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NEMOCNICE MÁ
MODERNÍ CT

SLOVO STAROSTY
Vážení
Litoměřičané,
naposledy v tomto
volebním období Vás zdravím
prostřednictvím
Radničního zpravodaje. Děkuji
za přízeň, kterou jste nám prokazovali, protože bez důvěry do
nás vložené bychom nemohli
zrealizovat tolik úspěšných akcí.
Z hlediska změn v našem městě lze považovat právě končící
čtyřleté období za zcela mimořádné. Díky kvalitní spolupráci vedení města, zastupitelů,
vedoucích odborů, pracovníků
úřadu i Vás, občanů, se podařilo
připravit kvalitní projekty a získat z dotačních titulů značné
ﬁnanční prostředky. Do rozvoje
Litoměřic byly reinvestovány
více než 2 miliardy korun.
Již za týden se vydáme k volebním urnám a v listopadu se vedení města ujmou Vámi zvolení
zastupitelé. Přeji všem pevné
zdraví, tvůrčí atmosféru a věřím,
že se naše město bude i v dalších
letech úspěšně rozvíjet.
Ladislav Chlupáč
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• Developer nabízí městu
univerzitu
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• Následky havárie byly na
 zimním stadionu
odstraněny
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Primář radiodiagnostického oddělení Vladimír Šild (vlevo) vysvětluje radnímu
města a předsedovi dozorčí rady nemocnice Radku Lončákovi přednosti nového
CT přístroje.
Foto Eva Břeňová

NÁJEMNÉ SE DO KONCE
ROKU NEZVÝŠÍ
V reportáži České televize zazněla informace, že v Litoměřicích by měl po deregulaci stoupnout nájem v bytech nacházejících se v majetku města o 288 procent. Vzhledem k tomu,
že tato informace nebyla příliš srozumitelná, přistupujeme
k jejímu upřesnění.
Podstatou celé reportáže bylo porovnání cen regulovaného nájemného s tržním nájemným, vypočteným na základě
nabídkových cen realitních kanceláří. Vzhledem k tomu, že
v Litoměřicích je výše nájemného jedna z vůbec nejnižších
v České republice, vychází případné dorovnání na tržní cenu
procentuálně tak vysoko.
Měsíční nájemné v bytech nacházejících se v majetku města
Litoměřice je 25,20 korun za metr čtvereční. Například v Písku
je 53,50, v České Lípě 46,20, v Hradci Královém dokonce 90,60
korun za metr čtvereční a v Praze až 143,60 Kč.
Do konce tohoto roku zůstane výše nájemného ve zhruba
1 500 městských bytech na stejné úrovni. „Aktuálními změnami v rámci deregulace nájemného se bude zabývat až příští
zastupitelstvo,“ upřesnil starosta Ladislav Chlupáč.
(eva)



Druhým nejmodernějším CT pracovištěm v Ústeckém kraji se od srpna
pyšní Městská nemocnice v Litoměřicích. Po zhruba měsíčním zkušebním
provozu zahájila v září jeho provoz.
„První „cétéčko“ zakoupila nemocnice v roce 1995. V roce 2003
proběhla nákladem deseti milionů
korun jeho digitalizace. Nyní uvádíme do provozu zcela nové, moderní
zařízení, na jehož nákup jsme získali 20,5 milionu korun jako dotaci
z Regionálního operačního programu Severozápad,“ připomněl historii
oddělení zobrazovacích metod, jehož
pomyslným srdcem je právě CT, ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích
Leoš Vysoudil. (Dokončení na str. 2)

VYBÍRAT BUDEME
Z 9 KANDIDÁTEK
Z devíti kandidátek budou Litoměřičané vybírat 15. a 16. září nové
zastupitelstvo. O přízeň voličů usilují Strana zelených, KDU-ČSL,
politické hnutí Starostové a nezávislí, Masarykova demokratická
strana, KSČM, TOP 09, ODS,
ČSSD a sdružení politické strany
a nezávislých kandidátů Věci veřejné s podporou živnostníků.
Město Litoměřice má třicet volebních okrsků. Změna nastala
pouze u sídla okrsku č. 29. Z pensionu U Trati 3 se přesunulo do
místa Topolčinská č.p. 447 (odbor
dopravy a silničního hospodářství).
Druhá změna se týká okrsku 21,
kde přibyla ulice Jasanova.
Další informace na internetových
stránkách města.
(eva)

VRAŤME MÁCHU DO LITOMĚŘIC
Obdivujete slavnou sochu Karla
Hynka Máchy, k níž proudí na pražský
Petřín tisíce lidí a jejímž autorem je
Josef Václav Myslbek? Pokud ano,
pomozte nám ji vrátit do Litoměřic,
a důstojně tak zakončit letošní oslavy
200. výročí narození slavného básníka, jehož životní pouť skončila právě
v našem královském městě.
Historicky totiž Myslbekova socha
do Litoměřic patří. Jak dokazují
dobové dokumenty, spolek českých
vlastenců Svatobor v čele s Aloisem Jiráskem ji před sto lety nechal
vyrobit právě pro Litoměřice. Protože
však byla velmi zdařilá, rozhodli se,

že zůstane v Praze a do Litoměřic
později půjde její odlitek. Nikdy však
k tomu již nedošlo, což se společnými
silami pokusíme napravit.
„Staňte se i vy patrioty našeho
krásného města a přispějte do veřejné
sbírky, jejímž vyhlašovatelem je město
Litoměřice,“ vyzývá senátor Alexandr
Vondra, který společně se starostou
Ladislavem Chlupáčem aktivně podporuje myšlenku předsedy občanského
sdružení Salva Guarda Jana Grimma.
Zapečetěné pokladničky jsou až
do konce listopadu k dispozici v informačním centru městského úřadu (na
Mírovém náměstí) a v hotelu Salva

Guarda. Přispět můžete i na speciální
účet města vedený u Komerční banky
(číslo účtu je 43-7557600267/0100).
Platbu je možno poukázat i prostřednictvím pokladny v budově městského úřadu v Pekařské ulici.
Pro ty, kteří mají zájem o jmenovité poděkování v chystané publikaci,
případně si chtějí ﬁnanční dar odečíst
z daní, jsou u pokladniček připraveny
darovací smlouvy.
Eva Břeňová
V budově Poslanecké sněmovny probíhá výstava věnovaná K.H.Máchovi. Vernisáže se zúčastnila i předsedkyně sněmovny Miroslava Němcové a starosta Chlupáč. Putovní výstava dorazí v listopadu do Litoměřic. K vidění bude
v sále hotelu Salva Guarda.
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SANKCE JSOU
ZBYTEČNÉ
Téměř tisícikorunu na penále může
v Litoměřicích zaplatit čtyřčlenná
rodina, která neuhradila do konce září
poplatek ze komunální odpad. Ten
přitom činí 498 korun na osobu.
Termín splatnosti totiž již proběhl.
Podle vyhlášky si obyvatelé Litoměřic
měli splnit povinnost a zaplatit do 31.
srpna. Mnozí tak ale neučinili včas,
přišli zaplatit až první zářijový týden
a překvapila je výška penále. Vedení
radnice nyní učinilo vstřícný krok, ale
jen vůči některým z nich. „Poplatníkům, kteří zaplatili poplatek za rok
2010 do konce září a zároveň nemají
dluhy na tomto poplatku z minulých
let, bude stanovena sankce nižší, a to
pouze ve výši padesáti korun na osobu,“ informovala vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Iveta
Zalabáková. Pokud nebyla částka
uhrazena ani do konce září, bude již
stanovena sankce obvykle používaná
při procesu vymáhání, tedy ve výši
padesáti procent základního poplatku.
Což činí 249 korun na osobu. Počátkem září přitom platbu neuhradilo
v Litoměřicích téměř dvacet procent
obyvatel.
(eva)

INVESTOR MÁ ZÁJEM
KOMPLEX DOSTAVĚT
Prostor kolem litoměřického Intersparu a OBI může být více komerčně
využit. Vedení litoměřické radnice
již v této souvislosti registruje zájem
investora, který usiluje o dostavbu
komplexu.
V té souvislosti probíhá legislativní
proces vedoucí k přijetí první změny
nového územního plánu města, o níž
rozhodli zastupitelé na počátku roku.
Vzhledem k podaným odvoláním se
ale případnou změnou budou zabývat
až noví zastupitelé.
(eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

8. října

DEVELOPER NABÍZÍ UNIVERZITU
Litoměřičtí zastupitelé registrují prvního vážného zájemce, jenž dokonce již předložil
koncepci využití areálu kasáren Dukelských hrdinů. Jde
o mezinárodní investiční a
developerskou skupinu BCD
Group, která zastřešuje v České republice 28 developerských společností.
Podle studie, s níž již byli
zastupitelé seznámeni, by v
kasárnách mohla vzniknout
vysoká škola univerzitního typu
s dvojjazyčnou výukou ekonomiky, obchodu a práva a navazující zóna pro aktivní využití
volného času studentů, kterých
by mělo být až 1200. „Naším
partnerem by byla jedna z prestižních mezinárodních univerzit,
s nimiž jednáme,“ uvedl zástupce ﬁrmy Yoram Grozner. Studie počítá i se vznikem střední
školy zaměřené na hotelnictví a
cestovní ruch, kde bude výuka
vázaná na provoz nově vybudovaného hotelu provozovaného
jedním z mezinárodních hotelových řetězců. V návrhu je i školící centrum pro přeškolování
nezaměstnaných.
Ve druhé etapě počítají autoři
studie s vybudováním aquaparku a termálních lázní využívajících teplou vodu z geotermálního vrtu, stejně jako s výstavbou
bytů pro mladé rodiny a domu
seniorů.
„Studii BCD Group považuji

za zajímavý návrh, kterým se
budeme dále zabývat. Je totiž v
souladu s naší představou dalšího využití areálu kasáren,“
zhodnotil prezentaci developera starosta Ladislav Chlupáč.
„Vyžádáme si znalecké posudky, které by měly být podkladem pro rozhodnutí zastupitelů,
zda město vstoupí do navrhovaného projektu,“ dodal radní
Karel Krejza. Pokud se tak stane, město do něj vloží „pouze“
nemovitosti a pozemky. Případná ﬁnanční rizika ponese BCD
Group.
Úspěšnost svých dosavadních

projektů prezentovali zástupci
ﬁrmy na výstavbě nového města v Izraeli, nákupního centra
v Belgii nebo střední školy v
britském Manchestru. V České
republice je BCD Group přímým developerem projektu Nad
Rokytkou, kde vzniká zcela nová
čtvrť. Podepsán je například i
pod projektem Trojská brána,
tedy bytového domu u Trojské
kotliny, nebo projektem Aš, kde
má na 72 hektarech pozemků u
obchvatu města postupně vzniknout obytný komplex s nemocnicí, nákupním střediskem,
hotelem apod.
Eva Břeňová

NEMOCNICE MÁ MODERNÍ CT
(Dokončení ze str. 1)
Moderní CT přitom znamená obrovský kvalitativní skok v diagnostice.
„O víkendu jsme zde například vyšetřili pacienta, u něhož CT vyšetření
ukázalo, že má rozdrcenou ledvinu, což bylo nesmírně důležité zjištění pro
následný operační zákrok. Starý přístroj by odhalil pouze vnitřní krvácení,“
poukázal na konkrétní případ primář radiodiagnostického oddělení Vladimír Šild. „Ze zkušeností mé rodiny mohu říci, že právě přesná a včasná
diagnóza je přitom pro záchranu lidského života nezbytná,“ dodal starosta
Ladislav Chlupáč.
CT, jež od srpna používá litoměřická nemocnice, je moderní zařízení se
64 detektory. Během půl sekundy a za jedno otočení sejme hned 64 vrstev
lidského těla. Původní zařízení bylo vybaveno pouze jednou řadou detektorů. 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. Novinkou je i to, že umožňuje vyšetřit osoby
vážící až 200 kg. Dosud byla CT vyšetření omezena maximální hmotností
pacienta do 130 kilogramů.
(eva)

CHÁTRAJÍCÍ ARMÁDNÍ OBJEKT JE ZACHRÁNĚN
Střední škola Pohoda se zhruba
třemi stovkami studentů zahájila
nový školní rok v kasárnách Dukelských hrdinů. Respektive v budově,
v níž před lety fungovalo armádní školící středisko. Litoměřičtí
zastupitelé ji zřizovateli Pohody
odprodali za odhadní cenu, protože
potřebovali uvolnit budovu v ulici
Kosmonautů, kterou měla škola od
města v pronájmu.
„Budovu v ulici Kosmonautů
bychom v budoucnu rádi využili pro potřeby Domu dětí a mládeže Rozmarýn. Poptávka dětí
po mimoškolních aktivitách totiž
stoupá. Jeho současné prostory
vzhledem k rozšiřující se nabídce kroužků totiž již kapacitně
nestačí,“ odůvodnil prodej místostarosta Václav Červín. Podle
něj pracovníci odboru projektů

a strategií městského úřadu nyní
hledají vhodné dotační tituly,
jejichž prostřednictvím by bylo

možné získat finance na rekonstrukci objektu.
Jednatelka Střední školy Poho-

Jednatelka Střední školy Pohoda provedla místostarostu Václava Červína
nově zrekonstruovanými prostory budovy bývalého armádního školícího střediska.
Foto Eva Břeňová

da Jaroslava Simonová je s novým
sídlem spokojená. „Objekt jsme
zhruba rok rekonstruovali. Často
vlastními silami, za což vedení
školy i zaměstnancům děkuji. Jsem
ráda, že výuka probíhá v moderně
vybavených učebnách,“ zhodnotila situaci Jaroslava Simonová,
podle jejíchž slov však renovace
interiérů i úpravy exteriérů nadále
probíhají.
Místostarosta Červín neskrývá
s výsledkem spokojenost. „Podařilo
se zachránit první chátrající objekt
v Jiříkových kasárnách a najít pro
něj smysluplné využití.“
Zatímco kasárna pod Radobýlem
stále zůstávají majetkem Armády
ČR, kasárna Dukelských hrdinů získalo město Litoměřice před několika lety do svého majetku formou
bezúplatného převodu.
(eva)
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ZDRAVOTNICTVÍ

ORTOPEDI PŘIJELI
NA SYMPOZIUM

LITOMĚŘICE
MAJÍ BABYBOX
I nechtěné dítě má právo na
život. V tomto duchu proběhlo
v neděli 19. září v areálu nemocnice otevření babyboxu, které je již
39. zařízením tohoto typu v ČR.
Umístěno je sice nedaleko vstupu
do nemocnice, ale v prostoru, které
matce v zoufalé situaci umožňuje
skrýt se pod rouškou anonymity.
„Domníval jsem se, že tento
region babybox nepotřebuje. Poté,
co došlo k tragédii v Lovosicích
a poté i v Litoměřicích, jsem ale
změnil názor a okamžitě kontaktoval pana Hesse s prosbou o jeho
instalaci,“ přiznal ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.
Právě Ludvík Hess je otcem

Otázky pro …
Leoše Vysoudila,
ředitele nemocnice.
Proč nemocnice neopraví parkoviště
před hlavním
vstupem?
„Nemocnice získala tuto
plochu od státu
v roce 2008,
do té doby nebyla jejím vlastníkem a nemohla provádět údržbu.
Jedná se o pozůstatek staveniště,
který je nyní využíván jako parkoviště. Náklady na vyasfaltování a nakreslení parkovacích čar
se pohybují kolem dvou milionů korun. Vedení nemocnice se
domnívá, že prioritou je využití
peněžních prostředků pro léčbu
pacientů a obnovu a údržbu zdravotnického vybavení, než na opravu parkoviště. Ze strany pacientů
a návštěvníků nemocnice však cítí
vedení nemocnice i města Litoměřice tlak k rychlému řešení, a proto, pokud to ﬁnanční situace dovolí, začnou první úpravy během
roku 2011.“
Proč není v nemocnici bankomat?
„V nemocnici byl dlouhé roky
bankomat České spořitelny, jeho
provoz však byl pro banku ztrátový, a proto si jej banka odvezla.
Nemocnice se opakovaně pokoušela jednat s jinými bankami, ale
neúspěšně. Zároveň nechtěla přistoupit na návrhy bank, aby provoz
dotovala z vlastního. V současné
době je v nemocnici na několika
místech platební terminál ( lékárna,
recepce) a případné úhrady je možno zaplatit platební kartou.“ (eva)
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Předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte Eva Vaníčková vložila do babyboxu panenku.
Foto Eva Břeňová

babyboxů. Pro Litoměřice sehnal
na jeho výrobu více než 250 tisíc
korun. „Velmi děkuji městu Litoměřice, které poskytlo 115 tisíc
korun, stejně jako starostům okol-

ních měst, obcí a ostatním dárcům,“ uvedl Ludvík Hess.
Díky babyboxům již bylo
v České republice zachráněno 32
dětských životů.
(eva)

STAROSTA: O PŘEVODU
NEMOCNICE NEJEDNÁME
Vedení litoměřické radnice v minulosti nejednalo a v současné
době ani nejedná o převodu Městské nemocnice v Litoměřicích,
příspěvkové organizace města, pod akciovou společnost Krajská
zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje již pět nemocnic.
„V tomto směru nebyl učiněn ze strany vedení Krajské zdravotní vůči nám krok, který by svědčil o opaku. Ani my o změně
zřizovatele neuvažujeme,“ dementoval dnes zprávu vydanou
Českou tiskovou kanceláří starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Podle něj je vedení radnice s rozsahem a kvalitou poskytované
zdravotní péče spokojeno, stejně jako s dosaženými ekonomickými výsledky. Na rozdíl od mnohých zařízení obdobného typu
hospodaří litoměřická nemocnice s vyrovnaným rozpočtem.
„Věříme, že tato nepravdivá informace nijak nesouvisí s nadcházejícími komunálními volbami,“ dodal starosta, který tímto
stanoviskem ubezpečuje nejen zaměstnance městské nemocnice, ale též občany Litoměřic, že není třeba informacím tohoto
druhu věnovat pozornost. (eva)

Několik desítek odborníků
v oboru ortopedie a traumatologie
se v září sešlo v Litoměřicích na
česko-saském sympoziu. Pravidelným místem konání této akce jsou
již tradičně právě Litoměřice.
„Není tomu tak náhodou.
S pořadatelem sympozia, tedy
Ortopedickým centrem v Ústí nad
Labem, totiž spolupracujeme na
řadě akcí. Navíc ortopedie Městské nemocnice v Litoměřicích je
na vynikající úrovni,“ upozornil
starosta Ladislav Chlupáč, který
coby její patron akci v sále hotelu
Koliba zahájil.
Kromě konzultací a přednášek na téma zlomenin talu jak
v dospělém, tak i dětském věku
proběhla také prezentace nejmodernějších materiálů, například
titanových dlah, používaných při
řešení složitých zlomenin. (eva)

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč si prohlíží nejnovější zdravotnické pomůcky používané při řešení složitých zlomenin.
Foto Eva Břeňová

STRAVOVACÍ PROVOZ VOLÁ PO MODERNIZACI
Stravovací provoz Městské
nemocnice v Litoměřicích je třeba modernizovat. Vedení zdravotnického zařízení proto připravilo
projekt, jehož náklady na realizaci dosahují 41 milionů korun.
Usiluje přitom o získání dotace
ve výši 30 milionů, přičemž případná spoluúčast nemocnice by
činila zbývajících jedenáct milionů korun.
Podání žádosti o dotaci z Regi-

onálního operačního programu
Severozápad již schválili zastupitelé. Stejně jako použití bankovního překlenovacího úvěru
pro nemocnici na krytí celkových
nákladů projektu. „Podmínkou
uzavření úvěrové smlouvy je
však schválení a přidělení dotace,“ upozornil místostarosta Jiří
Landa.
Vybavení varny, tedy prostoru, kde se připravuje a vaří jídlo,

pochází z roku 1975. Přestože
tehdy byly použity nejmodernější technologie, jejich životnost
pomalu končí. Denně se zde přitom uvaří tři až čtyři sta obědů
pro zaměstnance a čtyři až pět set
jídel, a to třikrát denně, určených
pacientům.
„O dotaci žádáme již počtvrté.
Snad tentokrát uspějeme,“ vyjádřil naději ředitel nemocnice Leoš
Vysoudil.
(eva)
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ŠKOLSTVÍ
SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

4. června

lékař pro dospělé
DDM Praktický
ROZMARÝN

Gynekologie
KAPACITA MATEŘSKÝCH
ŠKOL NESTAČÍ

Název SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
Název
SZZ V sobotu Sídlo
SZZ
Telefon
Běh Naděje.
5. červnaMUDr.
se naBaudyš
dětském
hřišti22, 4l2 0l Litoměřice
MUDr. Černý Jan
Samo Tomáška 6, 412 01 Litoměřice
416733657
Ilja dopravním
Jezuitská
416733447
v Jiráskových sadech uskuteční
Běh 121Děti narozené v roce 2008 nebuLibochovany
Tyršova 213, 411 55 Terezín
416782167
naděje. Na programu je poradenství, dou v Litoměřicích přijaty do
MUDr. Boháč
Petr pro děti,Jezuitská
mateřské
školy. K zápisům
se totiž
01 Litoměřice
728559976
soutěže
a zábava
ukázka22, 412
MUDr. Hatašová Dimitrina U Školy 160/2, 412 01 Litoměřice
777248165
349 dětí, což416741870
převýšilo
zdravé
výživy, Eva
měření krevního
MUDr. Hrnčířová
U Školy 160/2,dostavilo
4l2 0l Litoměřice
MUDr. Holbová Alena
Lidická 14, 412 01 Litoměřice
416732150
tlaku a hladiny cukru, rozhovor se kapacitní možnosti. Již nyní je zřejMUDr. Janata Zdeněk
Tylova 1239/16,
412že01 kladnou
Litoměřiceodpověď
728016398
sportovcem,
kulturní a sportovmé,
o přijetí
MUDr. Koubek Zdeněk
Pokratická 75, 412 01 Litoměřice
416741878
níMUDr.
dětská
vystoupení.
9 hodin 9,proto
Kapoun
Zdeněk Od Osvobození
412 01nedostane
Litoměřice129 rodičů.
416734362
MUDr.
Malá
Jindřiška
5.
května
5,
412
01
Litoměřice
416731016
proběhne registrace účastníků, start
„Přednost dostanou děti zaměstKarban Petr
412
01
Litoměřice
416731898
naMUDr.
trať dlouhou
3800 metrůČeskolipská
je v 10 2197/30,
naných rodičů a ty, které se naMUDr. Pardubický Libor
Nerudova 32, 412 01 Litoměřice
416742032
hodin,
krátkou
met- 1, rodily
před rokem 2008,“
inforMUDr. na
Laryš
Jan trať 2000
U Katovny
412 01 Litoměřice
416735241
MUDr.
Šálek
Ota
Dobrovského
1319,
412
01
Litoměřice
416738400
rů o deset minut později. Trať je movala ředitelka litoměřických
MUDr. Mates
412 01 Litoměřice
416741877
možno
zdolatŠtefan
libovolným Pokratická
způso- 75,mateřských
škol Monika Mejtová.
bem
– během,
chůzí,
MUDr.
Nováková
Eva na koloběžce,
U Katovny 1, Ostatní
412 01 Litoměřice
416735239
musejí počkat, zda
se místo
kolečkovém křesle, s kočárkem i se
neuvolní v průběhu školního
roku,
MUDr.
Školy
416741863
psem
….Pršalová
Ve 13 Adéla
hodin začínáU 3.
roč-160/2, 412 01 Litoměřice
Název SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
případně nedojde k přirozené migník
turnaje
v minifotbalu
O
pohár
MUDr.
Štveráková
Ivana
ČSA
11, 412 01 Litoměřice
416731232
MUDr. Benešová Alena
Jezuitská 8, 4l2 01 Litoměřice
416731315
Běhu naděje. Uskuteční se na hřišti raci. Šance je přitom vysoká. Letos
bylo
v průběhu roku416732901
umístěno
Veverka
a Antoš s.r.o.
Novobranská 18,
412takto
01 Litoměřice
ZŠ
B.Němcové.
Interna, gastroenterologie
Moderní
deskové hry. V tomto všech čtyřicet původně odmítnuMUDr.
Petr Veverka
Hematologie Litoměřice,s.r.o. Školní 3, 410 02 Lovosice
416533353
školním roce naposledy mají děti tých dětí.
května, před osmou hodinou ranní, kdy začaly zápisy, byla chodba mateřinky
MUDr. Votočková Libuše
Poděbradova 7, 412
01 Liboměřice
416731968ve 13.
MUDr.
Kohoutek
Ladislav
Jezuitská
8,
412
01
Litoměřice
K
zápisům
se
přitom
dostavil
možnost přijít si 12. června od 9
v Ladově ulici plná rodičů a dětí.
Foto Eva Břeňová
srovnání
s loňským rokem
téměř
Klinická hematologie
hodin
deskové
Vstupl8, 412
MUDr.zahrát
Vrabcová
Jaroslavahry.Žitenická
01 Litoměřice
416723521
„Jak však ukazuje demograﬁcký
shodný počet rodičů. Loni však totiž odchází o dvacet dětí méně
zdarma.
MUDr. Klener Ivan
Liberecká 10, 412 01 Litoměřice
416734206
Upozornění. V týdnu od 7. do 11. byla otevřena nová mateřská škola než v minulém školním roce. Dále vývoj, počty tříletých dětí v následunefrologie
června končí provoz zájmové útvary v Ladově ulici s 54 místy a přibyla přibylo těch, jež zůstávají z důvodu jících letech se již nebudou zvyšovat,
MUDr. Podrapská
Ivana
Jiřího z Poděbrad
7, 412je01spíše
Litoměřice
a mateřské centrum.
školní docházky,“
vysvěttendence
opačná.416723111
Situace by
školní třída v Baarově ulici. Letos odkladu
Příměstské
tábory.
O
letních
lila
Monika
Mejtová,
proč
se
tak
se
tak
měla
začít
zlepšovat,“
poukásice
došlo
k
rozšíření
kapacity
diabetologie
Žitenická
l8,
412
01
Litoměřice
Název SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
prázdninách pořádá Rozmarýn pří- v mateřince ve Stránského ulici, ale výrazně zvýší počet zamítnutých zal na následující roky místostarosta
MUDr. Weidenhoffer Ivan
Liberecká 10, 412 01 Litoměřice
416734206
MUDr. Jiránková
Katovny 1, ani
412 01
Litoměřice„Do prvních
416734561
městské
tábory, Hana
které jsouUurčeny
Václav Červín.
(eva)
to nestačí.
tříd nám žádostí o přijetí.
Interna, endokrinologie
Brozanská 59, 411 56 Bohušovice n.O. 416781205
Křešice, 411 47 Polepy 120
416787111
školním dětem, a to v době 411
od 48
6.30
do 16 hodin. Cena 90 Kč/1 den. TerMUDr. Kubelková Klára
Osvobození 21, Litoměřice
723324907
míny: 7.-9.7., 12.-16.7, 19.-23.7.,
mu kvaliﬁkovaly do hlavního kola
MUDr. Látalová
Alžběta
U Kapličky 2, 412 01 Litoměřice
416742326
26.-30.7.,
2.-6.8.,
9.-13.8, 16.-20.8.
příští sborové olympiády, která se
23.-27.8. 30.-31.8.
Název
SZZ
Sídlo
SZZ
Telefon
uskuteční za dva roky v USA.
MUDr. Roškotová Olga
U Kapličky 2, 412 01 Litoměřice
416742321
Letní tábor: Rozmarýn pořádá
V Itálii
uspěl i Syrinx. 416731941
V interpreMUDr.
Sabotinov
Emil
Palackého
24,
412
01
Litoměřice
MUDr.
Zímová
Jiřinapod Bezdězem.
U Katovny l, 412 01 Litoměřice
416734572
letní
tábor
v Bělé
tačně náročné kategorii duchovní
Uskuteční se v době od 3. do 16.
hudby získal stříbrný diplom.
MUDr. Žáčková Eva
Poděbradova 7, 412 01 Litoměřice
416731981
července, cena 4400 Kč. Děti se
Daří se však i ostatním sborům
Zlatý diplom v kategorii mlá- cantantes bylo velkou ctí umístit se
mohou těšit na etapové hry, letní
fungujícím při ZŠ B.Němcové.
dežnických
sborů
si
z
mezinárodve
zlatém
pásmu
společně
s
dántáborové kino, diskotéky, koupání,
Název SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
čajové dýchánky, čarodějnické tržiš- ní sborové soutěže v Itálii přivezl ským dívčím rozhlasovým sborem Z celostátní soutěžní přehlídky si
MUDr.
Drábková
Irena
Tylova
16,
412
01
Litoměřice
416733191
odvezl
pěvecký sbor při ZŠ Boženy Něm- nebo Meridian Junior College Choir přípravný sbor Sedmikrásky
tě a celodenní výlety.
stříbrný
diplom
a
o
něco
starší
ModNázev SZZ
Sídlo SZZcové Puellae cantantes,Telefon
vedený ze Singapuru. Což jsou přísně výběrásci
pak
zlatý
diplom.
Na
sborovém
sbormistryní
Jindřiškou
Bohatovou
rové
sbory,
které
vycházejí
z
diaMUDr. Drahorád
Zdeněk
Švermova 32, 412 01 Litoměřice
416735113
Ondřej
Liška:
a manžely Pallasovými. Úspěch při- metrálně odlišných podmínek. Se nebi září i litoměřický chlapecký
MUDr. Grebler Jan
Zahradnická chází
32, 412v01
Litoměřice
416735467
mezinároce, kdy tento sbor
slaví 40. značným
bodovým odstupem
Název SZZ
SídlotakSZZsbor Páni kluci. V prestižní
Telefon
rodní sborové soutěži Slovakia canvýročí
založení.
za
sebou
dívky
z
Litoměřic
nechaly
MUDr.
Havlová
Hana
Palachova
51,
412
01
Litoměřice
416733032
Bývalý ministr školství Ondřej
MUDr.z Zámečník
Pavel Dánska,
Palachova
Litoměřice které se416736047
Bratislavě,
zúčastnilo
Podle pořadatelů byl letošní roč- sbory
Itálie, Ruska,
Pol- 38,tat412v 01
Liška
označil
MUDr.
HrnčířZákladní
Hynek školu Ladova
Dómská 3, 412 01 Litoměřice
416731203
v Litoměřicích jako školu 21. století. ník soutěže jedním z nejlepších ska nebo karibského Trinidadu,“ 40 pěveckých těles z různých evropMUDr.tak
Hrušková
U Studně 359/3,
412 01 Litoměřicez hlediska
416736077
a nejnáročnějších
úrovně informoval Roman Pallas. Puellae ských zemí, se umístil ve stříbrném
Učinil
minulýPavla
měsíc v průběhu
zúčastněných
sborů.
„Pro
Puellae
cantantes se získáním zlatého diplo- pásmu.
(eva)
návštěvy
zařízení,
ve
kterém
ho
MUDr. Kanyza František
ČSA l7, 412 01 Litoměřice
416731209
Název SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
přivítal jeho ředitel a místostarosta
MUDr. Červín
Kanyzová
Iva
ČSA l7, 412 01 Litoměřice
416731209
Václav
společně
s vedoucím
MUDr. Havel Jiří
Škroupova 1,se
412mohly
01 Litoměřice
dostat například416731733
při nálezu
odboru
životního
prostředí
městskéMUDr. Kazdová Dagmar
ČSA l7, 412 01 Litoměřice
416731244
pohozených léků, injekční stříkačky,
MUDr.
Renner
Eduard
U
Školy
160/2,
412
01
Litoměřice
416741221
ho úřadu Pavlem Gryndlerem.
baterie a podobně,“ popsala průběh
MUDr.
Kejř
ČSA l7, 412 01 Zdravé
Litoměřice
město Lito- 416731220
„Takto
byPavel
měly vypadat všechny
úvodní akce Rana Vičarová, referentměřice
se
i
letos
připojiškoly
v
celé
republice,“
konstatoMUDr. Kulmanová Oldřiška Jezuitská 3, 412 01 Litoměřice
416731955
ka oddělení projektů a strategií městval bývalý ministr a poslanec Par- lo ke kampani „Národského úřadu.
MUDr.
Lukeš
Zdeněk
ČSA
17,
412
01
Litoměřice
416731210
lamentu ČR. Ocenil zejména fakt, ní dny bez úrazu 2010“.
Děti byly na závěr Telefon
odměněny
Název
SZZ
Sídlo
SZZ
Palackého
nám.
380,
411
81
Brozany
416861242
V
rámci
ní
již
proběhl
že na střeše budovy je instalována
reﬂexními prvky a propagačními
fotovoltaická
elektrárna,
do 412na
MUDr. Hálek Michal
Pokratická 539,
412 01 Litoměřice
MUDr. Markvartová
Dana která
ČSA 17,
01 dětském
Litoměřicedopravním 416731648
materiály
Besipu, Domu 607726661
dětí a mlákonce pololetí pokryje plochu o roz- hřišti „Dětský den bez
deže
Rozmarýn
a Zdravého města
MUDr.
Mrvová
Martina
Dlouhá
10,
412
01
Litoměřice
416731237
měru 1600 metrů čtverečních. Za úrazu“. Akce byla určeLitoměřice.
druhých tříd 416737738
velký
dáleMarkéta
označil to,ČSA
že 17,
se 412na
MUDr.úspěch
Primusová
01 žákům
Litoměřice
V rámci kampaně se uskutečniměstu podařilo za pomoci dotace základních škol.
la řada akcí. Akce s názvem
„Do
Název
SZZ
Sídlo
SZZ
Telefon
MUDr.
Rajchlová
Libuše
Chelčického
4,
412
01
Litoměřice
416731914
„Zábavně naučnou
celý objekt zateplit a modernizovat.
života bez karambolu“ proběhla 1.
formou
se žáci sezná- 724026474
MUDr. Procházka Vladislav Malá Dominikánská
122,na
412výstavišti.
01LitoměřiceUrčena
416738011
„V
doběSaifrtová
ekonomické
MUDr.
Sylvie krize neinvesVeitova 3, 412
01 Litoměřice
června
byla
tujete do hladových zdí, ale do pro- mili s činností poližákům
devátých
tříd,
kteří
zde
zísMUDr.
Otakar, energetickou
Veitova 1, 412
01 Litoměřice
cie,
záchranné služby 416720111
jektů,
ježStaněk
vám přinesou
kali základní informace o právním
stom.ve Vazební
úsporu,“
nešetřilvěznici
slovy chvály Ond- a hasičů. Na pískovišpodvědomí mladých lidí, nebezti pak děti nacvičovaly
řej
Liška,
podle
získání
Název SZZ
Sídlo SZZpečnosti drog, o postupu
Telefon
MUDr. Urban Jiří něhož je obdobný
Velká Dominikánská
l8,
412
01
Litoměřice
416735319
model chování zářivým příkladem chování v rizikových
vyzkoušeli přilby policistů a hasičů. řidičského průkazu a o činnostech
s. r. o. MUDr. Ceé U Školy 160/2,
do kterých by Chlapci
412
01
Litoměřice
416797348
MUDr.ekologie
Veverkováv Simona
ČSA
17, 412situacích,
01 Litoměřice
416731616si rádi LITNEA
výuky
praxi.
(eva)
(eva)
Foto Monika Kubešová Policie ČR.

Interní lékař

Praktický lékař pro děti a dorost

ORL (ušní - nosní - krční)
ZPĚVAČKY Z LITOMĚŘIC
SE KVALIFIKOVALY DO USA
Kožní

Stomatologie

Je to škola 21. století

Chirurgie

Oční

DNY BEZ ÚRAZU PROBÍHAJÍ I LETOS

Urologie

Ortopedie

Neurologie

4. června

Psychiatrie

Název SZZ

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Sídlo SZZ

Telefon

Fügnerova l, 412 01 Litoměřice
LOPRAIS PŘIJEDE
Fügnerova l, 412 01 Litoměřice
V
ČELE
KOLONY
MUDr. Pišvejc Jiří
Sokolská 1407, 413 01 Roudnice n.L.

5

Laboratoře

Název SZZ

Sídlo SZZ

Telefon

O SEMAFORECH ROZHODNUTÍ NEPADLO

MUDr. Drahozal Jan

MUDr. Hájková Ivona

416734098

602380500

416734099

Alergologie

416838216

Rozhodnutí o zakoupení semafoKolona patnácti historických
MUDr.
Pišvejcová
Irena
01 Roudnice
n.L.litoměřičtí
416838216
rů413
v ulici
Na Valech
radní
vozidel
vedených
vítěznouSokolská
Tat- 1407,
odložili.
Vedoucímu
odboru
doprarou Rallye
Paříž-Dakar
vFügnerova
čele l, 412 01 Litoměřice
MUDr.
Štětinová
Marie
416731805
vy a silničního hospodářství městs Karlem
MUDr.
ZoraLopraisem
Táborská projede ve
ského úřadu Ivu Pernovi uložili, aby
dnech 18. až 20. června Ústecjim předložil i variantu spočívající
kým krajem. Trasa bude propouze v instalaci semaforů na přecházet nejzajímavějšími místy
chodech pro chodce.
z hlediska domácího i zahranič„Vedla nás k tomu snaha
nalézt
Název
SZZ
Telefon
ního cestovního
ruchu. Sídlo SZZ
levnější řešení,“ prezentoval stao propagační
Mgr.„Jde
Jakovcová
Ludmila spanilou
Fügnerova l, 412
01 Litoměřice
416731809
novisko
radních místostarosta
Jiří
jízdu, jejíž cílem je upozornit
Landa. Jak však vzápětí podotkl,
návštěvníky na turisticky zajíosobně preferuje variantu instalace
mavá místa na území Ústeckésemaforů v té podobě, jakou máme
ho kraje,“ uvedl místostarosta
dnes. Tedy nejen pro pěší, ale i pro
Jaroslav
Tvrdík, který na toto
Název
SZZ
Sídlo SZZ
automobily. A to i přesto,Telefon
že by celtéma jednal s organizátoková
dosáhla zhruba
šesti
RENART, s.r.o.,
Žitenická 18,
412investice
01 Litoměřice
416737608
ry. Projekt TROFEO NIKÉ
milionů korun.
zast.
MUDr.
Ivanem
Klenerem
BOHEMIA 2010 je zaměřen
Svůj názor opírá místostarosta
na podporu turistického ruchu.
o aktuální výsledky monitoringu
Hlavním partnerem je Česvozidel, který Na Valech proběhl
ká centrála cestovního ruchu
před několika dny s cílem zjistit,
CzechTourism.
jak se změnila doprava poté,
co byl
Název SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
Město Litoměřice se stane
uveden do provozu Most generála
DH
Fyzioterapie
s.r.o. první etapy.
Dykova 2072/45,
412 Průzkum
01 Litoměřice
416700041
ﬁnálním
městem
Chábery.
prokázal,
že se
Slavnostní
příjezd
snížila intenzita vozidel jedoucích
MUDr.
Hřebíčková
Věra posádek
z jižní strany města, tedy od kruhové
historických vozidel je napláved.prac.
křižovatky Na Kocandě do ulice Na
nován na 18. června po třetí
MUDr.
Lohniská Eva
FügnerovaValech.
l, 412 01 „Naopak
Litoměřice hustota416731808
provozu
hodině.
(eva)
jedoucích
domu,
MUDr. Mezian Hassan
Tylova 6, aut
412 01
Litoměřiceod kulturního
416735234

Název SZZ

Sídlo SZZ

Telefon

MUDr. Balcar Jan

Mánesova 12, 412 01 Litoměřice

416732293

MUDr. Kubec Petr

Palackého 14, 412 01 Litoměřice

416733544

Klinická psychologie

Klinická logopedie
Název SZZ

Sídlo SZZ

Telefon

Mgr. Preissová Irena

České armády 163/17, 412 01 Litoměřice

775941737

Hemodialýza

Rehabilitace

Veverka a Antoš, s.r.o.
Zast. MUDr. Petrem Veverkou

ČSA 17, 412 01 Litoměřice

MUDr. Dušek Milan

Mírové náměstí l5, 412 01 Litoměřice 416734305

Dopravně zdravotní služba
Radní chtějí vědět, kolik by stála instalace semaforů pouze na přechodech pro
Název SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
chodce.
Foto Eva Břeňová

Turgeněvova 5, 412 01 Litoměřice

SKŘIVÁNEK Jiří

416735691

tedy směrem opačným, se nezměni- množství nákladních aut projíždějíla. Mezi osmou a devátou hodinou, cích centrem. Podle starosty Laditedy v ranní dopravní špičce, tudy slava Chlupáče dojde v budoucnu
projede téměř pět stovek vozidel,“ i ke snížení intenzity aut vjíždějících
přiblížil výsledky vedoucí odboru do centra ze severní strany. „Je třeba
Název SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
však splnit dvě podmínky. První je
dopravy Ivo Perna.
otevření silnice416732126
z LitoměCelkově
však stavba Mostu
Optika
VANĚČKOVÁ
Na geneValech 35,opětovné
412 01 Litoměřice
rála
Chábery
dopravě v centru Lito- řic do Ústí nad Labem přes kopečky.
Hana
Vaněčková
měřic dle očekávání prospěla. Odleh- Druhou pak stavba západní komuniPLEYEROVÁ
Dominikánská
18, povede dopravu416732890
kace, jež
z nového
čilOptika
Tyršovu
mostu, kde se jižVelká
netvoří
Pleyerová křižovatky 412
01 Litoměřice
mostu k pokratickým závorám,“
odYveta
terezínské
dlouhé
starosta.
(eva)
kolony
vozidel. Dále
ubylo
KLINGR-OPTIKA
s. r.výrazně
o. Dlouhá
39, 412upřesnil
01 Litoměřice
416731349

Oční optika

Jiří Kliner

KOUPALIŠTĚ PRÁVĚ ZAHÁJILO
SEZÓNU
Lékárny

Koupaliště na Písečném ostrově zahájilo v sobotu 29. května u příležitosti oslav Mezinárod-

ního dne dětí sezónu.
Samostatné pracoviště rehab. pracovníků
Název SZZ

Sídlo SZZ
Telefon
Oslava MDD již neproběhla v režii TJ Slavoj Litoměřice,
ale pod taktovkou vedení městských
sportovních zařízení. Lékárna
Právě pod
MSZ, tedy
příspěvkovou
organizaci
města,
od 1. ledna
tohoto
„U
černého
orla“
Mírové
nám.
38,
412
01
Litoměřice
416732502
Název SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
roku správa koupalištěPokratická
spadá. Město
totiž areál na Písečném
převzalo
od Slavoje.416735601
Učinilo
lékárna
Pokratickáostrově
500/58, 412
01 Litoměřice
DH Fyzioterapie, s.r.o.
Dykova 2072/45, 412 01 Litoměřice tak poté,
416700041
co Slavoj jižProvozovatel
odmítal areál
provozovat
a s tím
JEPHARMA,
s.r.o. s odůvodněním, že na výkyvy počasí416744178
související ztrátovost provozu doplácejí sportovní oddíly. „V současné době máme uzavřenou
Dagmar Hofmanová
U Katovny
2023/1, 412majetkově
01 Litoměřice
416735246
smlouvu o pronájmu. Lékárna
Věřím, „U
že katovny“,s.r.o.
do konce roku se město
se Slavojem
vyrovná,“
konGELTNEROVÁ Eva
Květinová 377, 412 01 Litoměřice
603793920
statoval
místostarosta PharmDr.Daniel
Václav Červín.Chládek,
Letošní
sezona tak Mgr.
proběhne
prvně v režii města. „Změnu provozovatele veřejnost nepozná,“
MUDr. Lohniská Eva
Fügnerova 1, 412 01 Litoměřice
416731808
Josef Rolenc
říká ředitel MSZ Jaromír Tvrzník. Nezmění se podle jeho slov ani výše vstupného, jež zůstane
MUDr. Mezian Hassan
Tylova 6, 412 01 Litoměřice
416735234
Lékárna
„Bílápadesátikorunu
růže“
5. května
6, 412 01a oLitoměřice
416733326
na úrovni
loňského roku.
Tedy
zaplatí
dospělí
polovinu méně studenti,
Areál koupaliště byl otevřen u příležitosti oslav MezináLékárna
„Orchidej“
Želetická
19,
412
01
Litoměřice
416574270
důchodci
a
děti.
(eva)
MUDr. Novák Bohumil
Obchodní 686, 411 08 Štětí
416812802
rodního dne dětí.

Foto Eva Břeňová

Na Urbance 632, 413 01 Litoměřice

416823334

PharmDr. Miroslava Čapková
Lékárna U Kina

Palachova 779/9, 412 01 Litoměřice

416736800

PELIKUSOVÁ Dagmar Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice
416733187
Mgr. Lenka Brabcová
Výdejna léčiv a ZP, 411STRUČNĚ
46 Liběšice č. 70 416733814
ŠVESTKOVÁ
BUDE
DELŠÍ
Veverka a Antoš, s.r.o.
Mírové nám. 15, 412 01DRÁHA
Litoměřice
416734305
U matky Boží
Lidická 52/1, 412 01 Litoměřice

• Švestková dráha je malebná
očekává, že počet přepralokálka v severních Čechách
Lékárna vvených
nemocnicipasažérů stoupne
Žitenická l8, 412 01 Litoměřice
416723501
kendech na tzv. Švestspojující Litoměřice, Lovosice,
kové dráze bude zajíždět
z
loňských
1700
na
pláDr. Max LÉKÁRNA
Na Kocandě 2201/35,
412 01 Litoměřice
Čížkovice,
Třebenice,731450657
Dlažaž do Litoměřic. Vedení
novaných pět tisíc.
kovice,
Podsedice,
Třebívlice
Provozovatel
Česká
lékárna,
a.s.
prov.
Palackého
105,
612
00
Brno
radnice totiž ﬁnančně
Provozovatelem Švesta Libčeves s Mostem
podpoří motoráček, který
kovéKapličkou“
dráhy jsou města
Lékárna „Nad
Pokratická 165/49, 412 01 Litoměřice
724174876
Název
SZZ
Sídlo
SZZ
Telefon
•
trati 52 kilometrů, nejv sezoně vozí poslední
a obce
traProvozovatel
Lazaret,ležící
s.r.o. podélprov.
PalachovaDélka
779/9, Litoměřice
vyšší traťová rychlost 50 km/
dva
turisty na dnes Tylova 16, 412 01 Litoměřice
ti, jež jízdu motoráčku
ČČKroky
ALICE
416735694
MěN Litoměřice-výdejna
PZT „Loni
Žitenická l8, 412hod.
01 Litoměřice
416723111
již
nepoužívané
železničﬁnančně podporují.
zast.
Olgou Šotnarovou
ní trati z Mostu do Lovonás provoz stál 400 tisíc
• Historie sahá do roku 1898,
FARNÍ CHARITA Litoměřice Dominikánské nám. l, 412 01 Litoměřice 416733809
sic.
korun. Prodloužením trakdy vyjel na trať první vlak
zast.
Broumskouod místo provoz. Dómské nám. 1, Litoměřice
„5.Zdenkou
června proběhne
ti předpokládáme, že se
• Pravidelný denní provoz byl
12 hod. na litoměřickém
náklady zvýší na 550
zahájen r.1898 a trval až do
horním nádraží slavnosttisíc korun,“ konstatovalStatutární
zástupce
Telefon
Název, sídlo
r. 2007,
kdy byl z rozhodnutí
ní zahájení provozu,“
koordinátor provozu Kakrajského
úřadu ukončen
Městská
nemocnice
v
Litoměřicích
MUDr.
Leoš
Vysoudil
416723111
informoval
místostarel Mikolášek. Nejvyšší
•
název
Švestková
dráha
byl
Žitenická
18,
ředitel
rosta Jaroslav Tvrdík. Lokálka jezdící na Švestkové dráze. Foto Karel Mikolášek částkou přispěje ÚstecNázev SZZ
Sídlo SZZ
Telefon
používán sudetskými Němci
412 01 Litoměřice
Motoráček bude jezdit
ký kraj. Litoměřice bude
kvůli švestkovým sadům a ale– dechový
Tylova
Litoměřicemísta Českého
416735694
odČČK
června
až stacionář
do září. Ještě
loni16, 412
provoz
vit01zajímavá
středo- letošní
Hospic sv.
Štěpána,stát čtyřicet tisícPavel Česal
416733187
jím, jimiž lokálka projížděla
přitom
jezdil
pouze o prázdninách. hoří v hojné míře využijí. Během korun.
„Šanci
připojit
se
k
prozast. Olgou
Šotnarovou
občanské sdružení
ředitel
• Více informací na www.svest„Počítáme i s připojením cyklo- jízdy bude prodáváno občerstvení, jektu má i Úštěk. Uvidíme, zda
nám.662/2
SRDÍČKOPředpokládáme
– Centrum pro totiž,
Revoluční
32, 412 01
Litoměřice charakteru,“
416742087
kovadraha.cz
vagónu.
že 30,hlavně
jiRybářské
využije,“
dodal Jaroslav Tvrregionálního
412 01 Litoměřice
zdravotně
postižené
právě
cyklisté
jej děti
ve snaze navští- dodal místostarosta Tvrdík, který dík.
(eva)
Lokálka
jezdící o víMUDr.
Petr Veverka

Domácí péče – home care

Lůžková zařízení

Stacionáře

ŠKOLSTVÍ
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POČET DĚTÍ ROSTE
Litoměřické základní školy mají
o 31 žáků více, než tomu bylo ve
školním roce předchozím. Do školních lavic totiž 1. září usedlo 2355
dětí, přičemž na konci školního
roku 2009/2010 jich tam bylo jen
2324.
Největší nárůst zaznamenala
Masarykova základní škola. Přibylo jí
hned jedenadvacet dětí. Naopak největší úbytek řeší Havlíčkova základní
škola. „Považuji ji přitom za moderní a dobře vybavenou školu s dostatečnou kapacitou. Nevidím důvod
k tomu, aby byla opomíjena,“ domnívá se místostarosta Václav Červín.
Naprostá většina základních škol
otevřela v září dvě první třídy. Jen
Ladova základní škola tři a Lingua
Universal jednu.
(eva)

KAPACITA JE VYŠŠÍ
Rekonstrukce mateřských škol
o letních prázdninách pokračovala. Přestavbou MŠ ve Stránského
ulici vznikla zcela nová učebna.
Kapacita zařízení se tak zvýšila.
Další místa přibyla v MŠ v Nerudově, Masarykově ulici i v Ladově 1, kde proběhla rekonstrukce
sociálních zařízení. Což v souladu
s hygienickými předpisy umožnilo i zde navýšit počet míst. Zároveň s tím probíhala modernizace
výdejen stravy.
„V MŠ ve Stránského ulici jsme
investovali z rozpočtu města 1,5
milionu korun, v Nerudově ulici
800 tisíc korun, v MŠ Masarkova
2,1 milionu a v Ladově 1 milion
korun,“ konkretizoval místostarosta Václav Červín.
Celkem během posledního
roku přibylo v Litoměřicích 125
míst pro předškoláky. „Díky tomu
budeme schopni postupně pokrýt
zájem všech žadatelů o umístění v
mateřských školách,“ dodal místostarosta.
(eva)

HISTORIE PO KAPKÁCH
Tak by se bez nadsázky dal díky
deštivému počasí nazvat projektový den žáků 4. tříd Masarykovy základní školy. Ve spolupráci
s informačním centrem města, které
zapůjčilo moderní techniku, se děti
seznamovaly s historickými památkami v Litoměřicích. S multimediálními průvodci na krku a s plným
nasazením se vydaly „ulovit“ nejzajímavější informace. Výsledkem
byly velmi zdařilé práce dětí.

NASTOUPILA NOVÁ VEDOUCÍ ODBORU
Do funkce vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové
péče Městského úřadu v Litoměřicích
nastoupila 1. září Andrea Křížová.
Šestatřicetiletá absolventka vysoké
školy ekonomické přichází do státní
správy z komerční sféry, respektive
z manažerské pozice jedné z nadnárodních společností v Praze. Ekonomické znalosti uplatňuje obzvláště
v současné době, kdy se tvoří rozpočet nejen tohoto odboru, ale celého
města na příští rok.
Proč jste se rozhodla zúčastnit
konkurzu právě na místo vedoucí
odboru školství, kultury, sportu
a památkové péče?
„Po několika letech strávených
v soukromé sféře, která mě již neuspokojovala, jsem cítila potřebu rozvíjet
se jiným směrem. Zajímal mne způsob
fungování veřejné správy, jak město, ve kterém žiji, hospodaří s veřejnými prostředky. Svým založením
jsem aktivní člověk s mnoha nápady
a rozsah činností tohoto odboru mne
obzvláště zaujal, a to nejen proto, že
jsem matkou dvou dětí.“
Nicméně nastupujete ve chvíli,

S místostarostou Václavem Červínem při přípravě rozpočtu odboru na
příští rok.
Foto Eva Břeňová
kdy rozjezd vzhledem k okolnostem
není vůbec jednoduchý.
„To je pravda. Začal nový školní
rok a já se postupně seznamuji s chodem a potřebami jednotlivých mateřských a základních škol, stejně jako
s chodem sportovních a kulturních

zařízení, jejichž zřizovatelem je město, v neposlední řadě pak i s oblastí
památkové péče. Příprava rozpočtu je
přitom zejména v tomto roce poměrně
náročný proces. Výhodu však mám
ve svých spolupracovnících a jejich
detailních znalostech odboru.“ (eva)

PRVŇÁČCI SE UČILI, JAK MAJÍ
SPRÁVNĚ PŘECHÁZET VOZOVKU
V Litoměřicích tak vrchoJak správně přecházet sillila v dubnu zahájená celonici při cestě do školy a z ní
republiková kampaň Národse na začátku září učily na
ní dny bez úrazu 2010.
dopravním hřišti zhruba tři
„Poslední akce věnovaná
stovky žáků prvních tříd
tentokráte žákům pátých tříd
litoměřických základních
základních škol se uskuteční
škol. Bezpečnostní akci
20. října na výstavišti Zahrapro ně organizovaly Dům
dy Čech pod názvem Intedětí a mládeže Rozmarýn,
grovaný záchranný systém –
Zdravé město Litoměřice,
tvůj ochránce,“ informovala
městská policie a Policie
ČR. Pomohly i studentky Strážníci městské policie dětem kromě jiného manažerka projektu Zdravé
střední pedagogické školy, ukázali i pomůcky používané při odchytu zatou- město Litoměřice Monika
které dětem vysvětlovaly, laných zvířat.
Foto Eva Břeňová Kubešová. Jejím cílem bude
prohloubit současnou znaco mají dělat, naleznou-li
třeba injekční stříkačku, krabičku s léky, případně lost dětí o funkci Integrovaného záchranného systému v podmínkách města Litoměřice.
(eva)
další rizikové předměty.

Zachránce dětí má svůj strom

POHÁR OD STAROSTY
Zhruba dvacítku dětí z Masarykovy základní školy přijal ve své
kanceláři starosta Ladislav Chlupáč. Coby vítězům 6. ročníku běhu
do Máchových schodů jim předal
putovní pohár. Vzhledem k tomu,
že škola vyhrála tuto sportovní
akci již potřetí, má právo si pohár
ponechat. Popularita běhu do
Máchových schodů v Litoměřicích
stoupá. Tentokrát se zúčastnilo již
šest škol.
(eva)

8. října

Studenti vysadili strom na počest sira Nicolase Wintona.
Foto Eva Břeňová

Studenti 1. Kladenské školy podnikatelské administrativy v Litoměřicích
vysadili před divadlem K. H. Máchy
strom. Učinili tak na počest sira Nicolase
Wintona, který v průběhu druhé světové
války zachránil 669 židovských dětí.
„Loni jsme si připomněli 100. výročí narození této osobnosti. Při té příležitosti jsme se se studenty 3.A zapojili do projektu Síla lidskosti, v rámci
kterého se nám podařilo realizovat
několik úspěšných akcí,“ informovala Rita Vlčková, učitelka 1.KŠPA, jež
spolupracuje se Zdravým městem Litoměřice. Na mysli přitom měla 1. ročník
běhu uskutečněného na počet sira Wintona na Střeleckém ostrově, vypouštění vzkazů v lahvi nebo promítání ﬁlmu
Síla lidskosti.
(eva)

8. října

SOCIÁLNÍ PÉČE

ZÁBĚR PRÁCE BYL ŠIROKÝ
Mezi nejaktivnější komise pracující jako poradní orgán rady města
patřila v uplynulém volebním období zdravotní a sociální komise.
K hlavním bodům, jimiž se
zabývala, patřilo vytvoření nových
kritérií pro zřízení vyhrazených
parkovacích míst handicapovaným
občanům. „Provedli jsme revizi všech míst tohoto charakteru.
Schválili jsme zřízení 41 parkovacích míst a zamítli v této souvislosti
21 žádostí,“ informoval předseda
Petr Kubec.

„Spolupracovali jsme i na vytvoření pravidel o umístění do domů
s pečovatelskou službou a do domova seniorů,“ připomněl místostarosta Jiří Landa. V té souvislosti komise na svých zasedáních projednala
42 návrhů na umístění občanů do
DPS. Konečné rozhodnutí však patřilo radním. Kromě toho se zabývala
i oprávněností 31 žádostí o povolení prodloužení pobytu v azylovém
domě pro muže.
Do její kompetence spadalo i rozdělení dotací. „V roce 2009 jsme

například z Komunitního plánu města navrhli rozdělení dotace neziskovým organizacím dle předložených
projektů ve výši 400 tisíc korun,“
uvedl vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví městského úřadu
Martin Veber. Dále členové komise
začátkem každého roku navrhovali
rozdělení dotací z Programu podpory nestátních neziskových organizací zaměřených na činnost občanů
v sociální oblasti. V letech 2007 až
2010 tak byl rozdělen téměř milion
korun.
(eva)

KAMPAŇ JE PREZENTACÍ NEZISKOVEK
V Litoměřicích byla zahájena kampaň 30 dní pro neziskový
sektor. S prací neziskových organizací se zájemci mohou seznámit
ve foyaer domu kultury prostřednictvím fotograﬁí. „V rámci kampaně, jejímiž spolupořadateli je
kromě Zdravého města Litoměřice
a odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu právě
řada neziskových organizací, již
od začátku října proběhlo několik
akcí,“ informovala
pracovnice
sociálního odboru Městského úřadu v Litoměřicích Denisa Dobešová. Na mysli měla například dny
otevřených dveří v Domově na
Dómském pahorku, v Domově pro
matky s dětmi v Liškově ulici nebo
v Klobouku Diakonie ČCE. Řada
akcí však teprve ještě probíhá nebo
teprve proběhne:
• Diecézní charita Litoměřice
22. 9. – 22. 10. Výstava fotograﬁí „Na východ“ v prostorách školy
1. KŠPA

• Diakonie ČCE
11. 10. v 18 hod. vernisáž výstavy
výtvarných prací studentů střední
pedagogické školy v sále Oka.mžik
(Osbobození 19, Ltm)
13. 10. od 18 hod. promítání
ﬁlmu „Karlička Červená“ v sále
Oka.mžik
29. 10 od 19 hod. J. Šteﬂíčková
a T. Palková - folkový koncert v
sále Oka.mžik
• DKP Bethel, Pražská 14, Ltm
8. 10. v 17.30 hod. večer stolních
her pro veřejnosti
• SKP Klubíčko (Sládkova 8,
Ltm)
18. 10. – 22.10. Jabkobraní týden ochutnávek jablek, jablečných
moštů, jablečných moučníků
21. 10. v 10 hod. slavnostní otevření nového vstupu do SKP Klubíčko, od 9 do 17 hod. Den otevřených dveří
• Dílna ručního papíru (V. Dominikánská, Ltm)
11. 10. Den otevřených dveří

• Hospic sv. Štěpána
8. 10. Světový den pro hospice - veřejná sbírka v ulicích města
Litoměřice na nákup léků - opiátů
pro pacienty hospice
• SEVER – středisko ekologické
výchovy a etiky (Na Valech)
8. 10. seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ
13. 10. seminář pro speciální
školy a 1. stupeň základních škol
20. 10. úvodní seminář “EKOŠKOLA“
• Centrum pro rodinu Terezín
(Teplická 3, Ltm)
22. - 24.10. beneﬁční divadelní
festival OCHOTNÍCI DĚTEM. V
divadle K. H. Máchy se představí
pět ochotnických souborů. Výtěžek
bude předán dětem v pěstounských
a osvojitelských rodinách. Záštitu
převzala Alice Nellis.
• Waldorfská iniciativa Litoměřice
12.10. od 10 do 17 hod. Den ve
waldorfské školce. Místo: Prostor
Oka-mžik při čajovně Hóra

7

BETHEL MÁ CENTRUM
PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V Domě křesťanské pomoci
Bethel zahájilo provoz Denní centrum pro duševně nemocné. Potřeba
jeho existence vyplynula z diskuse představitelů města s veřejností
nazvané „Desatero problémů města
– Řešme je společně“. Přání obyvatel tak bylo vyslyšeno.
„Vznik centra je zároveň jedním
z opatření 3. Komunitního plánu
sociálních služeb schváleného zastupitelstvem,“ upozornil místostarosta
Litoměřic Jiří Landa. Proto zastupitelé na svém včerejším jednání
rozhodli o uvolnění dotace na jeho
provoz ve výši 74 tisíc korun. Další
ﬁnance potřebné na provoz si vedení
Bethelu zajistí z dalších zdrojů.
„Cílem projektu je podpora lidí
s duševním onemocněním v jejich
návratu a uplatnění ve společnosti,“ poukázal na jeho smysl vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích Martin Veber. Hlavní aktivity
projektu jsou sociální poradenství,
psychoterapie, trénink sebeobslužných dovedností, kurzy ﬁnančního
hospodaření pro duševně nemocné
a psychologické poradenství pro
klienty a jejich rodiče.
(eva)

65 let společného života.
Neuvěřitelných 65 let spolu prožili
86letá Milada Ježková a o dva roky
starší Vlastimil Ježek. Obřad v síni
městského úřadu pro ně na sobotu 9.
října přichystali jejich nejbližší – tři
děti, šest vnoučat a čtyři pravnoučátka. Blahopřejeme. Foto archiv rodiny.

ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÍ VYRAZILI NA TRAŤ

Úsměv na rtech a dobrá nálada nechyběly účastníkům výpravy „Tour de Labe
handicap“, kteří o zářijovém chladnějším
ránu vyráželi z litoměřického náměstí
směr Ústí nad Labem. Povzbudivá gesta a hurá na trať. Před sebou necelé dvě
desítky a za sebou dokonce několik desítek ujetých kilometrů.
Skoro by se chtělo říci, že je mají
v nohou. Ale třeba Tomáš Kvoch
z Pardubic žádné nohy nemá, což mu
ale evidentně nebrání užívat si života
plnými doušky. „Máte v Litoměřicích
úžasný zimní stadion. Rád bych, aby
naše reprezentační soustředění týmu
sledge hokeje proběhlo právě zde. Tedy
v jednom z nejmodernějších zařízení,
jaké jsem poznal,“ nešetřil slovy chvály
účastník paralympiády ve Vencouveru.
Rozdíl mezi handicapovanými a zdravými sportovci by v jejich nasazení nikdo
nepoznal. Zajímavá byla ale speciálně

Zdravotně handicapované sportovce vyprovodili na trať i obyvatelé Litoměřic.
Foto Eva Břeňová

upravená kola některých z nich. Jízdu
odstartoval starosta Ladislav Chlupáč.
Z Roudnice do Litoměřic a druhý den
z Litoměřic do Ústí nad Labem sportovce doprovodil místostarosta Jaroslav
Tvrdík. „Obdivuji je za jejich sportovní
výkony a životní optimismus,“ smekl
před nimi místostarosta.
Tour de Labe handicap je akce, která se konala u příležitosti Evropského
týdne mobility a Dne bez aut. Letošní
cíl měl za úkol zmapovat bariéry, se
kterými se mohou lidé na vozíku setkat
na Labské stezce. „V okolí Litoměřic
problémy nebyly. Přišly však na střekovském zdymadle, kde jsme museli
kola přenášet,“ přiblížil zkušenosti
místostarosta Tvrdík.
Výprava zahájila svou cestu 14.
září u pramene řeky Labe na Labské
boudě. Jejich cesta končila 21. září
v Děčíně.
(eva)
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ZMĚNILO SE SÍDLO
CZECH POINTU
Sídlo Czech POINTU Městského
úřadu v Litoměřicích, kde vám vydají výpis z rejstříku trestu, z katastru
nemovitostí nebo úředně osvědčí
důležitou listinu, se změnilo. Zatímco dříve sídlilo v recepci městského
úřadu, nyní se nachází sice ve stejné
budově, ale o několik málo metrů
dál, na místě bývalého informačního
centra městského úřadu.
„Na recepci díky tomu, že služby
Czech POINTU využívá i několik
desítek občanů denně, panovaly stísněné prostory. Rozhodli jsme se proto pro přesun do místnosti, kde dříve
bývalo informační centrum. Je totiž
prostornější, a tudíž pro potřeby obyvatel komfortnější,“ odůvodnil změnu místa tajemník Městského úřadu
v Litoměřicích Petr Panaš.
(eva)

Nejčastějším požadavkem je podle
úřednice Lenky Teufelové (na snímku s Petrem Panašem) výpis z rejstříku trestů.
Foto Eva Břeňová

CÍLEM JE ZVÝŠIT
KVALITU ŘÍZENÍ
Chod úřadu bude efektivnější,
služby poskytované občanům rychlejší a kvalitnější. Žádoucí změny má
být dosaženo prostřednictvím grantu
na zvýšení kvality řízení, který město
obdrželo v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
od Ministerstva vnitra ČR.
Cílem je posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu
územní veřejné správy a veřejných
služeb. Především se jedná o zvýšení
transparentnosti a otevřenosti úřadu,
zlepšení kvality řízení a managementu v úřadu, zefektivnění vzdělávání,
odborné přípravy a rozvoj zaměstnanců, politiků, včetně volených
zastupitelů územního samosprávného celku. V neposlední řadě pak
o zmírnění regionálních rozdílů v
poskytování veřejných služeb a zajištění jejich adekvátní dostupnosti.
„Kromě jiného zjistíme i to, zda
jsou pracovníci úřadu dostatečně
vytíženi, případně zda není některá
pracovní pozice předimenzovaná.
Smyslem přijatých opatření bude i
dosažení co nejvyšší zastupitelnosti
jednotlivých funkcí,“ dodal tajemník úřadu Petr Panaš.
Projekt je ﬁnancován z prostředků
strukturálních fondů EU a spoluﬁnancován městem Litoměřice. (eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

8. října

PŘÍPRAVA GEOTERMÁLNÍHO PROJEKTU
JE ADMINISTRATIVNĚ NÁROČNÁ
Zpracování klíčového dokumentu
pro přípravu projektu geotermálního vrtu v Litoměřicích je u konce.
Zastupitele o tom informoval Vojtěch Doležal, jednatel konzultantské ﬁrmy SEWACO s tím, že nyní
bude tento dokument předmětem
vyjednávání a doplňování ze strany
odborníků Státního fondu životního prostředí a Evropské komise.
V horizontu pěti až šesti měsíců by
tak mohla být podána žádost o dotaci z Operačního programu životního
prostředí.
Žádost přitom měla být podána
o několik měsíců dříve. „Na počátku tohoto roku se však dotační podmínky v nové výzvě změnily, což
umožnilo přepracovat projekt na
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, a zlepšit tak ekonomiku celého
projektu,“ odůvodnil zdržení Vojtěch Doležal.
Geotermální projekt je pilotním
projektem nejen v ČR, ale v celé
střední Evropě, tudíž neexistuje žádná „šablona“, podle které by bylo
možné bez větších obtíží postupovat. „Litoměřičtí tak de facto prošlapávají zcela novou cestu těm, kteří
v budoucnu budou realizovat podobně náročné projekty,“ poukázal na
náročnost procesu starosta Ladislav
Chlupáč. Časový harmonogram je
tak upravován dle aktuální situace

Jednatel konzultantské ﬁrmy SEWACO Vojtěch Doležal informoval litoměřické
zastupitele o stavu prací na geotermálním projektu.
Foto Eva Břeňová

či nových požadavků evropských
i domácích institucí.
Předpokládaný průběh realizace
však nepatrné zpoždění nijak zásadně
neovlivní. Do samotné výstavby vrtů
je totiž ještě stále dlouhá cesta, která
bude zahrnovat např. územní řízení, schvalování žádosti Evropskou
komisí, rozhodnutí o přidělení dotace
a následně složitá výběrová řízení.
„Pokud vše půjde dle našich předpokladů, vrtná souprava by do kasáren
měla dorazit někdy na přelomu roku
2012/2013. Vše se ale bude odvíjet
od úspěšnosti výběrových řízení,
která se mohou díky odvoláním pro-

táhnout i o několik měsíců. Se spuštěním provozu geotermální teplárny
tak můžeme počítat na přelomu let
2013/2014,“ upřesnil předpokládaný
harmonogram manažer geotermálního projektu Antonín Tym.
Realizace stavby vyjde na 1,6 až
1,9 miliardy korun. Dotace by přitom měla pokrýt 40 procent nákladů,
zbytek bude ﬁnancován z Evropské investiční banky a doplňkových
zdrojů. Ani v jednom případě by tak
nemělo jít o klasický komerční úvěr.
Případná rizika budou kryta pojistkou, kterou město v souvislosti s realizací vrtů uzavře.
Eva Břeňová

Zamítnutí neovlivní realizaci projektu
Dne 14. září vydal Krajský úřad
Ústeckého kraje rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí pro
geotermální zdroj a vrátil věc zpět
Stavebnímu úřadu v Litoměřicích.
Důvodem byl chybějící souhlas
vlastníka rozvodných sítí, tedy ﬁrmy Energie Holding. V současné
době město dokončuje podklady
pro nové územní řízení, které bude
zahrnovat zcela novou rozvodnou
síť pro případ, že se s vlastníkem
stávající sítě nedohodne na vzá-

jemně přijatelných podmínkách
využití současné sítě. „Se skupinou
MVV - Energie Holding samozřejmě nadále jednáme a snažíme se
najít vhodné řešení,“ upozornil
manažer projektu Antonín Tym.
Rozhodnutí Krajského úřadu
Ústeckého kraje k původnímu
územnímu rozhodnutí nemá žádný vliv na realizaci projektu stavby geotermální teplárny. Původní
projekt, k němuž se výše zmíněné
zrušené rozhodnutí váže, a který

počítal pouze s využitím stávající
rozvodné sítě Energie Holding/
MVV, již totiž není aktuální. Město
má zájem o pokrytí prakticky celého území města, případně i okolních obcí.
„Uváděný termín realizace projektu, tedy přelom let 2013/2014,
již počítá s novým územním řízením a novou podobou projektu,
tudíž ho lze v tuto chvíli považovat
za reálný,“ ujistil starosta Ladislav
Chlupáč.
(eva)

CHŘIBSKÁ DĚKUJE LITOMĚŘICÍM
„Vážení představitelé města
Litoměřice, chtěli bychom Vám
poděkovat za obyvatele města
Chřibská za Váš ﬁnanční dar, který bude použit na zmírnění škod po
povodni, která naše město postihla 7. srpna 2010. Je to dobrý pocit
vědět, že v nepříjemných situacích, jakou určitě povodně jsou,
je mezi obcemi náležitá solidarita,
za kterou ještě jednou děkujeme.

Za vděčné město Chřibská starosta Josef Navrátil.“
Děkovný dopis tohoto znění
přišel starostovi Litoměřic. Povodeň, která ve dnech 7. až 9. srpna
udeřila v Ústeckém a Libereckém kraji, tentokrát Litoměřice
nezasáhla. Dotkla se jich pouze
okrajově. Přesto se do pomoci
postiženým oblastem zapojila pracovní skupina města, s níž úzce

spolupracovala i městská policie,
technické služby a jednotka sboru
dobrovolných hasičů.
Město Litoměřice se zapojilo do
pomoci i tím, že zapůjčilo vysoušeče Ploskovicím, Bílému Kostelu
nad Nisou, Kunraticím u Cvikova
a Cvikovu. Na základě rozhodnutí
radních byla zaslána dvacetitisícová částka obci Chřibská na odstranění povodňových škod.
(eva)
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ZASTUPITELÉ SE SEŠLI NAPOSLEDY

Posledním jednáním městského zastupitelstva, které se uskutečnilo 7. října, zakončil současný sedmadvacetičlenný sbor své právě končící čtyřleté funkční období. Za odvedenou práci jim v závěrečné řeči poděkoval starosta
Ladislav Chlupáč.
Na snímku zleva v horní řadě: Petr Hermann, Petr Hošek, Karel Krejza, Milan Grmela, Radek Lončák, Vladimír
Kestřánek, František Kadeřábek, Jan Szántó, Petr Kubec, Jan Zbořil, Hassan Mezian, nad ním Vlastimil Chovaneček, vedle Václav Knotek, Zdeněk Dušek, Eduard Hamele, Petr Kvapil, Ivan Palán. Sedící (zleva) Pavel Kejř, místostarosta Jaroslav Tvrdík, Martina Soldatková, starosta Ladislav Chlupáč, Ludmila Punčochářová, místostarostové
Jiří Landa a Václav Červín. Na snímku chybí Miroslav Jiránek, Luděk Veselý a Ivo Elman.
O příštím složení zastupitelstva rozhodnou voliči ve volbách konajících se 15. a 16. října. Noví zastupitelé složí
poslanecký slib pravděpodobně 4. listopadu v domě kulltury.
Foto Eva Břeňová

Veřejné bruslení – říjen 2010
den
So
Ne
Út
So
Ne
Út
So
Ne
Út
So
Ne

datum
9. 10.
10. 10.
12. 10.
16. 10.
17. 10.
19. 10.
23. 10.
24. 10.
26. 10.
30. 10.
31. 10.

• dospělí
• děti do 15 let
• studenti
• doprovod

čas
16:30 – 18:00
14:00 – 15:30
18:15 – 19:45
16:30 – 18:00
14:00 – 15:30
18:15 – 19:45
15:30 – 17:00
14:00 – 15:30
18:15 – 19:45
15:30 – 17:00
14:00 – 15:30
30 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč

Miliony dorazily na účet města
Způsob, jakým město Litoměřice čerpalo evropskou dotaci na dostavbu
a modernizaci zimního stadionu, byl zcela v souladu s předpisy. Konstatovala to Rada Regionálního operačního programu Severozápad na základě
provedené hloubkové kontroly. Výsledkem toho je, že v září byla na účet
města připsaná dotace ve výši 208 milionů korun, kterou pracovnice ekonomického odboru obratem odeslaly bance na splacení úvěru. Praxe je totiž
taková, že již schválená dotace je městům a obcím proplacena teprve poté,
co se prokáže, že nebyla porušena dotační pravidla.
„Z výsledků provedené kontroly máme velkou radost. Město Litoměřice
totiž ukázalo, že patří nejen mezi nejúspěšnější žadatele o evropské peníze, ale následně i to, že s nimi nakládá v souladu s pravidly,“ konstatovala
vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.
Obdobně příznivě se vyvíjí situace i u Svatostánku českého vinařství.
„I v tomto případě neshledala kontrola nedostatky v čerpání dotace. Očekáváme proto, že již v říjnu přijde na účet města dotace týkající se první etapy
realizace projektu ve výši 115 milionů korun,“ uvedla vedoucí ekonomického odboru Iveta Zalabáková.
(eva)
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CÍLEM JE ZVYŠOVAT
POHODLÍ KLIENTŮ
Vedení krytého plaveckého
bazénu připravilo během měsíční
letní odstávky řadu novinek.
„V době typicky letního počasí
mohli lidé nově využít ke slunění
přilehlé terasy s lavičkami. Pokud
si v této době zaplatili vstup na
dvě hodiny, mohli zůstat celý
den,“ informoval vedoucí bazénu Ladislav Beneš, který doufá,
že klienty potěšily i další změny realizované během odstávky.
Například rekonstrukce strojovny bazénu umožnila zvýšit kvalitu vody. Kompletní rekonstrukcí
prošly též šatny, včetně výměny
skříněk. Větší komfort při odkládání osobních věcí čeká návštěvníky ve sprchách. Do parních
kabin byla přivedena voda určená k opláchnutí sedáku. Pára je
doplňována nejen o již používanou esenci vůně, ale též o rozprašování roztoku mořské soli, které
znají návštěvníci sauny na Písečném ostrově. „U malého bazénu
jsme nechali dětem instalovat
skluzavku,“ uzavřel výčet novinek vedoucí Beneš s tím, že od
poloviny srpna je přímo u bazénu
k dispozici také nápojový automat.
Ceny zůstávají stejné jako
v uplynulé sezoně, tedy za první hodinu zaplatíte 35, za každou
následující 25 Kč.
(eva)

HC Stadion Litoměřice
I. liga 2010 / 2011
mistrovská utkání
kolo datum den
8.

9.10. So

domácí
Vrchlabí

hosté

zač.

Litoměřice 18:00

9. 13.10. St Litoměřice Ústí n. L. 18:00
10. 16.10. So Chomutov Litoměřice 17:30
11. 20.10. St Litoměřice
12. 23.10. So

Jihlava

13. 27.10. St Litoměřice
14. 30.10. So

Písek

Znojmo

18:00

Litoměřice 17:30
Benátky 18:00
Litoměřice 17:30

15. 3.11. St Litoměřice Olomouc 18:00

NÁSLEDKY HAVÁRIE BYLY ODSTRANĚNY
Zimní stadion je opět ve své kondici. Plně funkční je i salonek pro
VIP hosty, klubovna hokejistů, stejně jako pokoje ve druhém i třetím
nadzemí, kde opravy trvaly nejdéle.
Výše škody, kterou způsobil
nezvykle silný liják 12. srpna, ještě
není deﬁnitivně vyčíslena. Pohybuje
se však v řádech statisíců. Uhrazena
bude z pojistky dodavatele stavby,
tedy ﬁrmy Chládek a Tintěra.
Důvodem havárie byl nezvykle
silný déšť. Během zhruba 15 minut
spadlo 2,4 litru vody na metr čtvereční. Enormně silný tlak uvolnil
jeden ze svodů, který je umístěn

mezi střechou a izolací hlavní budovy. „Následkem toho postupně voda
protekla do větší části hlavní budovy. Stejný problém způsobil i náhlé
zatopení šaten ve spodním podlaží,
kam se voda dostala z nefunkčního
svodu přes sloupy zastřešení. Ze šatny „A“ mužstva se poté valila i do
šaten ostatních. Ve stejnou chvíli
protékala skrze stropy i ve druhém
patře do chodeb, VIP prostor a ubytovny. Později se dostala i do zbývajících dvou podlaží,“ popsal havárii
manažer Kalich arény Jan Fišera.
V inkriminované době probíhalo na zimním stadionu soustředění

malých hokejistů z Ústí nad Labem.
„Během několika minut jim byla
poskytnuta pomoc. Na záchraně
movitého i nemovitého majetku
se podíleli zaměstnanci stadionu,
hokejisté čekající na neuskutečněný
zápas, zástupci ﬁrmy Chládek a Tintěra, pracovníci technických služeb,
dokonce i radní města. Vyklízecí
práce trvaly do 22. hodiny,“ uvedl
stavební technik městského úřadu
Ladislav Pošík.
Za narušené soustředění se vedení
zimního stadionu ústeckým hokejistům oﬁciálně omluvilo a vrátilo jim
ﬁnanční prostředky.
(eva)

16. 6.11. So Litoměřice
17. 10.11. St Litoměřice
18. 13.11. So

Kadaň

19. 17.11. St Litoměřice

Chrudim 17:00
Tábor

18:00

Litoměřice 17:00
Třebíč

17:00

20. 20.11. So Havl. Brod Litoměřice 17:00
21. 24.11. St Litoměřice

Beroun

18:00

22. 27.11. So Hr. Králové Litoměřice 18:00
23. 29.11. Po Litoměřice
24. 1.12. St

Vrchlabí 18:00

Ústí n. L. Litoměřice 18:00

25. 4.12. So Litoměřice Chomutov 17:00
26. 8.12. St

Znojmo

27. 11.12. So Litoměřice
28. 15.12. St

Benátky

29. 18.12. So Litoměřice
30. 22.12. St

Litoměřice 17:30
Jihlava

17:00

Litoměřice 17:30
Písek

17:00

Olomouc Litoměřice 18:00
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Dům kultury

8. října

Divadlo K. H. Máchy

ŘÍJEN
8.10. Módní přehlídka šatů Tatiany Kovaříkové, TIMO, butiku
Emis. Zpívá ﬁnalista SuperStar Ben Christovao. Moderuje Petr Jančařík. Výtěžek z akce je určen dětskému oddělení
městské nemocnice. Od 19.00 h.
10.10. Sváťovo dividlo. O Červené Karkulce. Od 10.00 h.
11.10. Veřejná diskuse lídrů politických stran s občany na aktuální téma Územní rozvoj města a doprava. Od 18 h.
12.10. Námořnická přednáška – cestopisná přednáška. Od 18.00 h.
14.10. Pavel Šporcl a Romano Stilo – koncert. Od 19.30 h.
17.10. Taneční odpoledne. Pro všechny generace. Hraje Severka.
Od 15.00 h.
20.10. Radůza – koncert. Od 19.30 h.
21.10. Taneční 2010 – prodloužená kurzu A. Od 18.30 h.
22.10. Jaroslav Uhlíř – představení pro školy. Od 9.00 a 10.30 h.
24.10. Sváťovo dividlo. O Šípkové Růžence. Od 15.00 h.
28.10. Taneční 2010. Prodloužená kurzu B. Od 18.30 h.
30.10. Team dance Litoměřice 2010 – II. ročník pohárové soutěže.
Od 10.00 h.
LISTOPAD
3.11. David Koller se svou novou kapelou, od 19:30 h.
7.11. Sváťovo dividlo - Míša Kulička, od 15 hodin
8.-10. Škola 2010 - nabídka a prezentace středních škol a učilišť
14.11. Maxim turbulenc - dětské představení, od 15 h.
18.11. Taneční 2010 - Prodloužená „květinová“ kurzu A, od 18:30 h.
21.11. Taneční odpoledne pro všechny generace, od 15 h.
22.11. Cestopisná přednáška - Maroko obytným autem, od 18 h.
23.11. Lenka Filipová - koncert, od 19.30 h.
25.11. Taneční 2010 - Prodloužená „květinová“ kurzu B, od 18.30 h.
28. 11. Sváťovo dividlo - Madlenka a skřítkové, od 15 h.

ŘÍJEN
Večerní představení
13.10. S Pydlou v zádech – Divadelní
společnost Josefa Dvořáka. Od
19.00 hod.
20.10. Mistrovské nokturno pro
ﬂétnu a soprán – koncert. Od
19.00 hod.
22.-24.10. Ochotníci dělem. Poradna
pro náhradní rodinnou péči.
26.10. Podivné odpoledne Dr.Zvonka
Burkeho – Divadelní spolek
Mělník. Od 19.00 hod.
Představení pro školy a veřejnost
12.10. Ferda Mravenec v cizích službách. Pro MŠ a 1.-5. třídy ZŠ.
Od 9.00 a 10.30 hod.
13.10. Dvacet tisíc mil pod mořem.
Pro II.st. ZŠ a SŠ. Od 9.00
a 11.30 hod.
19.10. O Bublinkové víle. Pro MŠ
a 1.-5.třídy ZŠ. Od 9.00 a 10.30
hod.
Představení pro děti s rodiči
17.10. Čarostřed a Černá paní.
Pohádka od 15.00 hod.
31.10. Kouzelné křesadlo. Pohádka
od 15.00 hod.
LISTOPAD

Celorepubliková premiéra v kině Máj
Dlouho očekávaný 7. díl ﬁlmové ságy a fanouškovské lahůdky
s názvem Harry Potter a Relikvie smrti přichází do Litoměřic, a to
přesně v hodinu svého uvolnění pro Českou republiku. Nedočkaví fanoušci Harryho se mohou přijít seznámit s jeho nejnovějšími
osudy 17. listopadu ve 23.59 hodin. Vstupné jen 130 korun. „Pro
ty, kteří si chtějí připomenout děj, uvedeme 17. listopadu od 20
hodin předchozí díl Harry Potter a Princ dvojí krve za symbolickou cenu deset korun,“ informovala ředitelka městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková.

Představení pro školy (i veřejnost):
2. 11. VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha. Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svět,
všechno vědí, všechno umí, na
vše mají odpověď. Pro MŠ a 1.
– 3. třídy ZŠ. Od 9 a 10.30 hod.
Vstupné: 40 Kč.

4. 11. Michal Vaněk, Jarek Hylebrant
SMÍM TĚ POLÍBIT, NEŽ
CHCÍPNU? Příběh o svobodě,
nespoutanosti duše a závislosti...Dramatický a strhující příběh prokletých básníků Paula
Verlaina a Arthura Rimbauda.
Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. Od
9 a 11.30 hod. Vstupné: 50,-Kč.
9. 11. Divadýlko MRAK Havlíčkův
Brod: O KREJČÍM JÍROVI A KOUZELNÉ JEHLE.
Provdat dceru Kačenku, předat
korunu i trůn se všemi starostmi o království a užívat si
důchodku – to je budoucnost,
na kterou se těší král říše. Od
9 a 10.30 hod. Pro MŠ a 1.-5.
třídy. Vstupné 40,-Kč
Představení pro děti s rodiči:
14. 11. Docela velké divadlo Litvínov:
ČERT A KÁČA. Pohádka od
15 hod. Vstupné: 50 Kč.
21. 11. Divadlo Pohádka Praha O SNĚHURCE. Od 15 hod. Vstupné
50 Kč.
Večerní představení:
2. 11. Divadelní společnost Julie
Jurištové Praha DETERTÉR
Z VOLŠAN. Staropražská fraška je jednou z nejúspěšnějších
komedií proslulého scénáristy,
herce, malíře a bohéma E. A.
Logena. Je plná komických
situací. Zazní v ní známé staropražské písničky. Hrají: Oldřich
Navrátil, Kamila Špráchalová,
Julie Jurištová, Zdeněk Hruška,
Petr Oliva a další. Od 19 hod.
Divadelní předplatné. Vstupné
v doprodeji: 320, 300, 260, 220
Kč.

10. 11. Agentura HARLEKÝN Praha LÁSKY HRA OSUDNÁ.
Z commedie dell´ arte vycházejí bratři Čapkové v jedné ze
svých prvních her. Od 19 hod.
Hrají: D. Bambas, P. Batěk, M.
Zahálka, J. Čapka, M. Davídek,
B. Munzarová, M.Vančurová, F.
Tomsa. Vstupné v předprodeji:
320, 300, 260, 220 Kč.
17. 11. PHILHARMONIA OCTET
– VILÉM VEVERKA. Koncert hudebního tělesa složeného
z předních hráčů současnosti,
konfrontující domácí hudebně
interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy.
Od 19 hod. Předplatné KPH.
Vstupné v doprodeji: 150, 100,
50 Kč.
27. 11. Divadelní spolek Li - Di
Litoměřice, A. P. Čechov, O.
Venzhofer BANKOVNÍ JUBILEUM. Hrají: M. Nováková, A.
Votrubová, J. Vitko, V. Dycka
a další. Od 19 hod.
J. Voskovec a J. Werich, Z. Pištěcká
ZDE BY MĚLY KVÉST RŮŽE?!
Hrají: T. Rozmarová, J. Marek, T.
Krmíček a další. Dvě satirické jednoaktové hry o tom, jak je těžké dohodnout
se, když se lidé vzájemně neposlouchají. Vstupné v předprodeji: 100 Kč.
29. 11. VÍT FIALA, legenda českého
jazzového kontrabasu, a LITTLE BIG BAND Roudnice
n.L. Koncert. Program doplněn
autorským čtením spojeným
s autogramiádou. Dále účinkují:
Julie Nepustilová, Zdeněk Jelen.
Od 19 hod. Vstupné v předprodeji: 150 Kč.

Kino MÁJ
ŘÍJEN
8.10. 22 výstřelů. (Francie, 2010, akční). Příběh bývalého maﬁána. Hrají: Jean Reno.
Od 17.30 h.
Habermannův mlýn. (Česko/Německo/
Rakousko, 2010, drama). Drama z války
se odehrává v Sudetech. Od 20 h.
Piraňa 3D. (USA, 2010, horor). Malé
rybky s velkým apetitem. Od 22 h.
9.10. Karate Kid. (USA/Čína, 2010, akční).
Remake legendárního snímku. Od 15 h.
Habermannův mlýn. Od 17.30 h.
22 výstřelů. Od 20 h.
(K)Lamač srdcí. (Francie/Monako,
2010, rom. komedie). Alex se svou sestrou provozuje společnost, která nabízí
„speciální služby“. Od 22.00 h.
10.10. Shrek: Zvonec a konec. (USA, 2010,
komedie). Od 15.00 h.
22 výstřelů. Od 17.30 h.
Habermannův mlýn. Od 20.00 h.
11.10. (K)Lamač srdcí. Od 17.30 h.
Piraňa 3D. Od 20.00 h.
12.10. Piraňa 3D. Od 17.30 h.
(K)Lamač srdcí. Od 20.00 h.
13.10. Zataženo, občas trakař. Od 15 h.
(K)Lamač srdcí. Od 17.30 h.
Román pro muže. (ČR, 2010, komedie). Podle bestselleru M. Viewegha. Od
20.00 h.
14.10. Scott Pilgrim proti zbytku světa.
(USA, 2010, fant. komedie). Komedie
o zamilovaném ﬂákači. Od 17.30 h.
Hadewijch – mezi Kristem a Alláhem.
(Francie, 2009, drama). Od 20.00 h.
15.10. Legenda o sovích strážcích. (USA,
2010, rodinný). Přijď se proletět ve 3D.
Od 15.30 h.
Jíst, meditovat, milovat. (USA, 2010,
romantický). Elizabeth si myslela, že má
vše. Hrají: Julia Roberts. Od 17.30 h.

16.10.

17.10.

18.10.
19.10.
20.10.
21.10.

22.10.

23.10.

24.10.
25.10.
26.10.

Scott Pilgrim proti zbytku světa. Od
20.00 h.
Resident Evil: Afterlife 4. (USA, 2010,
horor). Svět je zamořen virovou infekcí.
Od 22.00 h.
Legenda o sovích strážcích. Od 15.00 h.
Scott Pilgrim proti zbytku světa. Od
17.30 h.
Resident Evil: Afterlife 4. Od 20.00 h.
Postradatelní. (USA, 2010, akční).
Parta žoldáků, kteří se nebojí smrti. Od
22.00 h.
Legenda o sovích strážcích. Od 15.00 h.
Postradatelní. Od 17.30 h.
Scott Pilgrim proti zbytku světa. Od
20.00 h.
Cherrybomb. (VB, 2009, drama). Tři
teenageři se pustí do divokého víkendu
plného alkoholu, drog….Od 20.00 h.
Cherrybomb. Od 17.30 h.
Jíst, meditovat, milovat. Od 20.00 h.
Jíst, meditovat, milovat. Od 20.00 h.
Já, padouch. (USA, 2010, rodinný).
Gru je největší padouch na světě a plánuje loupež století. Od 17.30 h.
Široce otevřené oči. (Izrael/Německo/
Francie, 2009, drama).Sonda do komunity ortodoxních židů. Od 20.00 h.
Já, padouch. Od 17.30 h.
Občanský průkaz. (ČR, 2010, komedie). Od 20.00 h.
Jíst, meditovat, milovat. Od 22.00 h.
Já, padouch. Od 15.00 a 17.30 h.
Občanský průkaz. Od 20.00 h.
Rejkjavík. (Island, 2009, horor). Od
22.00 h.
Já, padouch. Od 15.00 h.
Občanský průkaz. Od 20.00 h.
Rejkjavík. Od 20.00 h.
Giacomo Puccini- La Bohéme. Metropolitní opera New York. Od 19.00 h.
Občanský průkaz. Od 20.00 h.

27.10. Občanský průkaz. Od 17.30 a 20.00 h.
28.10. Karate Kid. Od 15.00 h.
Bastardi. (ČR, 2010, drama). Film
založený na reálném základě ukazuje,
jak to dopadne, když selže systém. Od
17.30 h.
Na cestě. (2010, drama). Luna a Amar
se snaží překonat problémy v jejich
vztahu. Od 20.00 h.
29.10. Alfa a omega. (USA, 2010, rodinný).
Dobrodružná cesta dvou vlků. Od 15.30 h.
Dál než se zdálo. (USA, 2010, rom.
komedie). Komedie o schůzkách na půl
cesty. Od 17.30 h.
Bastardi. Od 20.00 h.
Paranormal activity 2. (USA, 2010,
horor). Přijďte si vyzkoušet, co vydržíte. Od 22.00 h.
30.10. Legenda o sovích strážcích.
Od 15.00 h.
Bastardi. Od 17.30 h.
Paranormal activity 2. Od 20.00 h.
Dál, než se zdálo. Od 22.00 h.
31.10. Já, padouch. Od 15.00 h.
Paranormal activity 2. Od 17.30 h.
Dál, než se zdálo. Od 20.00 h.

LISTOPAD
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.

Bezva chlap. Od 20.00 h.
Machete. Od 20.00 h.
Machete. Od 20.00 h.
Saw - 3D. Od 17.30 h.
Přežít svůj život. Od 20.00 h.
5.11. AVATAR. Od 17.00 h.
Smrt a život Charlieho St. Clouda. Od
20.00 h.
Saw 3D. Od 22.00 h.
6.11. Sammyho dobrodružství. Od 15.00 h.
Saw - 3D. Od 17.30 h.

Smrt a život Charlieho St. Clouda. Od
20.00 h.
Saw 3D. Od 22.00 h.
7.11. Shrek – Zvonec a konec. Od 15.00 h.
Smrt a život Charlieho St. Clouda. Od
17.30 h.
Saw - 3D. Od 20.00 h.
8.11. The Doors. Od 20.00 h.
9.11. Přežít svůj život. Od 17.30 h.
The Doors. Od 20.00 h.
10.11. The Doors. Od 17.30 a 20.00 h.
11.11. Vláček kolejáček. Od 9.30 h.
Ďábel. Od 17.30 h.
Nebe, peklo,zem. Od 20.00 h.
12.11. Neboj se temnoty. Od 17.30 h.
Tajemství mumie. Od 20.00 h.
13.11. Zataženo, občas trakaře. Od 15.00 h.
Ďábel. Od 17.30 h.
Tajemství mumie. Od 20.00 h.
Neboj se temnoty. Od 22.00 h.
14.11. Tajemství mumie. Od 17.30 h.
Ďábel. Od 20.00 h.
15.-17.11. Život online. Od 20.00 h.
18. 11. Harry Potter – Relikvie smrti – 3D.
Od 00.01 h. Uvedeno v první minutě po
půlnoci v den celorepublikové premiéry.
Harry Potter. Od 17.30 h.
Projekt Frankenstein. Od 20.00 h.
19.11. Harry Potter. Od 17.30 a 22.00 h.
Hlava-ruce-srdce. Od 20.00 h.
20.11. Harry Potter. Od 15.00 a 20.00 h.
Hlava-ruce-srdce. Od 17.30 h.
21.-22.11. Harry Potter. Od 17.30 h.
Hlava-ruce-srdce. Od 20.00 h.
23.-24.11. Harry Potter. Od 17.30 a 20.00 h.
26.11. Unstoppable. Od 17.30 h.
27.11. HarryPotter. Od 15.00 a 17.30 h.
28.11. Harry Potter. Od 15.00 a 17.30 h.
Unstoppable. Od 20.00 h.
29.11. Opera. Od 19.00 h.
30.11. Harry Potter. Od 20.00 h.
(Změna programu vyhrazena)
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SÍDLEM DESTINAČNÍ AGENTURY
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ BUDOU LITOMĚŘICE
Litoměřice se stanou oﬁciálním
centrem Českého středohoří. Alespoň z pohledu cestovního ruchu.
Jako výraz ocenění za vynikající
práci odváděnou v oblasti rozvoje
cestovního ruchu totiž město Litoměřice oslovil Ústecký kraj, aby do
konce roku založilo destinační agenturu Českého středohoří. Tedy destinační agenturu, kterou má například
České Švýcarsko.
Podle radního Ústeckého kraje Radka Vonky, do jehož gesce
spadá právě cestovní ruch, nebyly Litoměřice vybrány náhodou.
„Mají výhodnou polohu na soutoku Labe a Ohře, v jejich okolí se
nachází řada turisticky atraktivních
míst, včetně Terezína. Dále je město v České republice známo jako
významný propagátor zdravého

Fakt, že sídlem destinační agentury
České středohoří mají být Litoměřic,
považuje Kamil Soukup z hlediska
dalšího rozvoje cestovního ruchu za
nesmírně důležitý. Foto Eva Břeňová

životního stylu. Úspěšně například
přímo v praxi propaguje alternativní
zdroje energie a je v České republice
nositelem pilotního projektu stavby
geotermální teplárny. To vše doplňují výsledky práce odváděné Cen-

trem cestovního ruchu, příspěvkové
organizace města, vedeném jeho
ředitelem Kamilem Soukupem, jenž
v regionu prosadil řadu úspěšných
turistických produktů,“ odůvodnil
výběr radní Vonka.
Ředitel Centra cestovního ruchu
Kamil Soukup neskrývá, že ze
záměru Ústeckého kraje má radost.
„Budeme budovat a propagovat
značku Českého středohoří v České
republice i v zahraničí. Což znamená nejen zvýšení prestiže, ale i další
rozvoj cestovního ruchu s přímým
ﬁnančním užitkem nejen pro živnostníky podnikající v tomto regionu, ale i pro obce a města. Očekávat
totiž můžeme zvýšený příjem z daní,
vznik nových pracovních míst a příliv dalších investic,“ dodal Kamil
Soukup.
(eva)

VELVYSLANKYNĚ
SE LOUČILA
Za zhruba rok trvající vzájemnou
spolupráci mezi Litoměřicemi a Filipínami poděkoval starosta Ladislav
Chlupáč ﬁlipínské velvyslankyni
v České republice Regine Irene Sarmiento. Šlo o jedno z posledních
setkání s diplomatkou, která ve své
funkci po poměrně krátké době končí
a vrací se do rodné země.
Velvyslankyně Sarmiento se
účastnila řady kulturních akcí Litoměřic. Tedy města mezi Filipínci
velmi oblíbeného. Důvodem je dávné přátelství ﬁlipínského národního
hrdiny José Rizala a litoměřického
středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta. Oba muži zde mají
busty. Jejich přátelství pak dokumentuje expozice instalovaná ve
starobylém objektu bašty ve Velké
Dominikánské ulici, která byla i za
účasti paní Sarmiento otevřena loni
v srpnu.
(eva)

PRESTIŽ MĚSTA STOUPÁ
Město Litoměřice sbírá další prestižní body v oblasti cestovního ruchu. Kromě toho, že bylo Ústeckým krajem označeno jako sídlo nově vznikající destinační agentury Českého středohoří, převzalo od ředitele státní agentury Czech
Tourism Rostislava Vondrušky pověření k reprezentaci Ústeckého kraje v celostátním Czech Convetion Bureau, zřizovaného právě Czech Tourismem.
„Budeme tak výhradně my zastupovat zájmy Ústeckého kraje v oblasti
kongresové a incentivní destinace. Což bude mít kromě jiného i významný
dopad pro další využití gotického hradu, jehož ambicí by měla být právě
kongresová turistika,“ vysvětlil Kamil Soukup, ředitel Centra cestovního
ruchu Litoměřice, příspěvkové organizace města.
Czech Convention Bureau působí od prvního ledna tohoto roku. Hlavním
cílem projektu je jednotně propagovat Českou republiku jako kongresovou
a incentivní destinaci doma i v zahraničí, což zajistí navýšení počtu akcí
v jednotlivých regionech České republiky.
(eva)

STAROSTA PŘIJAL NOVÉHO DĚKANA
Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč pozval na radnici nového litoměřického děkana Józefa Szeligu. Během přátelského setkání ocenil zájem nového
děkana o dění ve městě a popřál mu v jeho službě hodně štěstí.
Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant jmenoval Józefa Szeligu novým
děkanem Římskokatolické farnosti – děkanství u Všech svatých v Litoměřicích od 1. srpna 2010. Zároveň ho také jmenoval okrskovým vikářem Vikariátu litoměřického a ústeckého.
(mich)

STAROSTA HRÁL S RANGERS. V Litoměřicích skončil na Zahradě Čech
zahradnický veletrh. Letos ho navštívilo více než 90 0000 návštěvníků. Ladislav
Chlupáč se jim představil hned ve třech rolích – nejprve jako starosta města,
poté v historickém obleku konšela a v neposlední řadě i jako zdatný hudebník. V
průběhu nedělního odpoledne, jež se neslo ve znamení 4. ročníku setkání občanů
Středočeského a Ústeckého kraje, vstoupil na podium společně s bývalým hejtmanem Středočeského kraje, nyní poslancem Parlamentu ČR Petrem Bendlem. Po
boku skupiny Rangers pak rozezpívali publikum.
Foto Eva Břeňová

LITOMĚŘICE A ŽATEC JSOU PARTNERY
Vytvářet společné produkty v oblasti
cestovního ruchu hodlají města Litoměřice
a Žatec. V té souvislosti starostové obou
měst Ladislav Chlupáč a Erich Knoblauch
podepsali v právě dostavovaném žateckém Chrámu chmele a piva „Memorandum
o vzájemné spolupráci“.
Prohlídka gotického hradu v Litoměřicích
zaměřená na vinařství, následně cesta po cyklostezce vedoucí podél Ohře, jejímž cílem je 60
kilometrů vzdálené město Žatec a jeho Chrám
chmele a piva. Méně fyzicky zdatní jedinci
mají šanci vyměnit kolo za jízdu po turistické
železnici nazvané Chmelová dráha. I tak by
zanedlouho mohl vypadat turistický produkt
jako výsledek deklarované spolupráce.

Starostové obou měst po podpisu partnerství.
Foto Eva Břeňová

„My budeme propagovat žatecký Chrám
chmele a piva, tedy žatecké pivo, oni zase
litoměřickou vinařskou podoblast a Sva-

tostánek českého vinařství. Společně pak
vyvineme tlak na krajskou samosprávu
s cílem dosáhnout výstavby cyklostezky
Ohře, jež nás propojí,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík. Propojení
obou měst však nemusí být pouze po cyklostezce, nýbrž i po železnici. Zmiňován je
v té souvislosti vznik turistické železnice
Žatec – Litoměřice nazvané Chmelová dráha.
„Podpis memoranda se Žatcem je pro nás
v pořadí již třetí uzavřené partnerství, jehož
smyslem je rozvoj cestovního ruchu. První
jsme podepsali s Biskupstvím litoměřickým
a druhé s Terezínem,“ připomněl starosta
Ladislav Chlupáč.
(eva)
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TAMTAM
UCTÍ MÁCHOVU
PAMÁTKU
UPLAKANÉ
VINOBRANÍ

TIPY PRO VÁS
Výstava domácích zvířat
Výstava drobného domácího
zvířectva s doprovodným programem. 8. - 9. 10. na výstavišti
Zahrady Čech.
Jan Autengruber v galerii
Obrazy a kresby malíře, jehož
odborná veřejnost řadí mezi významné reprezentanty české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století.
Výstava potrvá do 7. listopadu.
Zvou klienti ústavů
Ve vstupní hale nemocnice
probíhá výstava čtyřiceti ručně malovaných obrazů. Cílem
je přiblížit uměleckou tvorbu
klientů ústavů sociální péče
a domova důchodců návštěvníkům a pacientům nemocnice.

Krále Karla IV. uvítal na slavnosti v obleku konšela starosta města Ladislav Chlupáč.

Fota Eva Břeňová

V lůně středohoří
Fotoklub Porta Bohemica zve
na výstavu Jiřího Růžka V lůně
středohoří. Probíhat bude až do 4.
listopadu ve fotogalerii na Baště.
Kde brát energii?
Okam.žik při čajovně Hóra
zve 20.10. od 18 hodin na besedu
s vedoucím odboru životního prostředí MěÚ Pavlem Gryndlerem
na téma: „Kde brát energii?“.

Příjezd královy družiny čítající zhruba 120 lidí byl
velkolepou podívanou.
Tak uplakané vinobraní Litoměřice snad ještě nezažily. Kdo přišel
na ochutávku burčáku již v pátek,
vychutnal si na Mírovém náměstí při krásném podzimním počasí
atmosféru středověkého tržiště,
včetně takových dobových „lahůdek“, jako je například upálení
čarodějnice. Sobotní program se
však doslova topil v přívalech deště. Přitom příjezd krále se zhruba
120 člennou družinou byl vzhledem
k množství historických postav

Přestože burčák letos všeobecně díky nepřízni počasí
nedosahuje takové kvality, opět tekl proudem.

jedním z nejzdařilejších v historii
akce.
„Zažili jsme to nejhorší, co se
mohlo stát,“ neskrývala rozčarování
z počasí ředitelka městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková, jejíž
tým pracoval na programu tři čtvrtě
roku předem. „Fakt, že i přesto dorazilo na litoměřické náměstí několik
tisícovek lidí, mě ale velmi těší. Dali
tím najevo, že práce nebyla zbytečná,“ adresovala slova díků návštěvníkům, kterých bylo o zhruba polovinu

méně než loni, Věra Kmoníčková.
Zklamaní byli i organizátoři Ostrovního festivalu, kde vystoupily
takové hvězdy, jako Monkey Bussines, Aneta Langerová, Nightwork
a mnozí další. Místo loňských deseti
tisíc lidí jich letos za hustého deště
přišly zhruba tři tisícovky.
Město Litoměřice přispělo na
organizaci vinobraní stejně jako loni
milion korun. Organizátorem Ostrovního festivalu byla opět ústecká
agentura Dream production. (eva)

Večer „Bez překážek“
Společenský večer Diakonie
s pojený s aukcí se uskuteční
26. listopadu od 18 hodin v sále
restaurace Koliba. Hostem večera na téma „Bez překážek“ bude
písničkář a spisovatel Jan Burian.
Hospoda U Letního kina
Koncert DVA. 23. 10. od 20 hod.
Koncert Houpací koně. V rámci turné k nové desce. 12. 11. od
20 hodin.
Koncert Krch-off. J.H. Krchovský založil kapelu Krch-off, ke
spolupráci přizval známé hudebníky z undergroundové scény.
19. 11. od 20 hod.

OSOBNOSTI LITOMÌØIC  NÁŠ SERIÁL  OSOBNOSTI LITOMÌØIC
Pouze několik málo měsíců po
oslavě devadesátých narozenin zemřel
čestný občan města Litoměřice Ludvík
Kundera. Posledního rozloučení s ním,
které se uskutečnilo 26. srpna v Brně,
se zúčastnila i delegace města Litoměřice vedená starostou Ladislavem
Chlupáčem a místostarostou Jiřím
Landou.
Život tohoto básníka, dramatika,
prozaika, překladatele a literárního historika Ludvíka Kundery totiž byl spjat
s Litoměřicemi, v nichž prožil část svého života a kam se pravidelně vracel. Ve
vinárně Vikárna dokonce se skupinou
přátel oslavil své 90. narozeniny. Nikdo
přitom netušil, že návštěva města, jehož
je čestným občanem, je poslední.

Odešli dva čestní občané města

„Vážil jsem si ho pro jeho lidskost,
neuvěřitelnou skromnost a profesní bohatost. Je pro mne ctí, že se náš

vztah v průběhu dlouholeté spolupráce
změnil v přátelství,“ pronesl místostarosta Jiří Landa.

Bohužel nedlouho poté zemřel další
čestný občan města – historik Jindřich
Tomas. I jeho památku uctili 29. září
představitelé města. „Pro Litoměřice
jde o další velkou ztrátu. Je to doktor
Tomas, jehož jméno najdeme v záhlaví mnoha historických publikací. Byl
to on, kdo stál u zrodu našich přátelských vztahů s Filipínami. Jako historik se zlatým písmem zapsal do dějin
tohoto města,“ uvedl starosta na adresu významného historika, archiváře
a autora mnoha publikací, jenž odešel
ve věku 83 let.
V tuto chvíli jediným žijícím čestným občanem města Litoměřice je
bývalá ﬁlipínská velvyslankyně v ČR
Carmelita Sallas.
(eva)
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