu bytu. Stejně tak jsme Václav Červín.
Eva Břeňová

JDE O EFEKTIVITU ŘÍZENÍ
Projekt zvýšení kvality a efektivity řízení je realizován na městském úřadu. V rámci projektu zahájeném v červnu loňského roku
již byl detailně zmapován chod
třech odborů úřadu, a to sociálního,
ekonomického a správního. U konce je ekonomická analýza třech příspěvkových organizací města, a to
Základní školy Na Valech, Městských kulturních zařízení a Technických služeb města Litoměřice.
Do projektu ﬁnančně podpořeného Evropským sociálním fondem
a Operačním programem Lidské
zdroje a zaměstnanost jsou přímo
či nepřímo zahrnuti všichni zaměst-

nanci úřadu, politici i další účastníci
ze spádových obcí města. Část aktivit je zaměřená na implementaci
modelu CAF, který je nástrojem řízení kvality, jenž byl vytvořen specielně pro podmínky organizací veřejného sektoru. Zabývá se vztahem
úřad versus zaměstnanec, úředník
a občan, ale i vedení města versus
veřejnost. Je výsledkem spolupráce
ministrů Evropské unie odpovědných za veřejnou správu.
„Jedním z cílů projektu je nastavit procesy řízení, chodu jednotlivých odborů a příspěvkových
organizací měst tak, aby byly co
nejefektivnější. Což by se mělo

projevit například v efektivnější
spolupráci jednotlivých odborů,
v plynulejším toku informací,
dokumentů a podobně. To vše
s cílem uspokojit potřeby občana
co nejefektivněji a v co nejkratší
lhůtě,“ informovala manažerka
projektu Jana Vičarová.
Výstupem aktivit ukončených
v listopadu příštího roku bude
analýza organizování vnitřních
činností úřadu, analýza současného stavu ﬁnančního plánování
na městském úřadu, identiﬁkace
oblasti pro zlepšení řízení a spolupráce města a zřizovaných organizací, sebehodnotící zprávy a akční
plán zlepšování s následnou kontrolou plnění cílů.
(eva)

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
MÁ NOVÉ VEDENÍ
Ing. Marcelu Škrancovou jmenovali radní města s účinnosti
od 1. července novou vedoucí
živnostenského úřadu. „Marcela
Škrancová dosud pracovala na pozici referentky, tudíž práci úřadu
detailně zná. Což se ostatně projevilo i při výběrovém řízení, které
vyhrála,“ uvedl tajemník úřadu
Karel Chovanec.

CÍLEM JE ZKVALITNIT
PROCES SAMOSPRÁVY
Služby poskytované občanům a spádovým obcím budou
kvalitnější. Město Litoměřice
totiž získalo z Integrovaného
operačního programu čtyřmilionovou dotaci na rozvoj infrastruktury.
Cílem je rozvoj služby
nejen pro samotný úřad, ale
i spádové obce. Výsledkem
projektu, který skončí v závěru tohoto roku, je vybudování tzv. Technologického
centra, které umožní zkvalitnit vnitřní i vnější fungování
samosprávy v daném spádovém území. Dále pořízení
spisové služby pro město
a obce správního obvodu
a úpravy vnitřního procesního, komunikačního a informačního systému městského
úřadu.
„Některé obce, vzhledem
ke své velikosti, nedisponují
dostatečnými kapacitami, aby
byly schopny si vybudovat
vlastní zázemí, například pořízení elektronické spisové služby, vybudování úložiště dat
obcí apod. Litoměřický úřad
jim tuto službu poskytne,“ informovala manažerka projektu
Jana Vičarová.
(eva)

PARKOVACÍ KARTY ŠLY NA DRAČKU
O nové pokratické parkoviště v Janáčkové
ulici, které město otevřelo 1. července, byl
velký zájem. Z 95 parkovacích míst už není
volné ani jediné.
„Prostor je monitorován kamerami napojenými na centrální pult městské policie.
Elektronická vrata řidiči otevírají pomocí
čipových karet. Roční parkovné zde stojí
1500 korun,“ informoval ředitel technických služeb města Ivo Elman. Kartu si
zájemci kupovali v areálu technických služeb, které jsou provozovatelem parkoviště.
To město odkoupilo od soukromého provozovatele poté, co neprosperovalo. „Výrazným snížením ceny jsme chtěli dát řidičům
možnost zaparkovat i v oblasti, kde je míst

Místostarosta Krejza, starosta Chlupáč a ředitel
technických služeb Elman otevřeli parkoviště 1. července. Nyní již je plné.

nedostatek,“ uvedl místostarosta Karel
Krejza.
Dosavadní benevolence městské policie
k přestupkům páchaným právě v souvislosti
s nedostatkem míst tak končí. Odbor dopravy
totiž nechal zpracovat studii dopravního značení, jejímž cílem je nastavit v ulici Alfonse
Muchy a v blízkém okolí parkovací systém
tak, aby vozidla nestála v blízkosti křižovatek, v obloucích nebo v úzkých místech, kde
se objevuje problém s průjezdností vozidel integrovaného záchranného systému. „Ke změně dopravního značení dojde pravděpodobně
na sklonku prázdnin,“ připomněl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub.
(eva)
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MIMINEK V PRVNÍM
POLOLETÍ PŘIBYLO
Za první pololetí letošního roku
přišlo v litoměřické porodnici
na svět 431 miminek. Což je o 90
děťátek více než v roce předchozím.
Celkem 74 dětí, z toho 40
chlapců a 34 dívek, se jich narodilo v červnu. Přestože to bylo
o deset miminek méně, než v letošním květnu, byla porodnost
za celý měsíc vyšší, než v červnu
v předchozích dvou letech. Mezi
nejčastější jména holčiček narozených v červnu patří Eliška a Marie
(vždy po 3), u chlapečků to byl
Jiří, Lukáš, Matěj a Tadeáš (také
vždy po 3).
(nk)

ZÁKROKY BUDOU
EFEKTIVNĚJŠÍ
Moderní přístroj Litotryptor na drcení ledvinových
kamenů zakoupila Městská
nemocnice v Litoměřicích.
Za stavební úpravy, demontáž
starého a nákup a instalaci nového přístroje zaplatila necelých šest milionů korun. „Což
je druhá největší investice tohoto roku,“ podotkl náměstek
pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek.
Drtič kamenů s kvalitnější
diagnostikou a vyšší efektivitou zákroku, který nahradil přístroj z roku 1994, je
na urologii od počátku srpna ve zkušebním provozu.
Množství výkonů se však
nezmění. „Lékaři na něm
provedou zákrok u zhruba třech stovek pacientů
ročně,“ upřesnil náměstek
Kestřánek.
Neinvazivní výkon probíhá
s ohledem na přesnost v lehké
narkóze. Po zákroku zůstává
pacient hospitalizován pouhé
dva dny.
(eva)

TĚHOTNÉ ŽENY
CVIČÍ I V SRPNU
I během letních měsíců
probíhá v nemocnici cvičení
pro těhotné, a to v následujících termínech: v úterý 9.
srpna, ve středu 17. srpna
a v pátek 26. srpna. Cvičení
pod vedením porodní asistentky Adély Krejzové začíná v 10 hodin. Sraz je vždy
před desátou hodinou v hale
nemocnice.

5. srpna

MODERNIZACE KUCHYNĚ
PROBÍHÁ ZA PROVOZU
Modernizaci stravovacího provozu, jehož podoba se odvíjí
od první poloviny osmdesátých
let, zahájila počátkem srpna
Městská nemocnice v Litoměřicích. Rekonstrukce probíhá za plného provozu kuchyně, jejíž zaměstnanci uvaří denně v průměru
tisíc jídel a pět stovek snídaní
a večeří.
Vedení zdravotnického zařízení od tohoto kroku očekává
zefektivnění varných procesů,
zavedení kvalitních moderních
technologií a zlepšení prostředí
kuchyně, včetně splnění náročných hygienických předpisů,
v neposlední řadě pak i ﬁnanční
úspory v provozu.
„Bohužel jsme ani letos nezískali na tuto akci dotaci. V několika
etapách ji proto budeme realizovat
z vlastních ﬁnančních prostředků,“
informoval ředitel nemocnice Leoš
Vysoudil. Půjde přitom o největší
investiční akci roku.
Rozdělena je do několika částí.
Letos proběhne první etapa rekonstrukce. „V její první fázi půjde
o rekonstrukci prvního varného
bloku, včetně s tím souvisejících
stavebních úprav, jako je výměna
obkladů, dlažby, rozvodů a podobně,“ přiblížil Josef Prchlík
z oddělení rozvoje nemocnice.
Spolu s výměnou prvního varného bloku dojde k instalaci multi-

Velvyslance Norského království v České republice Jense Eikaase starosta doprovodil i na biskupství. Fota Eva Břeňová

Podle Miroslava Janošíka, vedoucího oddělení rozvoje městské nemocnice,
bude modernizace stravovacího provozu prováděná za chodu organizačně
náročná, ale zvládnutelná.
Foto Eva Břeňová

funkční tlakové pánve a nápojového automatu. Tato etapa skončí
pravděpodobně na konci září.
Druhá fáze rekonstrukce má
pokračovat až do konce roku
a zahrnuje výměnu druhého varného bloku, včetně pánví, sporáků a fritéz. Oběma fázím budou předcházet stavební úpravy.
Třetí fáze letošní etapy rekonstrukce, zahrnující výměnu myčky nádobí a další stavební úpravy, proběhne nezávisle na dvou
předchozích.
První etapa rekonstrukce si podle

MONITORY HLÁSÍ NEBEZPEČÍ
Tři monitory dechu kojence
dostalo přímo od výrobce dětské
oddělení.
„Celkem jich máme na oddělení už šest. Používáme je u novorozenců a kojenců, a to především
u těch s nízkou porodní váhou
nebo s rizikovými zdravotními
komplikacemi,“ uvedla vrchní
sestra dětského oddělení Božena
Haufová, kterou dar velmi potěšil.
Podle informací Petra Fráni,
který má na starosti distribuci
a servis monitorů Nanny pro ce-

lou ČR, se jedná o výhradně český výrobek. „Nanny je zařízení,
které sleduje pravidelnost dechu
a pohyby kojence. Účelem výrobku je upozornit na případné
nebezpečí tzv. syndromu náhlého
úmrtí kojence. Na kritický stav
reaguje přístroj spuštěním hlasitého poplachu,“ vysvětlil hlavní
funkci zařízení Fráňa. Jeho životnost je až šest let, přičemž vždy
po dvou letech probíhá repase,
spočívající ve výměně vypínače
a desky.
(nk)

CHIRURGII POVEDE NOVÝ PRIMÁŘ
Po téměř pěti letech opustil litoměřickou nemocnici primář chirurgie
Karel Pacholík. Odešel za prací do Německa. Naopak z Německa do Litoměřic přichází na tento post padesátiletý Alexandr Hudáč, který vyhrál
výběrové řízení. V Německu dosud působil jako zástupce primáře. Má
dvě atestace – z chirurgie a z hrudní chirurgie. Vzhledem k tříměsíční
výpovědní lhůtě nastoupí do funkce až 1. října. Do té doby povede primariát dosavadní zástupce primáře Libor Dostál.
(eva)

informací Miroslava Janošíka, vedoucího oddělení rozvoje, vyžádá
investici ve výši zhruba sedmi milionů korun. „Po jejím dokončení
bude kuchyň plně elektriﬁkovaná,“
upozornil Miroslav Janošík a dodal,
že poté bude odstaveno parní potrubí
a parní kotelna, což přinese úsporu
vody, plynu a provozních nákladů.
Na první etapu rekonstrukce by
měla v dalších letech navázat rekonstrukce přípraven, postupná výměna
konvektomatů a výměna tabletovacího a transportního systému stravy
pro pacienty.
(eva, nk)

CÉVKOVÁNÍ MUŽŮ
PŘÍMO V TERÉNU
Úspěšné zakončení kurzu
Katetrizace močového měchýře muže mají za sebou dvě
zdravotní sestry. Pro velký počet pacientů tak vzniká nová
možnost nechat si vyměnit
permanentní močový katétr
přímo v domácím prostředí.
Doposud totiž museli pacienti
na výměnu cévky na urologickou ambulanci, kdy je kromě
cestování sanitním či osobním
vozem čekalo i čekání mezi
dalšími pacienty na výkon trvající několik minut.
Sestry jsou k provádění
výkonu vybaveny bohatým
výběrem močových cévek
a jednorázovými soupravami
na cévkování a na proplachy
močového měchýře.
(df)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
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MĚSTO MÁ PROJEKT
NA REKONSTRUKCI TRŽNICE
Litoměřická tržnice volá po rekonstrukci. Odbor územního rozvoje již má připravený projekt,
po jehož realizaci by se z prostoru
nacházejícího v centru města stalo
esteticky vyhlížející místo s odpovídajícím zázemím pro prodejce
i zákazníky.
Současné stánky má nahradit
pět dřevostaveb, v nichž by trhovci
nabízeli své zboží. Nechybělo by
ani hygienické zázemí, které v současné době zcela chybí, a kancelář
pro správce tržnice. Projekt počítá
i s instalací laviček, pítka, novou
zelení a s otevřeným pohledem
na hradební zeď. Místo bude průchozí do Okružní ulice, kde v současné době roste nový polyfunkční dům. Rekonstrukcí musí před
plánovaným zadlážděním projít
i zastaralé a již nevyhovující inženýrské sítě.
„Náklady na realizaci projek-

Takto by mohla vypadat podoba tržnice po její modernizaci.

tu dosahují deseti milionů korun.
Zda k ní v příštím roce dojde,
bude záležet na prioritách vedení
radnice. Vydané stavební povolení

ŠKOLÁM A ŠKOLKÁM VLÁDNE
ČILÝ STAVEBNÍ RUCH
Čilý stavební ruch vládne v průběhu prázdnin ve školských zařízeních zřizovaných městem Litoměřice. Opravy jsou v plném proudu
jak v základních, tak i mateřských
školách. Celkově si vyžádají téměř
pět a půl milionu korun.
Ve výdejně obědů Základní školy Ladova probíhá za 400 tisíc korun kompletní rekonstrukce vývařovny, spočívající v pokládce nové

dlažby a instalaci nových rozvodů
vody, elektřiny i odpadů. 840 tisíc
korun je určeno na modernizaci sociálního zařízení v Mateřské škole
Ladova 1. Celkem 150 tisíc zde pak
bude stát odstranění havárie kanalizace. V sousední školce v Ladově
ulici probíhá výměna oken a meziokenních vložek za téměř 900 tisíc
korun. Část oken bude vyměněna
i ve školce v Masarykově ulici. Zde

bude mít platnost dva roky,“ informovala vedoucí odboru územního
rozvoje městského úřadu Zdenka
Klenorová.
(eva)
náklady dosáhnou 120 tisíc. V Masarykově základní škole je zase
třeba izolovat proti zemní vlhkosti
školní družinu. Město na realizaci této akce uvolnilo půl milionu
korun. Finančně nejnáročnější je
ale oprava obkladů, dlažeb, rekonstrukce odpadů, rozvodů vody, topení a instalace nové vzduchotechniky v šatnách sportovní haly ZŠ
U Stadionu.
„Všechny stavební akce budou
ukončeny do konce prázdnin,“ informoval technik odboru územního
rozvoje Ladislav Pošík.
(eva)

STRÁŽNÍCI ZADRŽELI OZBROJENÉ MUŽE
Hned dva případy související s ohrožováním osob zbraněmi
řešili strážníci. V prvním případě
odebrali jejímu majiteli nabitou
plynovou pistoli na sídlišti Cihelna
poté, co s ní mířil na další osoby.
Vzhledem k podezření ze spáchání
přestupku předali záležitost správnímu oddělení městského úřadu.

Druhý obdobný případ řešili
v baru Desperado po oznámení, že se zde pohybuje ozbrojený
muž vyhrožující sebevraždou.
Na místo vyrazily dvě hlídky,
které návštěvníka baru za použití donucovacích prostředků
zadržely. Střelnou zbraň našly
na pánských toaletách, kde ji muž

zřejmě zapomněl. Jak se ukázalo,
není držitelem zbrojního průkazu
a ani průkazu malorážné střelné
zbraně. Na místo přivolaná rychlá záchranná služba jej převezla
do nemocnice na vyšetření s cílem
zjistit, zda netrpí psychickou poruchou. O případu byla informována Policie ČR.
(eva)

KRÁTCE
… rekonstrukce poslední části
Zahradnické ulice skončila. Došlo k ní poté, co byla vozovka poničena těžkou technikou při stavbě nového domova pro seniory
na Dómském pahorku. Stavební
práce si vyžádaly 600 tisíc korun.
–––
… opravou procházejí dvě
opěrné zdi. Jedna se nachází
v blízkosti Základní školy v Ladově ulici, druhá v ulici Na Valech.
–––
… ve druhé polovině tohoto
roku bude vybudován chodník
v ulici Krajská, a to v úseku
od prodejny sanitárních potřeb
až k bývalému pivovaru.
–––
… kromě Krajské ulice má
odbor územního rozvoje v plánu i opravu Kapucínské ulice,
spočívající v pokládce nového
povrchu a odvodnění.
–––
… lepší komfort budou mít
cestující využívající autobusové
zastávky v Žitenické ulici, naproti katastrálnímu úřadu. Zvýšení komfortu spočívá hlavně
v plánovaném zastřešení místa.
–––
… ještě letos dojde k opravě střechy parkovacího domu
U Hvězdárny, do níž zatéká.

Díky strážníkům
Děkovný dopis od obyvatelky
města Jiřiny Kostnerové obdržel
starosta Ladislav Chlupáč. Týkal
se odpovědného přístupu strážníků městské policie Jiřího Veselého
a Mariána Petržilky.
Událost se stala 18. července
u pošty, kde ženě volně pobíhající
pes pokousal nohu. Po lékařském
ošetření kontaktovala strážníky
s prosbou, aby zvíře našli a kontaktovali jeho majitele. „Nejen že
ho našli, v což jsem ani nedoufala,
ale přivezli i potvrzení od zvěrolékaře, že je zvíře v pořádku. Jsem
jim velmi vděčná, protože místo
cesty na dovolenou bych putovala
na infekční oddělení nemocnice,“
napsala paní Kostnerová.
(eva)

REALIZACE DALŠÍCH PROJEKTŮ ZÁVISÍ NA FINANCÍCH
Několik dalších projektových dokumentací
pro větší investiční akce dokončily ﬁrmy najaté
městem Litoměřice.
„V současné době bylo zahájeno stavební řízení k projektové dokumentaci na rekonstrukci
autobusového nádraží. V případě získání dotace,
o čemž bude Regionální rada regionu soudržnosti
Severozápad rozhodovat pravděpodobně v září,
budeme schopni okamžitě doložit další povinné
přílohy, kterými je například stavební povolení
s nabytím právní moci,“ informovala vedoucí odboru územního rozvoje Zdenka Klenorová.

Dále bylo vydáno územní rozhodnutí na změnu části trasy tzv. západní komunikace vedoucí
od mostu generála Chábery k pokratickým závorám, díky kterému bude zachováno dopravní
připojení na obec Michalovice. V těchto dnech
ﬁnišují práce na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na výstavbu kanalizace v Želeticích. Na realizaci však město shání vhodný dotační titul, z něhož by bylo možné čerpat dotaci.
„V rámci územní studie dále ověřujeme a zvažujeme možnosti přestavby bývalé mateřské školy
v areálu Pohoda na byty. Další územní studie by

měla prověřit případné možnosti řešení parkování v prostoru pod Mírovým náměstí,“ dodala
Zdenka Klenorová, vedoucí odboru územního
rozvoje.
Odbor pod jejím vedením zároveň zahájil
i práce související se zaměřením areálu bývalého pivovaru. Jedním z výsledků má být zjednodušené zhodnocení stavebně technického stavu
objektu. Na základě podkladů pak bude možné
přistoupit k realizaci dalších projekčních etap,
souvisejících s možnostmi dalšího využití celého
areálu.
(eva)
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PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ
8. – 9.8.
9 – 10. 8.
11. – 12. 8..
15. – 16. 8.
18. – 19. 8..
22. – 23. 8.
25. – 26. 8.
29. – 30. 8.
30. – 31. 8.
1. – 2. 9.
5. – 6. 9.
6. – 7. 9.
8. – 9. 9.
12. – 13. 9.
15. – 16. 9.
19. – 20. 9.
22. – 23. 9.
26. – 27. 9.
29. – 30. 9.
3.10. – 4.10.

Odboje
Seifertova x Heydukova
Švermova
Zahradnická
Družstevní – Mládežnická
Horova
Plešivecká
Pokratická - Družba
Sokolská
Tyršovo náměstí
Kořenského
Masrykova
Nezvalova – Havlíčkova
Škroupova
B. Němcové
Pražská
U Kapličky
Fillova
Marie Pomocné
Na Mýtě
Topolčianská
Žižkova
Březinova cesta
Neumannova
Smetanova
Husova
U Stadionu
Dalimilova
Revoluční
Březinova cesta
A. Muchy
Dukelská
Pod Vinicí
Kosmonautů
Stránského, Rybářské nám.
nebo Václavské nám.
Parkoviště mezi V. Dominikánská - Na Valech,
Rooseveltova
Křižíkova
Želetice

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

5. srpna

MĚSTO ŽÁDÁ O DOTACI
Vedení litoměřické radnice odeslalo žádost Státnímu fondu životního prostředí o dotaci na realizaci
nového sběrného dvoru v Nerudově ulici. Na přípravu podkladů nutných k podání žádosti přitom mělo
rekordně krátkou dobu.
„Během jednoho měsíce jsme museli připravit projektovou dokumentaci, jednat o požadavcích správců
inženýrských sítí a zajistit převod pozemků od Českých drah na město,“ poukázal na náročnost procesu
místostarosta Karel Krejza.
Důvod ke spěchu přitom byl na místě. Pravděpodobně totiž jde o poslední možnost jak získat ze
SFŽP dotaci na realizaci právě sběrného dvoru, kte-

rý přitom Litoměřice naléhavě potřebují. Realizace
projektu je vyčíslena na zhruba 10,5 milionu korun.
Rozhodnutí o získání dotace může město očekávat
do konce roku. Stavba by v případě kladného stanoviska byla zahájena hned v příštím roce.
„Domnívám se ale, že k realizaci by mělo dojít
i tehdy, když dotaci nezískáme. V takovém případě
bude záležet na rozhodnutí zastupitelů, zda uvolní
potřebné ﬁnance,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích Pavel
Gryndler. Kapacita jednoho sběrného dvoru v Želeticích je totiž pro pětadvacetitisícové město nedostatečná.
Eva Břeňová

Provoz v centru
nikoho neruší
Čisto, úhledně vyrovnané kontejnery na sklo, textil, lednice, televizory, počítače, pračky a další
odpady. Drobný zápach tlející trávy
se v typicky letním počasí line pouze z odpadové nádoby na bioodpad.
V dvacetimetrové vzdálenosti od něj
však již není cítit nic. Raději se ale
vyváží každý druhý den. Žena, která
přichází s kárkou a vyhazuje větve
a další odpad ze zahrádky, zametá
betonovou plochu kolem kontejneru,
kterou znečistila trávou.
Tak lze zhruba charakterizovat
obrázek, který se naskytl zástupcům litoměřické radnice na sběrovém dvoře v Mělníce. Nachází
se totiž v centru města a starosta
Ladislav Chlupáč, místostarosta
Karel Krejza, vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler,
ředitel Technických služeb města
Ivo Elman, předsedkyně komise
životního prostředí Martina Soldatková a další člen komise Zbyněk Zdvořák se přišli na vlastní

Vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler s předsedkyní komise
životního prostředí Martinou Soldatkovou si prohlédli více než dvacítku
kontejnerů na separovaný odpad.
Foto Eva Břeňová

oči přesvědčit, zda sběrový dvůr,
který město chce vybudovat v těsné blízkosti pokratických závor, se
dá provozovat, aniž by narušoval
život v okolí.
„Byl jsem mile překvapen. Sběrový dvůr je čistý, a přestože se
nachází v centru, nikoho neruší.
Jak jsme se přesvědčili, lidé jej

hojně využívají. Přivážejí odpad,
který ihned ukládají do příslušného kontejneru, čímž zároveň zvyšují podíl separovaného odpadu,“
konstatoval starosta Chlupáč.
Dvacetitisícový Mělník má čtyři obdobně fungující sběrové dvory. Pětadvacetitisícové Litoměřice
pouze v Želeticích.
(eva)

Litoměřice a Žitenice propojí cyklostezka
Cesta z Litoměřic do Žitenic bude
pro pěší i cyklisty bezpečnější. Město Litoměřice totiž získalo od Státního fondu dopravní infrastruktury
dotaci na stavbu cyklostezky.
„Cyklostezku budeme budovat v horní části ulice Žitenická,
v místě od křížení s ulicí Zelenkovou, až na konec našeho katastrálního území,“ informovala
vedoucí odboru územního rozvoje
Zdenka Klenorová. V těchto místech přitom chodník citelně chybí.
Jde totiž o chodci, z nichž mnozí
vyrážejí směr Žitenice (viz foto),
frekventované místo.

S žádostí o dotaci město Litoměřice uspělo až podruhé.
Od SFDI získalo 1,7 milionu

korun, přičemž předpokládané
náklady dosahují 2,6 milionu
korun. Zbývající částka půjde

z městské pokladny. Přípravné
práce přitom nebyly jednoduché. Kvůli trase cyklostezky
muselo město vykoupit od soukromníků stavbou dotčené pozemky. „Stavba cyklostezky
s asfaltovýmn povrchem bude
zahájena pravděpodobně v září.
Termínem ukončení je konec
roku,“ informoval stavební
technik odboru územního rozvoje Ladislav Pošík.
Dotaci na cyklostezku získaly
i Žitenice, které budou realizovat
část, která se nachází na jejím katastrálním území.
(eva)

ŠKOLSTVÍ
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KNÍŽKY MAJÍ DĚTI MILOVAT
mata. Cílem bylo podnítit
Podchytit již v raném
jejich zájem o knížky tak,
věku zájem dítěte o knihy
aby si k nám i v budoucnu
je cílem projektu „Knížka
nacházely cestu,“ vysvětlipro prvňáčka“. V rámla pracovnice dětského odci zakončení letošního
dělení litoměřické knihovtřetího ročníku celoreny Hana Procházková.
publikové akce převzali
„Díky tomu, že mohly
v Divadélku Minimax
navštěvovat
knihovnu,
prvňáčci z Masarykovy
opravdu pozoruji u dětí
základní školy a Základní
zvýšený zájem o knížky,“
školy Boženy Němcové
potvrdila úspěch projektu
v Litoměřicích originální
učitelka ZŠ Boženy Němknížky. Pracovnice dětKnihy od pracovnice dětského oddělení knihovny Hany Proského oddělení Knihovny cházkové převzaly i Markétka Husarová (vlevo) a Adélka cové Jitka Vaňková.
Litoměřická knihovKarla Hynka Máchy v Li- Čížková.
Foto Eva Břeňová
na má v současné době
toměřicích jim předaly
knihu Zmizelá škola, speciálně
„V průběhu ledna až dubna jsme zhruba 1500 registrovaných dětvydanou pro dvacet tisíc školáků pro děti pořádaly besedy, literární ských čtenářů. Jejich počet se
z České republiky, kteří se projektu kvízy, četly pohádky a zábavnou v posledních dvou letech výraz(eva)
účastnili.
tvorbou otevíraly různá literární té- ně nemění.

LITOMĚŘICKÉ SBORY
DOBYLY OLOMOUC
Obrovského úspěchu dosáhly sbory
Puellae cantantes, Modrásci a Syrinx
na prestižním mezinárodním soutěžním
festivalu Svátky písní, který se v červnu
uskutečnil v Olomouci. Do Litoměřic
totiž přivezly zlato z pěti kategorií.
Zpívající dívky, jak zní v překladu
Puellae cantantes, získaly zlato hned
ve čtyřech kategoriích. V soutěži o absolutního vítěze festivalu v konkurenci
dalších pěti sborů z Itálie, Singapuru,
Polska, Finska a ČR obsadily krásné
druhé místo za prvním univerzitním
sborem z Polska. „Modrásci si vyzpívali stříbrnou medaili v kategorii dětských sborů do 12 let a Syrinx zlatou
medaili v kategorii komorních sborů Superior. Syrinxu nakonec unikla nominace do Grand Prix o jediný bod,“ dodal
sbormistr Roman Pallas.
(eva)

MLADÉ KARATISTKY
JSOU PÝCHOU KLUBU
Stříbrnou medaili v karate
vybojovala česká reprezentace
na Mistrovství Evropy mládeže, jež proběhlo v nizozemském
Beeku. V týmu byla i patnáctiletá
členka Karate klubu Litoměřice
Nikola Dvořáková. Za vzornou reprezentaci jí na radnici poděkoval
starosta Ladislav Chlupáč.
Spolu s ní přišel i trenér Jan
Steklý a šestnáctiletá Lenka
Skružná, jejímž prozatím největším úspěchem je zisk titulu mistryně České republiky. Trenér
Steklý se aktivně věnuje karate již
třicet let. Posledních patnáct let
jako trenér.
(eva)

DĚTŠTÍ ZASTUPITELÉ POKRAČUJÍ
V PROTIKUŘÁCKÉ KAMPANI
V protikuřácké kampani pokračují litoměřičtí dětští zastupitelé. V červnu navázali ve spolupráci se Střediskem ekologické
výchovy SEVER na svou aktivitu z předešlých let, která spočívala v certiﬁkaci nekuřáckých provozoven.
„Kontrolovali jsme, zda podniky, kterým byl certifikát
udělen, skutečně svůj závazek naplňují. Pozitivním zjištěním bylo, že splňují. Pouze některé svou činnost ukončily,“ prezentoval výsledky mapování Petr Panaš, pracovník
Střediska ekologické výchovy Sever, které činnost dětských zastupitelů koordinuje a zaštiťuje. Dalším potěšujícím faktem je, že dětští zastupitelé oslovili další nekuřácké
provozovny, které již projevily zájem o připojení ke kampani.
Konkrétně se jedná o litoměřické restaurace Portál, Radniční sklípek a vinárnu v gotickém hradu. Další akce proběhnou
po prázdninách. Dětské zastupitelstvo si připravilo výukový
program pro žáky prvních a druhých tříd litoměřických základních škol, který je zaměřen na škodlivost kouření.
(eva)

Nikola Dvořáková a Lenka Skružná
se pochlubily medailemi starostovi
Ladislavu Chlupáčovi. Na snímku
s trenérem Janem Steklým.
(eva)

Soukromá škola
oslaví jubileum
Dvacet let své existence oslaví
3. září soukromá škola Gymnázium, Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště v Jarošově ulici.
Slavnostní setkání současných a bývalých učitelů a studentů se uskuteční v 10 hodin ve velkém sále Domu
kultury v Litoměřicích. Bližší informace na www.stredni.eu.

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ PRO DĚTI A DEGUSTACE PRO DOSPĚLÉ
Pohádkové putování gotickým hradem v Litoměřicích připravili pro děti místních mateřských škol studenti Střední pedagogické školy
J. H. Pestalozziho. V průběhu tří červnových
dnů se více než tři stovky dětí seznámily zábavnou formou s interiéry historické památky,
jež byla po náročné rekonstrukci otevřena veřejnosti na jaře tohoto roku.
Zatímco děti obdivovaly krásu princezny
nebo víly a kluky ohromil státnicky vypadající
a vymoženosti moderní doby kritizující Karel
IV., paní učitelky zase uchvátily zajímavé interiéry hradu. „Opravdu vkusným způsobem se
zde snoubí historie a moderna,“ konstatovala
po prohlídce učitelka MŠ Kytička Jana Davidová.
„Prohlídky koncipované formou pohádkového putování se dětem zásluhou studentek
pedagogické školy velmi líbily. Pokračovat
v nich proto budeme i v příštích měsících,“
zhodnotila první den jejich konání marketin-

V gotické kapli na děti čekala víla. Foto Eva Břeňová

gová manažerka Centra cestovního ruchu Litoměřice Martina Maršálková.
Dění v litoměřickém gotickém hradu zpestřují i řízené degustace regionálních vín.
Dosud se v historických sklepních prostorách degustovalo každý pátek od 15 do 17
hodin. Z ohlasů návštěvníků však vyplynulo, že by uvítali posunout dobu ochutnávky
tak, aby si mohli páteční večer s výtečnými

víny lépe vychutnat. Vedení hradu se rozhodlo těmto požadavkům vyhovět, a proto
se páteční degustace konají v době od 17
do 20 hodin. Sobotní čas zůstává beze
změny.
Kromě pravidelných volných degustací
hrad nepravidelně hostí také degustace řízené, s výkladem zkušeného vinaře. V srpnu se chystají další, tentokrát se budou
ochutnávat vína moravská. Ve čtvrtek 4. 8.
představí své produkty Zámecké vinařství
Bzenec, hned v pátek 5. 8. budou mít zájemci možnost ochutnat produkty Vinařství
Mikrosvín Mikulov. Jako je již tomu tradicí,
je degustace zdarma a návštěvník si může
na těchto akcích vína zakoupit. Jelikož kapacita degustační místnosti je omezena pouze na 30 míst, proto je nutné si místo včas
rezervovat, a to přímo v recepci Litoměřického hradu, anebo e mailem – recepce@litomerice-info.cz.
(eva)
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PĚSTOUNI SE
OPĚT SETKALI
Devět rodin se v červnu
vrátilo z víkendového setkání pěstounů, které pro ně opět
uspořádali pracovníci odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu. Zhruba čtyřicet lidí se tentokrát potkalo
v pensionu ve Starém Týně.
„Letošní setkání probíhalo pod heslem „Jsme spolu
rádi“. Proto jsme akce nedělili
na programy určené pro děti
a na programy pořádané pro
dospělé. Do všech činností se
mohli zapojit společně rodiče
i děti,“ uvedla pracovnice pro
náhradní rodinnou péči Sylva
Svobodová.
Sobotní program byl opět
připraven ve spolupráci s litoměřickým Domem dětí a mládeže Rozmarýn. Děti i dospělí
se věnovali celé dopoledne
ručním pracím. Soutěžní odpoledne strávili na vyznačené
trase v lese.
„Každoroční setkávání pěstounských rodin je především
poděkováním a oceněním pěstounské péče,“ konstatovala
Sylva Svobodová.
(eva)

SMYSLEM JE PODPORA
SOCIÁLNĚ SLABÝM
Pracovníci Potravinové banky
Ústeckého kraje zahajují unikátní
projekt „Litoměřice pomáhají“.
Smyslem je podpora činnosti litoměřické banky, boj s chudobou
a podpora pozitivního myšlení
občanů směrem k sociálně slabým
skupinám. „Hlavní aktivitou jsou
dvě motivační soutěže, a to sběr
potravin a fotograﬁcká soutěž,“ informovala vedoucí projektu Martina Šmidtová.
Projekt byl podpořen městem
Litoměřice. Začíná 1. září a končí
v listopadu. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách
www.litomericepomahaji.cz. (eva)
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MAPOVÁNÍ BARIÉROVOSTI
LITOMĚŘIC SKONČILO
Jste tělesně postižení a potřebujete se v Litoměřicích dostat
na konkrétní úřad, do kulturního
domu nebo třeba na turisticky zajímavé místo? Z právě vznikající
mapy vyčtete, která trasa je bezbariérová a zavede vás do hledané
lokality. K dispozici zdravotně
handicapovaným
obyvatelům
bude na podzim. Studenti a žáci
Základní školy Lingua Universal
a 1. Kladenské školy podnikatelské administrativy společně s některými zdravotně postiženými
občany ukončili několik dní trvající mapování města právě z pohledu zdravotně handicapovaných.
„Situace se v posledních letech
hodně zlepšila. Stále je však řada
míst, kam se vozíčkáři nedostanou vůbec nebo jen s velkými
obtížemi,“ uvedla Eva Klabanová,
předsedkyně klubu Plamínek, jenž
se na mapování bezbariérovosti
města společně s Diakonií a dalšími partnery, mezi něž patří i město
Litoměřice, podílí. „Jedním z takových míst je sjezd od bazénu
dolů, který končí v příkopě. Obrátit se a vyjet zpět do kopce již
však vozíčkář sám nezvládne,“
konkretizovala jedno z nevyhovujících míst Iva Nováková, matka
postižené holčičky.
Myšlenka vytvoření mapy bez-

Matka postiženého chlapce Eva Klabanová ukazuje na rozhraní Rooseveltovy ulice a Třídy Osvobození, kolik sil musí vynaložit, aby se dostala
na chodník. Vedle ní sedící Milan Tatarkovič to s mechanickým vozíkem
nezvládne vůbec.
Foto Eva Břeňová

bariérovosti se zrodila v rámci
3. komunitního plánu sociálních
a prorodinných služeb. Z mapy
by měli zdravotně postižení vyčíst, kam se mohou podívat bez
pomoci, nebo jen s pomocí. Zároveň by měla vzniknout turistická trasa městem, která by byla
zdravotně postiženým přístupná.
Mapa a trasy poslouží i maminkám s kočárky.
Mapa bude důležitá i pro městský úřad. „Jeho pracovníky upo-

Raná péče představuje pomoc
rodinám s postiženým dítětem
Novou sociální službu poskytovanou rodinám, v nichž vyrůstá
postižené či vývojově ohrožené dítě
do sedmi let věku, je raná péče. Jejím
cílem je pomoci rodině zorientovat
se v nové, pro ni neznámé situaci;
provést ji prvními roky péče o dítě
tak, aby důsledky postižení dítěte
byly pro rodinu co nejmenší.
Jde o službu terénní, což znamená, že v intervalu zvoleném rodiči

(zpravidla 1 – 3 měsíce) rodinu
navštěvuje poradce rané péče v jejich domácím prostředí. Společně
pak řeší problémy. Uživatelé rané
péče si mohou vybírat z okruhu
poskytovaných služeb, mezi něž
patří např. provázení a naslouchání, posuzování vývoje dítěte
a hledání vhodných činností pro
jeho optimální rozvoj, půjčování
hraček, pomůcek a literatury, so-

zorní na konkrétní místa, kde se
stav nevhodný pro lidi s postižením dá změnit přijetím vhodných
opatření. Například umístěním
vodících linií pro zrakově postižené, úpravou nájezdů na chodník
nebo úpravou prostor a vstupů,
jako tomu bylo nedávno například
v případě pošty, jejíž vstup je nyní
přizpůsoben,“ uvedla koordinátorka projektu a pracovnice Diakonie
ČCE v Litoměřicích Jana Matoušková.
Eva Břeňová
ciálně právní poradenství, pomoc
při orientaci v nabídce rehabilitačních pomůcek a hledání možností
při jejich získávání, zprostředkování kontaktů na další odborníky
či pomoc při vyhledání vhodného
předškolního zařízení nebo návazných sociálních a jiných podpůrných služeb. Všechny služby rané
péče jsou pro uživatele bezplatné.
V Ústeckém kraji poskytuje ranou
péči Raná péče Diakonie Stodůlky.
Informace o pracovišti naleznete
na www.rana-pece.cz nebo www.
diakoniep13.cz.

Seniory rozparádila v domě kultury Naďa Urbánková
Nestárnoucí šlágry,
mezi nimiž nechyběla
ani píseň Vilém peče
housky,
zazpívala
v červnu v domě kultury Naďa Urbánková. Přestože šlo o akci
pořádanou městským
úřadem pro seniory,
bylo v sále pěkně veselo a na parketu živo.
Naďa Urbánková, která překonala
zákeřnou nemoc, zpívala bez playbacku a předvedla, že elánu má stále

na rozdávání. Což vlilo krev do žil
i zhruba třem stovkám přítomných
seniorů (foto 1).

Kulturní odpoledne, v průběhu
kterého vystoupili i mladí tanečníci z Rozmarýnu, zahájil mís-

tostarosta Jan Szántó.
V jeho závěru obdržela květiny nejen
Naďa
Urbánková,
ale i z funkce odcházející vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu Martin
Veber. Za zkvalitnění
a prohloubení sítě
sociálních služeb ve městě mu poděkovala jeho nástupkyně Renáta
Jurková (foto 2).
(eva)
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

KLÁR BY MĚL RADOST
Alois Klár by měl radost. V Litoměřicích budou uděleny první
Ceny Aloise Klára pro rok 2011.
Oceněno tímto způsobem bude
hned sedm osobností, které se významným způsobem zasloužily
o rozvoj sociálních služeb a zdravotnictví ve městě. V sociální oblasti cenu získá Marta Zachová,
která již dvacet let dobrovolně
a bez nároku na honorář zajišťuje
provoz šatníku provozovaného
diecezní charitou.. Rovněž také
komunikuje s odsouzenými ve věznicích, kterým kromě materiální
pomoci poskytuje také psychickou
podporu. Druhou oceněnou bude
bývalá dlouholetá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Litoměřicích

Libuše Melenová. Díky jejímu prozíravému přístupu k podpoře sociálních služeb patří Litoměřice mezi
první města, ve kterých bylo zavedeno komunitní plánování sociálních služeb, a vytvořeno prostředí
pro rovnocenné partnerství jejich
poskytovatelů. Radní města nominovali a zastupitelé schválili i jejího
nástupce Martina Vebera. Pod jeho
odborným vedením se povedlo udržet a rozvinout proces komunitního
plánování sociálních služeb.
Za oblast zdravotnictví nominovala zdravotní a sociální komise pracující při městské radě tři
osobnosti. Cenu dostanou bývalá
primářka dětského oddělení litoměřické nemocnice Světluše Benešovská. I díky jejímu úsilí byla

vybudována nová nemocnice.
Dále lékař František Pražák, který
prosadil stavbu Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Dále se podílel
na prosazení stavby chirurgického pavilonu městské nemocnice.
Aktivně se zapojuje do kampaní
Zdravého města. Třetím oceněným bude Svatopluk Henke,
od sedmdesátých do devadesátých
let primář interního oddělení, jenž
nese zásluhy na výstavbě a ﬁnancování dostavby litoměřické nemocnice. Profesní život zasvětil
litoměřické nemocnici i internista Milan Zbořil, spoluzakladatel
kardiovaskulární jednotky, která
mezi prvními v kraji vznikla právě
v Litoměřicích, a později i jednotky intenzivní péče. Eva Břeňová

Novela zákona přináší změny
Živnostníkům
nabízejícím
zprostředkování nebo poskytnutí spotřebitelského úvěru vzniká nová povinnost. S účinností
od 1. července se mění zákon
o ﬁnančním arbitrovi. Právní úpravou dochází k rozšíření
působnosti ﬁnančního arbitra
i na oblast spotřebitelského úvěrování. „Okruh povinných osob,
na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tyto osoby („in-

stituce“) jsou povinny arbitrovi
nejpozději ke dni, od něhož jsou
oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem
dané identiﬁkační údaje,“ informovala vedoucí živnostenského
oddělení městského úřadu Marcela Škrancová.
Ti, kterých se nová povinnost
dosud netýkala, ji musí splnit nejpozději 1. října tohoto roku. Učinit tak lze i na formuláři zveřejněném na internetových stránkách
www.ﬁnarbitr.cz. „V opačném
případě hrozí pokuta až do výše

Sociální pracovníky zajímá
řešení krizových situací
Prevence syndromu vyhoření,
jak zvládat stres, případně způsoby jednání v krizových situacích.
O kursy pořádané na výše uvedená témata projevili největší zájem
sociální pracovníci a poskytovatelé sociálních služeb z řad neziskových organizací. Učinili tak
na červnovém jednání, které svolali pracovníci sociálního odboru
městského úřadu. Město totiž získalo z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci
ve výši 842 tisíc korun určenou
na realizaci projektu s názvem
„Podpora vzdělávání a procesů
v sociálních službách“.
„Je to pochopitelné, protože práce s mnohdy problémovými klienty je náročná a psychicky vyčerpávající,“ komentovala výsledek
schůzky pracovnice odboru Miroslava Najmanová, jež je vedoucím
v červnu zahájeného projektu. Jeho

cílem je prostřednictvím odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách zvyšovat jejich odborné
kompetence, a zvyšovat tak kvalitu
sociálních služeb.
Výstupem bude realizace patnácti vzdělávacích kurzů v rozsahu celkem 120 hodin a proškolení minimálně jedenácti
sociálních pracovníků úseku příspěvku na péči a sociálních pracovníků samosprávy města Litoměřice, 26 sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách působících poskytovatelů sociálních služeb ve městě a vydání
manuálu sociálního pracovníka.
A právě společná schůzka před
vyhlášením výběrového řízení
na poskytovatele kursů s akreditací Ministerstva práce a sociálních
věcí měla nastínit, o jaké typy kurzů je největší zájem.
(eva)

jednoho milionu korun,“ upozornila vedoucí Škrancová.
Tato informační povinnost se
vztahuje i na podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského
oprávnění pro ohlašovací živnost
volnou s předmětem podnikání
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti
č. 47 „Zprostředkování obchodu
a služeb“ nebo v rámci oboru činnosti č. 70 „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“. (eva)
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KAMPAŇ K DOPRAVĚ
PROBĚHNE V ZÁŘÍ
Litoměřice se i letos připojí k Evropskému týdnu mobility. Tedy
ke kampani, která pomáhá propagovat veřejnou dopravu, jízdu na kole
a chůzi. „V letošním roce je věnovaná alternativní dopravě. V týdnu
od 16. do 22. září proběhne pro veřejnost několik akcí,“ informovala
manažerka projektu Zdravé město
Litoměřice Monika Kubešová.
16. září vyrazí v 9.30 hodin
od radnice na zhruba tři kilometry
dlouhou trasu cyklistický peloton
složený z žáků základních a studentů středních škol. Pracovníci
knihovny zase budou předčítat dětem v mateřských školách pohádky
o mašinkách a o cyklistice. 18. září
dopoledne pak proběhne na Střeleckém ostrově od 9.30 do 11.30 hodin
dobrodružná akce pro rodiny s dětmi, zaměřená na osvětu pravidel
správného chování na pozemních
komunikacích. Na účastníky čekají soutěže, hry, malování obrázků
na obličej, jízda zručnosti apod. 19.
a 20. září bude v knihovně v rámci
kampaně promítán od 9 do 13 hodin příběh “ČERVENÝ BLESK“,
jenž dětem a pedagogům připomene
zásady bezpečného chování v silničním provozu. Policisté zase poskytnou informace seniorům o tom, jak
se bezpečně chovat na pozemních
komunikacích. Seminář ukončí soutěže s testem o zajímavé ceny.
Kulatý stůl k dopravě završí celou kampaň 22. září. Diskuse o parkování, technickém stavu vozovek,
průjezdu městem, bezpečnosti cyklistů a jiných obdobných tématech
proběhne od 17 hodin ve Středisku
ekologické výchovy SEVER. (eva)

Cílem je zlepšit informovanost
Informace o rozsahu poskytovaných služeb v sociální oblasti budou
snadno dostupné. Pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Litoměřicích totiž začali budovat „Informační systém komunitního plánování“, který bude v podobě webové aplikace přístupný organizacím zabezpečujícím sociální služby ve městě.
„Za nejdůležitější však považuji vytvoření elektronického katalogu
poskytovaných služeb, v němž naleznou veškeré potřebné údaje naši občané. A to včetně kontaktních údajů a adresy organizace, která určitý typ
sociální služby nabízí,“ sdělila manažerka projektu, pracovnice odboru
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Petra Smetanová. Katalog by měl být uveden do provozu na podzim příštího roku.
Již nyní však byly zahájeny přípravné práce k realizaci aktivit, které
jsou součástí projektu na zlepšení a rozšíření činností spojených s komunitním plánováním sociálních služeb v Litoměřicích. Město Litoměřice
totiž získalo na realizaci projektu dotaci z Evropských fondů v celkové
výši 1,64 milionu korun. V průběhu následujících osmnácti měsíců tak
bude realizována celá řada aktivit.
Kromě informačního systému mezi ně patří i organizace čtyř setkání
litoměřických poskytovatelů sociálních služeb se zájemci z řad místních obyvatel a se zástupci okolních obcí. Cílem je upevnění spolupráce
v rámci regionu a následné lepší využití poskytovaných služeb.
„V průběhu letních měsíců budeme připravovat podklady pro zadávací dokumentaci na přípravu a vznik informačního systému. Dále
zahájíme přípravné práce související s plánovanou analýzou potřeb litoměřických dětí a mládeže, která proběhne na podzim na základních
a středních školách,“ dodala Petra Smetanová.
(eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
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5. srpna

Dům kultury

Letní kino

Divadlo K. H. Máchy

ROZPUSTILÉ LETNÍ ČTVRTKY
Prázdninová dětská představení v atriu za domem kultury.
V případě nepříznivého počasí se konají ve foyer. Občerstvení v baru. Velká trampolína k dispozici již hodinu před
každým představením. Vstupné 50 Kč.
11.8. Pohádka O kohoutkovi a slepičce. Malé divadélko
Praha rodiny Nováků.
18.8. Bubbleshow. Bublinář Matěj Kodeš předvede své
umění.
25.8. Pohádka Cirkus. Pouliční divadlo Komedianti
na Káře.
VELKÝ SÁL
21.8. Taneční odpoledne. Hudba všech žánrů pro všechny
generace. Hraje Pichlovanka.
Vstup 65 Kč. Od 15 hod.
25.8. Světlo v pohybu. Žonglérsko-světelná unikátní show
pro malé i velké. Od 20.30 hod.
Vstupné 50 Kč.

Letní kino je zastřešeno. Začátky projekcí orientační podle západu slunce. Vstupné 60 Kč.

ZÁŘÍ
Představení pro školy (i veřejnost):
15. 9. 9.00 a 10.30 hodin
Pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ.
DAP – Divadelní agentura Praha - JAK SE KROTÍ PRINCEZNA - Zkrotit princeznu není
jen tak, zvláště když jí tatínek král všechno dovolí a splní každý její rozmar...Vstupné: 40,-Kč.
22. 9. 9.00 a 10.30 hodin
Pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ.
Divadlo Androméda Praha - O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE - Kmotra Liška svou chytrostí
a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Vstupné: 40,-Kč.
27. 9. 9.30 a 11.30 hodin
Pro II. st. ZŠ a SŠ.
Divadlo Anfas Praha - POD STŘECHAMI PAŘÍŽE - V příběhu, kde se ON a ONA setkávají
kdesi v čase na neurčitém místě a prožívají spolu „věci lásky“. Provedeme vás nejkrásnějšími básněmi známých francouzských básníků (P.Verlaine,V.Hugo, G. Apollinaire, J. Prévert... )
a francouzským chansonem. Hrají: M. Sajlerová, P. Mikeska. Vstupné: 50,-Kč.
Představení pro děti s rodiči:
18. 9. v 15.00 hodin
SUFITA – Iva Boušová - ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNICE - Pohádkový muzikál pro malé i velké. Vstupné: 50,-Kč.
Večerní představení
17. 9. 9.00 - 17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Srdečně vás zveme k prohlídce prostor našeho divadla.
Vstup zdarma.
19. 9. 19.00 hodin
Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha
Jiří Voskovec – Jan Werich - ČOCHTAN VYPRAVUJE - Muzikál J. Voskovce a J. Wericha
Divotvorný hrnec v osobité úpravě nejslavnějšího českého představitele vodníků Josefa Dvořáka. Hrají: J. Dvořák, K. Gult, S. Topinková, V. Kahovcová, M. Duchek, R. Krandová, J. Veit.
26. 9. 19.00 hodin
Divadlo Rity Jasinské Praha - BÍLÁ NEMOC - Je to už přes sedmdesát let, co Karel Čapek
napsal svou Bílou nemoc. Inscenace o naší zkáze plná humanity a vtipu. Paradoxní, jako sám
život. Hrají: L. Trojan / T. Valík, P. Franěk, M. Písařík, M. Enčev, P. Špindlerová a další.
28. 9. 19 hodin
„O LÁSCE“ - Komorní koncert doplněný skladbami rakouských soudobých skladatelů. Účinkují: Olga Jelínková – soprán, Světlana Jánová – klavír, Dana Mimrová – ﬂétna.
14. 9. 15.00 hodin
S FOTOGRAFY PO STOPÁCH K. H. MÁCHY – výstava fotograﬁí
Zahájení výstavy fotograﬁí ve spolupráci se Svazem českých fotografů. Výstava je výsledkem
fotograﬁckého workshopu pořádaného Svazem českých fotografů k 200. výročí narození slavného a originálního českého básníka, jenž proslul láskou ke krajině, putování a objevování a jenž
cestu povýšil na ﬁlozoﬁckou kategorii při hledání smyslu lidského života.
27. 9. 17.00 hodin
LITOMĚŘICE V PROMĚNÁCH ČASU - Křest knihy. Po vydání prvního dílu knihy “Litoměřice v proměnách času“ autorů Vitalije Marka a Josefa Rottera, který byl brzy zcela vyprodán,
se čtenář může těšit i na díl druhý.Také ten nám přinese porovnání původních pohledů z našeho
města se současnými fotograﬁemi, a to vše s textovým doprovodem.

ZÁŘÍ
3.9. Gymnázium Šrejbr - školní akademie. Od 10 hod.
14.9. Koncert pro školy - bubenický soubor „Jumping
Drums“. Od 9 hod.
18.9. Taneční odpoledne pro všechny generace. Od 15
hod.
19.9. „Když najdeš přítele, najdeš poklad“. Multimediální koncert pro školy.
Od 8.15, 9.45 a 11.15 hod.
27.9. Dalibor Janda & Prototyp – koncert. Od 19.30 hod.
TANEČNÍ 2011
Zápis do kurzů tance a společenské výchovy. Přijďte se
naučit klasické i moderní tance, vystupovat ve společnosti
a další nezbytné dovednosti pro dnešní moderní dobu pod
vedením zkušených lektorů. Termín: čtvrtek, září – prosinec
2011. Cena za kurz: 1.800 Kč
Vzdělávací středisko
Jazykové kurzy: anglický jazyk, francouzský jazyk, italský
jazyk, ruský jazyk.
Taneční a pohybové studio
ZUMBA Fitness, orientální břišní tance, taneční pro ženy,
dětské pohybové studio, street dance – hip hop, taneční pro
dospělé

SRPEN (začátky 21:15)
5. 8. ČERNÁ LABUŤ (USA, 2010, 108
min). Příběh o baletce, která se stává
svou vlastní postavou. Film s řadou ocenění, včetně Oscara. Hrají: N. Portman,
V. Cassel, W. Ryder. Režie: D. Aronofsky.
9. 8.

HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI - část 2 (USA/VB, 2010, 146
min). ČESKÝ DABING. VSTUPNÉ:
80 Kč. Harry Potter a jeho přátelé na konci své cesty … Hrají: Hrají: D. Radcliffe,
R. Grint, E. Watson. Režie: D. Yates.

12. 8. KRÁLOVA ŘEČ (VB/Austrálie, 2010,
118 min). Příběh Jiřího VI. v podání Colina Firtha, který si získal diváky po celém světě a byl oceněn Oscarem za nejlepší ﬁlm. Hrají: G. Rush, H. Bonham
Carter, G. Pearce. Režie: T. Hooper
16. 8. MELANCHOLIA (Dánsko, 2011, 130
min). Začíná to honosnou svatbou, končí
zánikem světa. Hrají: K. Dunst, Ch. Gainsbourg. Režie: Lars von Trier.
19. 8. DĚCKA JSOU V POHODĚ (USA, 2010,
106 min). Dvě mámy lesbičky, jeden dárce spermatu a dvě děti, které se rozhodly
začlenit „tátu“ do svého života. Hrají: J.
Moore, A. Bening, M. Ruffalo. Režie: L.
Cholodenko.
23. 8. JMENUJI SE OLIVER TATE (Velká
Británie/USA, 2010, 97 min). Patnáctiletý Oliver Tate má dva cíle: zachránit
manželství svých rodičů a přijít o panictví před svými dalšími narozeninami.
„Britská klukovská odpověď na Amélii
z Montmartru“ jako režisérský debut herecké hvězdy Ajťáků. Režie: R. Ayoade.
WWW.KINOOSTROV.CZ

Kino MÁJ
SRPEN
5.8. Šéfové na zabití (USA, 2011, komedie).
Odejít z práce není řešení, takže s přispěním většího než malého množství alkoholu a pochybné rady od bývalého trestance
si tři kamarádi vymyslí komplikovaný
a zdánlivě „blbuvzdorný“ plán jak se zbavit svých nadřízených. Hrají: J. Aniston,
C. Farell. Od 20 hod.
CAPTAIN America: První Avenger
(USA, dobrodružný, sci-ﬁ). Podprůměrný voják se přihlásí do supertajného
projektu, který z něj udělá nadčlověka
bojujícího za právo, spravedlnost a Bílý
dům. Hrají: Ch. Evans, S. L. Jackson.
Od 22 hod.
Auta 2 (USA, 2011, animovaná rodinná
komedie) . Blesk McQueen se svým kámošem Burákem soutěží ve vůbec prvním
celosvětovém závodě Grand Prix, kde
se má rozhodnout o nejrychlejším autě
na světě. Od 15 a 17.30 hod.
Captain America: První Avenger.
Od 20 hod.
7.8. Šéfové na zabití. Od 20 hod.
8.8. Šéfové na zabití. Od 20 hod.
9.8. Šéfové na zabití. Od 20 hod.
10.8. Zkažená úča (USA, 2011, komedie).
Myslíte si, že jsou všechny učitelky
přísné a nevraživé? To neznáte Elisabeth, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Hrají: C. Diaz, J.
Segel. Od 20 hod.
11.8. Zrození planety opic (USA, dobrodružný, sci-ﬁ). V dnešním San Franciscu lidé
experimentují s genetickým inženýrstvím, které vede k rozvoji inteligence
opic a k počátku války o nadvládu. Hrají:
J. Franco, A. Serkis. Od 20 hod.
12.8. Zrození planety opic. Od 20 hod.
Zkažená úča. Od 22 hod.

13.8. Harry Potter a Relikvie smrti – část 2.
3D. Od 15 hod.
Lidice (ČR/Pl, válečný, historický ﬁlm).
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí,
kteří se absurdní shodou náhod připletli
do cesty dějinám. Hrají: K. Roden, Z.
Fialová. Od 17.30 hod.
Zkažená úča. Od 20 hod.
Zrození planety opic. Od 22 hod.
14.8. Harry Potter a Relikvie smrti – část 2.
3D. Od 15 hod.
Zrození planety opic. Od 17.30 hodin.
Zkažená úča. Od 20 hod.
15.8. Zkažená úča. Od 20 hod.
16.8. Zrození planety opic. Od 20 hod.
17.8. Lidice. Od 20 hod.
18.8. Barbar Conan (USA, 2011, dobrodružný, fantasy, 3D). Remake dnes již kultovního fantasy ﬁlmu. Hrají: J. Momoa, R.
Perlman. Od 20 hod.
19.8. Green Lantern (USA, 2011, akční sci-ﬁ,
3D). Halu Jordanovi se shodou okolností
dostane do rukou prsten moci a stane se
členem jednotek Green Lanternu, intergalaktické policie. Prsten umožňuje nositeli
ovládat svět kolem sebe a jeho možnosti
jsou omezeny pouze fantazií a vůlí nositele.
Hrají: R. Reynolds, B. Lively. Od 20 hod.
Barbar Conan. 3D. Od 22 hod.
20.8. Šmoulové. Od 15 a 17.30 hod.
Barbar Conan. 3D. Od 20 hod.
Green Lantern. 3D. Od 22 hod.
21.8. Šmoulové. Od 15 a 17.30 hod.
Barbar Conan. 3D. Od 20 hod.
22.8. Green Lantern. 3D. Od 20 hod.
23.8. Green Lantern. 3D. Od 20 hod.
24.8. Pařba v Bangkoku (USA, 2011, komedie). Volné pokračování úspěšného ﬁlmu
Pařba v Las Vegas, příběh nás zavede
do exotického Thajska na svatbu. Hrají:
Z. Galiﬁanakis, J. Chung. Od 20 hod.
25.8. Muži v naději (ČR, 2011, komedie).

26.8.
27.8.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.

Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem
věnovaným tentokráte mužům. Ústřední
otázka této skvěle obsazené komedie zní,
zda může být nevěra základem šťastného
manželství. Hrají: J. Macháček, B. Polívka. Od 20 hod.
Filmový festival Po jedenácté „S chutí“.
Muži v naději. Od 22 hodin.
Filmový festival Po jedenácté „S chutí“.
Filmový festival.
Muži v naději. Od 20 hod.
Muži v naději. Od 17.30 a 20 hod.
Muži v naději. Od 17.30 a 20 hod.
Muži v naději. Od 17.30 a 20 hod.

ZÁŘÍ
1.9. Nebojte se tmy. Horor. Od 17.30 hod.
Bláznivá ztracená láska. Od 20 hod.
2.9. Bláznivá ztracená láska. Od 17.30 hod.
Muži v naději. Od 20 hod.
Nebojte se tmy. Od 22 hod.
3.9. Auta. 3D. Od 15 hod.
Auta. 3D. Od 17.30 hod.
Muži v naději. Od 20 hod.
Bláznivá ztracená láska. Od 22 hod.
4.9. Auta. 3D. Od 15 hod.
Bláznivá ztracená láska. Od 17.30 hod.
Muži v naději. Od 20 hod.
5.9. Kovbojové a vetřelci. Od 20 hod.
6.9. Kovbojové a vetřelci. Od 20 hod.
7.9. TETRO. Od 20 hod.
8.9. Ošetřovatel. Od 17.30 hod.
Super 8. Od 20 hod.
9.9. Ošetřovatel. Od 17.30 h od.
PINA. 3D. Od 20 hod.
Super8. Od 22 hod.
10.9. Ošetřovatel. Od 15 hod.
PINA. 3D. Od 17.30 hod.
Super 8. Od 20 hod.

Nezvratný osud 5. Od 22 hod.
11.9. V peřině. Od 15 hod.
Super 8. Od 17.30 hod.
Nezvratný osud 5. Od 20 hod.
12.9. PINA. 3D. Od 17.30 hod.
Nezvratný osud 5. Od 20 hod.
13.9. Nezvratný osud 5. Od 17.30 hod.
PINA. 3D. Od 20 hod.
14.9. Kůže, kterou nosím. Od 20 hod.
15.9. Saxana a Lexikon kouzel. Od 17.30 hod.
Mechanický zabiják. Od 20 hod.
16.9. Saxana a Lexikon kouzel. Od 15 a 17.30
hod.
Intimní pas. Od 20 hod.
Mechanický zabiják. Od 20 hod.
17.9. Saxana a Lexikon kouzel. Od 15 a 17.30
hod.
Mechanický zabiják. Od 20 hod.
Intimní past. Od 22 hod.
18.9. Saxana lexikon kouzel. Od 15 hod.
Mechanický zabiják. Od 17.30 hod.
Intimní past. Od 20 hod.
19.9. Saxana a Lexikon kouzel. Od 17.30 hod.
Colombiana. Od 20 hod.
20.9. Saxana a Lexikon kouzel. Od 17.30 hod.
Colombiana. Od 20 hod.
21.9. Saxana a Lexikon kouzel. Od 17.30 hod.
Viditelný svět. Od 20 hod.
22.9. V cizí kůži. Od 20 hod.
23.9. Harry Potter 7/2. Od 17.30 hod.
V cizí kůži. Od 20 hod.
Colombiana. Od 22 hod.
24.9. Šmoulové. 3D. Od 15 a 17.30 hod.
Harry Potter 7/2. Od 20 hod.
V cizí kůži. Od 22 hod.
25.9. Šmoulové. 3D. Od 15 hod.
V cizí kůži. Od 17.30 hod.
Colombiana. Od 20 hod.
28.9. WIN WIN. Od 20 hod.
29.9. Kamarád taky rád. Od 20 hod.
30.9. Obhájce. Od 20 hod.
Kamarád taky rád. Od 22 hod.

5. srpna
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BAŠTU KRÁŠLÍ EXOTICKÉ
FILIPÍNSKÉ ODĚVY
Ladislav Chlupáč, kteOjedinělá
výstava
rý si při této příležitosti
tradičních ﬁlipínských
oblékl rytířský barong.
oděvů, charakteristic„Jsem také srdcem
kých svou zdobností,
Litoměřičan,
právě
probíhá v těchto dnech
tak jako Vy Filipínec,“
v baště ve Velké Domicitoval v úvodním
nikánské ulici. Téměř
projevu starosta Chlučtyři desítky historicpáč větu, kterou nakých,
venkovských,
psal ﬁlipínský národregionálních, ale i musní hrdina José Rizal
limských oděvů utkapo návštěvě Litoměřic
ných z banánového, koprofesorovi místního
kosového, ananasového
gymnázia Ferdinandu
vlákna a dalších pro nás
Blumentrittovi. Právě
exotických materiálů,
stejně jako tradiční ﬁli- Výstavu je možno navštívit od úterý do soboty. Průvodkyní dávné přátelství Ripínské šperky si je mož- vám bude studentka gymnázia T. Vachová. Foto E. Břeňová zala, jehož 150. výročí
narození si v těchto
no prohlédnout v úterý
až sobotu vždy od 10 do 16 hodin. Garcia, dále velvyslanci z Indoné- dnech připomínáme, a Blumentsie, Malajsie, Thajska a zástupci ritta tvoří pevné základy dnešní
Výstava potrvá do poloviny srpna.
Vernisáže se zúčastnila jako vietnamského velvyslanectví. Ne- mnohostranné spolupráce mezi
spolupořadatelka akce ﬁlipínská chyběli ani rytíři Rizalova řádu, Litoměřicemi a Filipínami.
Eva Břeňová
velvyslankyně Evelyn D.Austria- mezi něž patří i starosta Litoměřic

FOTOSOUTĚŽ ZAČÍNÁ
Organizační výbor fotograﬁcké
soutěže „Život a cestovní ruch v Českém středohoří“ ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice
vyhlašuje již 4. ročník soutěžního
klání. Jeho tématem je i letos život
a cestovní ruch v Českém středohoří.
Soutěžit lze ve dvou kategoriích.
Kategorie A je bez omezení věku
a kategorie B patří mládeži do osmnácti let. Podrobnější informace,
včetně výsledků předchozích ročníků, naleznou zájemci na nových
webových stránkách fotosoutěže
(www.e-fotosoutez.cz).
„Vernisáž výstavy nejlepších
fotograﬁí, spojená s předáním cen
autorům, proběhne v březnu příštího roku v divadle,“ dodal Petr Hermann, předseda odborné poroty, složené z novinářů a profesionálních
a amatérských fotografů.
(eva)

VYCHÁZÍ DALŠÍ KNIHA
O HISTORII MĚSTA
Na úspěšnou a již beznadějně vyprodanou knihu Litoměřice v proměnách času naváže druhý díl. Křest publikace
Vitalije Marka, opět zpestřená fotografiemi Josefa Rottera,
proběhne 27. září od 17 hodin v divadle. Objeví se v ní další
ulice města, mnohá zajímavá místa s minulostí, o které mnozí
z nás ani netušíme. Chybět nebudou ani srovnávací obrázky
Litoměřic před bombardováním v roce 1945 a po něm.
Milovníci litoměřické historie a dobrého piva ještě mají
šanci zakoupit poslední výtisky knihy „Na zdraví“, věnované pohostinství v Litoměřicích a v Terezíně v dobách
minulých. V ní se objevují pohostinství slavných jmen
i hospůdky dávno zapomenuté, stejně jako historie místních
pivovarů. Jak se pivo točilo a má točit vysvětluje hoteliér
Hájek. Nechybí malá exkurse po dávných cenách pohostinských služeb a nabízeného zboží v nich, ani zmínka o prostituci v Terezíně.
(eva)

ŽERNOSECKÁ VÍNA BYLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
Podloubí litoměřické radnice patřilo v červnu milovníkům vín. Cech českých vinařů zde totiž vyhlašoval vítěze Národní soutěže vín, tedy nejvyšší oﬁciální vinařské
soutěže v ČR, která slouží jako jasná a nezpochybnitelná
garance mimořádné kvality oceněných produktů. Nejlepší vína mohli zájemci na místě ochutnat. Této šance
využily desítky Litoměřičanů a kolemjdoucích turistů.
Patřilo mezi ně i červené víno Fratava ročník 2009
z Roudnického lobkowiczkého vinařství nebo bílý
Ryzlink rýnský 2009 z Žernoseckého vinařství, které se
v odborném hodnocení degustátorů umístilo nejvýše.
Paradoxně právě obec Velké Žernoseky musela zrušit
letošní vinobraní. Nezvykle silné květnové mrazíky
totiž spálily vinice. „Přeji proto všem vinařům, aby se
letošní rok již nikdy neopakoval,“ uvedl starosta Ladi- Kolemjdoucí v podloubí před radnicí koštovali nejlepší proFoto Eva Břeňová
slav Chlupáč při předávání cen.
(eva) dukty vinařů.
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ZAHRADA ČECH
SE HLÁSÍ O SLOVO
Již 35. ročník zahradnického
veletrhu Zahrada Čech otevře své
brány ve dnech 16. – 24. září.
Návštěvníci se mohou těšit
na různé druhy ovoce, zeleniny,
květin, okrasných dřevin, bonsají,
ovocných stromků. Chybět nebudou postřiky, hnojiva, zahradní
mechanizace, skleníky, zahradní
nábytek, bazény a nejrůznější potřeby pro zahrádkáře. Prezentovat se
přijedou odborné svazy. Například
Český zahrádkářský svaz se představí v pavilonu D, kde bude mít
výstavu ovoce, zeleniny a podzimních květů. Svoji účast přislíbili zahrádkáři ze Slovenska a Německa.
Český zahrádkářský svaz, potažmo časopis Zahrádkář, se tradičně představí v pavilonu G, který bude věnovaný již 19. ročníku
soutěže Příroda čaruje – zahrádkář
zírá. K vidění budou výpěstky zařazené do tří kategorií. Kategorie
jsou kuriozity a obři. Třetí kategorií je na přání pěstitelů ovoce
„Křišťálové jablko“. Další soutěže, které doprovázejí Zahradu
Čech, je soutěž Recepty ze Zahrady Čech, letos na téma grilujeme,
Regionální potravina Ústeckého kraje a 3. ročník soutěže Zelí
roku. Všechny budou vyhlášeny
na estrádě výstaviště, které se opět
stane dějištěm každodenních kulturních programů.
(šlech)

MINIVELETRH ZAUJAL
Jedním z nástrojů propagace turisticky atraktivních míst je účast
města na veletrzích a obdobných
akcích menšího rozsahu. Tou poslední zatím byl červnový nultý
ročník Miniveletrhu cestovního
ruchu v Mostě.
Myšlenkou akce bylo nabídnout
občanům “last minute” nabídku
turistického vyžití v regionu. Zúčastnilo se jí minimálně 500 návštěvníků.
„Na stánku Litoměřic se lidé
zajímali o litoměřické památky
obecně, o možnost plavby lodí
Porta Bohemica, o nově zrekonstruovaný gotický hrad a v neposlední řadě o Švestkovou dráhu,
spojující Litoměřice s Mostem,“
informovala manažerka Centra
cestovního ruchu Litoměřice Martina Maršálková.
Město Litoměřice se bude prezentovat i na zavedených veletrzích zvučnějších jmen. „Chystáme se například na Regiontour
do Brna nebo na Holiday World
do Prahy,“ uvedla Martina Maršálková.
(eva)
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TAMTAM
MÁCHOVU
MODEL UCTÍ
VINOBRANÍ
SE PAMÁTKU
NEMĚNÍ
velmi oblíben. PřiInterpreti, kteří zavítáme průvod Karla
ručí příjemnou pohodu
IV., uvidíme šermíře,
a atmosféru, dostanou
žongléry, scény ze žipřednost před zvučvota ve středověku,
nými jmény a množdobovou hudbu, tanstvím decibelů. Vedení
ce, rytířské souboje
Městských kulturních
a ukázky řemesel,“
zařízení Litoměřice
informovala ředitelka
se tak při organizaci
MKZ Věra Kmoníčletošního
vinobraní
ková.
bude držet osvědčenéDvoudenní
akce
ho modelu. Podle něj
probíhající ve dnech
proběhne i letos v cen23. a 24. září bude
tru města v komornější atmosféře. Střelecký Král s družinou projde městem ve 14 hodin.
Foto Eva Břeňová i letos zdarma. Pátečním dnem proveostrov pak bude patřit
„Letos jsme se zaměřili hlav- de moderátor na chůdách, který
o poznání rušnějšímu Ostrovnímu
festivalu, pořádanému soukromou ně na zkvalitnění historického přivítá i žongléry s působivou
programu, který je návštěvníky show.
(eva)
agenturou.

TIPY PRO VÁS
 Severočeská galerie výtvarného umění tradičně představuje
v letních měsících zásadní proﬁlovou výstavu. Pro tu letošní si vybrala osobnost významného výtvarníka Antonína Kybala. Po dlouhé
době tak bude prezentovat kromě
tradičních oborů výtvarného umění
i vrcholné umělecké řemeslo. Výstava potrvá do 25. září.
 Ve Foto Galerii Na Baště probíhá do konce srpna výstava 22 velkoformátových fotograﬁí, kdy polovinu tvoří barevné fotograﬁe modelek
Stanislava Lady z Litoměřic a druhou polovinu černobílé zvětšeniny
Zdeňka Krejcara z Prahy. Výstava je
přístupná denně od 11 do 20 hodin.
 Litoměřice budou vyhlášeny
prvním Fair tradovým městem v ČR.
14. září od 17 hodin se v podloubí
radnice uskuteční slavnostní předání
statutu a následné oslavy, v průběhu
kterých nebude chybět ani ochutnávka fair tradových produktů.
 Šansoniérka Hana Hegerová
po šesti letech opět přijíždí do litoměřického divadla. Vstupenky
(1000 Kč) na koncert, který se uskuteční 16. října, jsou již nyní k dostání na všech pokladnách MKZ.
 První Biojarmark se v části Mírového náměstí uskuteční
7. září. Pořadatelem je Camphill
České Kopisty.
 Litoměřické varhanní léto pokračuje dalšími koncerty. 17. srpna
vystoupí Michal Markuszewski
(Polsko), 31. srpna Dalia Jatautaiye
(Litva) a 14. září Jakub Janšta (ČR).

NA OSTROVNÍ FESTIVAL
DORAZÍ ŘADA HVĚZD
Větší a modernější hlavní scéna, stejně jako bohatší a pestřejší doprovodný program odehrávající se na čtyřech pódiích čeká na účastníky sobotního Ostrovního festivalu.
„Asi největší změnou bude vzhled hlavní scény, kde na zadní ledkové stěně bude promítáno dění na pódiu, včetně záběrů do publika,“
informoval jednatel pořádající agentury Dream Production Lubomír
Machoň. Na hlavní rockové scéně se vystřídá několik hvězd, mezi
nimi i Ewa Farná, Tomáš Klus nebo kapely Žlutý pes, Čechomor
a Kryštof. Očko stage bude patřit hlavně milovníkům hip hopu. Chybět nebude ani stan s dýdžejem.
Za vstup na Ostrovní festival zaplatíte 250 korun na místě a 200
v předprodeji. Vstupenky budou slosovatelné o atraktivní ceny. (eva)

Červen přinesl rekord
Červen znamenal pro litoměřické kino Máj rekord v divácké
návštěvnosti. Do kina přišlo 5 600
diváků, což bylo nejvíce od roku
2003. Nepochybně tento fakt
ovlivnily s napětím očekávané tituly, jako V peřině nebo nový díl
Pirátů z Karibiku.
Pravdou však je, že od počátku roku nebyla statistika nijak
slavná. Měsíční průměr se v období leden až květen pohyboval
okolo třech tisíc návštěvníků.
Důvodem byly neatraktivní tituly, se kterými vyrukovaly distribuční společnosti, takže pokles
počtu diváků pocítila všechna
kina v republice.
Začíná se však blýskat na lepší
časy. Návštěvnost nepochybně vylepší poslední díl Harryho Pottera,
dětské animované ﬁlmy Auta 2
a Šmoulové a koncem srpna pre-

miéra českého ﬁlmu Muži v naději. „Oba animované ﬁlmy budou
nejprve uvedeny ve formátu 2D,
protože distribuční společnost požaduje v premiérovém období velmi vysokou cenu, kterou nejsme
kvůli divákovi ochotni akceptovat. Oba tituly pak ve 3D uvedeme
v září za již přijatelnou cenu 130
korun,“ vysvětlila ředitelka MKZ
Věra Kmoníčková.
V kině naopak končí opery.
Jeden rok trvající pokus zařadit do pravidelného promítacího
schématu záznam operních představení, jako například Aida nebo
Madam Butterﬂay, ukončil nezájem diváků. „Bohužel není až tak
velký, abychom mohli platit vysoké distribuční poplatky, které jsou
v tomto případě ﬁxní a neodvíjejí
se od počtu diváků,“ uvedla Věra
Kmoníčková.
(eva)

5. srpna

PROGRAM
VINOBRANÍ
PÁTEK
Mírové náměstí
16.00 Cimbálová muzika
18.00 Od plotny skok
20.00 Orchestr
Františka Honzáka
22.00 Abba world revival
Dominikánské nám.
16.00 Don Wende (house)
18.00 Karlos.X (tech-house)
19.00 Kazuyoshi (tech-house)
20.00 Dino (drumndbass)
21.00 Dave (drumandbass)
22.00 Motive (techno)
23.00 Paskvill (techno)
SOBOTA
Mírové náměstí
10.00 Mistříňanka
12.00 Hana Horecká a band
14.00 Historický průvod
15.00 David Deyl
17.00 Republic of Two
19.00 Banjoband Ivana Mládka
21.00 Ferit
Dominikánské náměstí
12.00 Veteran jazz band
16.00 Swing quartet Bohemia
18.00 Coffee break
20.00 Funny Fellows
22.00 Jazz Q Martin Kratochvíl
OSTROVNÍ FESTIVAL
(sobota)
Hlavní scéna
13.00 – 14.00 Different Light
14.30 – 15.30 Olga Lounová
16.00 – 17.00 Žlutý pes
17.30 – 18.30 Tomáš Klus
19.00 – 20.00 Mandrage
20.30 – 21.30 Ewa Farná
22.00 – 23.00 Čechomor
23.30 – 00.30 Kryštof
Očko stage
15.00 – 16.00 Jkasi Taksi
16.30 – 17.30 Luno
18.00 – 19.00 Sunshine
19.30 – 20.30 Naše Teorie
21.00 – 22.00 DSB21
22.30 – 24.00 Luis Master
Stan Jägermeister
22.00 – 01.00 Carl Lope
Swis Shop stage
(program bude upřesněn)

FARMÁŘSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Kostelním
náměstí pokračují. Na pultech více
než dvou desítek stánků jsou k
dostání produkty, které se vyznačuji vysokou kvalitou, čerstvostí a
přijatelnými cenami. Proběhnou v
sobotu 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1.
10., 15. 10., 29. 10.
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