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SLOVO STAROSTY

Milí Litoměřičané,
jednou z nejzásadnějších
změn posledních týdnů je
přechod naší
nemocnice na
akciovou společnost. Jde o
zcela transparentní proces, který jsme řadu
měsíců konzultovali s odborníky,
ale i zastupiteli napříč politickým
spektrem. Také zástupci ANO
vždy deklarovali podporu kroků
změny právní formy nemocnice,
potažmo hledání silného ekonomického nájemce. Transformace je totiž nezbytný proces pro
udržení finančního zdraví nemocnice, kvalitního personálu a
zachování rozsahu poskytované
zdravotní péče.
Zastupitelé, jež projevili zájem,
dostali veškeré informace potřebné k rozhodování. Stejným způsobem hodláme postupovat i při
výběru budoucího provozovatele služeb. Opozice má své nové
zastoupení v osobě Vladimíra
Matyse (ANO) v dozorčí radě
nemocnice. Plánujeme i mimořádné pracovní jednání. Podle
zákona však nelze (!) převést některé kompetence radních na zastupitele. Čímž reaguji na výtky
některých opozičních zastupitelů, kteří mají pocit, že nebudou
dostatečně zapojeni do rozhodování. Navíc nás čeká schvalování
desítek, možná i stovek smluv,
kdy je daleko operativnější svolat devítičlennou radu města než
27členné zastupitelstvo.
Celý proces je třeba v zájmu
nemocnice zdárně ukončit ke
spokojenosti zaměstnanců nemocnice a všech obyvatel našeho
regionu. Věřte, že pro nemocnici
hledáme to nejlepší řešení. Služby
kvalitně vedeného zdravotnického zařízení potřebuje každý z nás.
Ladislav Chlupáč
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PRVŇÁCI USEDLI
DO LAVIC
Úsměvy, velká očekávání, ale i
stopy nejistoty a sem tam slzičky.
Tak vypadal první školní den v šesti základních školách zřizovaných
městem, do kterých nastoupilo 312
prvňáčků. Dvě první třídy pak otevřela i soukromá Lingua Universal.
Kapacita základních škol je dostatečná. ZŠ Na Valech má celkem 570
žáků, B. Němcové 540, Masarykova
480, U Stadionu 570, Havlíčkova 780
a Ladova 560. Většina škol otevřela
dvě první třídy, Havlíčkova a Ladova
mají třídy tři. Zcela plnou kapacitu
školy hlásí jen Masarykova a Ladova
ZŠ. Jinde ještě místa zbývají.
Například Havlíčkova ZŠ letos
otevírá tři třídy pro 57 prvňáků.
„Nechtěla jsem, aby počet ve třídě
překročil dvacítku. Klidné a po-

Školní sešity, čítanky, ale i drobné dárečky našli prvňáčci Základní školy
v Havlíčkově ulici na svých lavicích.
Foto Eva Břeňová
hodové výuky při menším počtu
chceme dopřát dětem až do třetí
třídy. Teprve ve čtvrté a páté je začleníme do početnějšího kolektivu,

NEMOCNICE SE MĚNÍ
V AKCIOVOU SPOLEČNOST

Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace
města, se s účinností od 1. října
letošního roku změnila v akciovou společnost Nemocnice Litoměřice. Poslední návazné kroky
legislativního charakteru vedoucí
k úspěšnému převodu schválili
minulý měsíc zastupitelé. Jediným
vlastníkem nemocnice i nadále
zůstane město.
Tato významná změna je důležitým a zároveň logickým krokem
pro získání dalšího potenciálu
k potřebnému růstu a nutnému vyrovnání podmínek tlaku vnějšího

prostředí okolních zdravotnických
zařízení.
Zakončena tak byla první fáze
spočívající v převodu všech činností nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Jak
již bylo několikrát diskutováno na
předcházejících zastupitelstvech,
v následujících měsících zastupitelé zahájí debatu o fázi druhé,
jež se dotkne nalezení vhodného
strategického partnera. Jeho jméno
vzejde z výběrového řízení, jehož
termín vyhlášení dosud nebyl stanoven.
Více k tématu na straně 6 a 7

aby se připravily na druhý stupeň,
kde už jsou na ně kladeny vyšší
nároky a musí být samostatnější,“
vysvětlila ředitelka Ježková. (eva)

CHCETE INFORMACE
ZDARMA AŽ DOMŮ?
Buďte informováni o dění v Litoměřicích jako jedni z prvních.
Dopravní servis týden co týden, informace o plánovaném čištění ulic
s upozorněním na možnost odtahu
vozidla, ale i nejzásadnější kulturní
události - tyto informace dostává
pravidelně již více než sedm stovek
registrovaných uživatelů Mobilního rozhlasu, bezplatné služby nabízené městem svým občanům.
Chcete pravidelnou pondělní
rozesílku s nejaktuálnějšími informacemi dostávat do e-mailové
schránky nebo mobilní aplikace i
vy? Registrujte se na: https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/ (hroch)

NEJSTARŠÍ OBYVATELCE JE 101
Slavnostní nálada panovala 13. září v Domově pro seniory na
Dómském pahorku. Paní Vlasta Šumová, nejstarší obyvatelka
města, zde v neuvěřitelné pohodě oslavila 101. narozeniny. Hýřila dobrou náladou a radostí z toho, kolik hostů se na oslavě sešlo.
Loňskou stovku slavila ještě ve svém bytě v Družstevní ulici.
Po několikatýdenní hospitalizaci v nemocnici si jako druhý domov zvolila místo, kde nalezla kvalitní péči. „Vozík, o který by
se přidržovala, ale odmítá. Naše oslavenkyně totiž říká, že ještě
není stará. A tak si vykračuje pouze s hůlkou a všem nám hraje
na piano. A noty čte bez brýlí. Je obdivuhodná,“ vypráví vedoucí
domova Jitka Věrnochová.
„Všichni si z vás bereme příklad,“ ocenil elán a pozitivně laděnou mysl Ladislav Chlupáč. A nezůstalo pouze u slov. Paní
Dlouholeté učitelce hudby starosta blahopřál s ve- Šumové zahrál na kytaru nejen starosta společně s hudebníkem
doucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví měst- Ádou Škardou, ale i žáci a pedagogové základní umělecké školy,
ského úřadu Renátou Jurkovou. Foto Eva Břeňová v níž strávila čtyři desítky let profesního života. Eva Břeňová
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REVITALIZACE
TRŽNICE ZAČÍNÁ
Nevzhledné stánky tržnice v ulici
5. května čeká v listopadu demolice.
Výpovědní lhůta jejich současným
nájemcům končí 31. října. Do konce roku by mělo v této lokalitě dojít
k rekonstrukci inženýrských sítí a,
pokud počasí dovolí, k předláždění
prostoru. Revitalizace městské tržnice tak začíná. Dokončena by měla
být v první polovině příštího roku.
Vzhledem ke klesajícímu počtu
zájemců o tento typ prodeje je zřejmé, že počet stánků oproti nynějšímu stavu výrazně ubude. Dosud
zde fungovalo osm stánkařů. V budoucnu zůstanou maximálně čtyři
stálí, z toho dva současní prodejci
zeleniny. K dispozici jim i návštěvníkům má být kromě jiného také
nové sociální zařízení.
Rekonstrukci tržnice zaplatí
město. Stát má 6,7 milionu korun.
„V těchto dnech dochází k prvním
jednáním s dodavatelem stavby o
stavebních úpravách a celkovém
zkulturnění prostoru, včetně výsadby nové zeleně,“ informovala vedoucí odboru územního rozvoje MěÚ
Venuše Brunclíková. Pravděpodobně sem budou z Kostelního náměstí
přemístěny i farmářské trhy. (eva)

HLASUJTE DNES !

Dnes naposledy můžete dát
hlas Jiráskovým sadům, pokud
je máte rádi a líbí se vám jejich
podoba. Přihlášen totiž byl do
soutěže Park roku. Hlasujte on-line ze stránky www.parkroku.
cz. Vyberete park Jiráskovy sady
(pakliže chcete hlasovat pro něj)
a ohodnoťte jej počtem hvězdiček. Každá hvězdička znamená
jeden započítaný hlas. Hlasovat
lze pouze jednou nejpozději 4.
října.
(hroch)

ÚZEMNÍ ROZVOJ

SPODNÍ ČÁST PALACHOVKY
BUDE BRZY PRŮJEZDNÁ

První etapa rekonstrukce Palachovy ulice nabývá konkrétních rozměrů.
Průběh prací nasvědčuje tomu, že slib
o zprovoznění spodní části Palachovy
ulice (ke křižovatce ulic Tolstého a Palackého) bude s příchodem 1. listopadu naplněn.
V Sovově ulici a v první části Palachovy ulice již svítí nová zámková
dlažba na chodnících, obrubníky vykreslují místa, kde naproti sobě budou umístěny autobusové zastávky,
zhotoveny jsou podklady komunikací,
finišuje instalace veřejného osvětlení.
Dělníci již pokládají kamennou dlažbu v místech určených pro parkování
vozidel. Před kinem Máj byla zahájena úprava terénu pro vznik zeleného
náměstíčka kruhového tvaru lemovaného lavičkami. Tak lze stručně charakterizovat stav těchto dnů. Stavební
práce vyvrcholí ve druhé polovině
října pokládkou asfaltového koberce.
Co se týče dopravy, jednou ze zásadních změn má být zprůjezdnění
dříve uzavřené propojovací komunikace kolem kina Máj, a to jednosměr-

Náměstíčko před kinem nabývá konkrétních rozměrů. Foto Anna Hrochová
ně z ulice Osvobození. „Dosud to nešlo, protože zde byla zastávka MHD,“
vysvětlil stavební technik odboru
územního rozvoje Ladislav Pošík.
Druhá etapa rekonstrukce Palachovy ulice bude vzápětí po ukončení první pokračovat až ke křižovatce
s ulicí Resslova. Již nyní jsou v tomto
úseku vidět zemní práce související s
rekonstrukcí kanalizace financované

Severočeskou vodárenskou společností, které vlastní revitalizaci Palachovy ulice realizované městem předcházejí. „Každopádně celé ukončení
rekonstrukce Palachovy ulice, tedy až
k místu napojení na Masarykovu ulici,
je dle projektu plánováno na druhou
polovinu příštího roku,“ dodala vedoucí odboru územního rozvoje MěÚ
Venuše Brunclíková.
Eva Břeňová

VÝPRAVNÍ BUDOVA UŽ
NEBUDE HYZDIT NÁDRAŽÍ
Výpravní budova už nebude hyzdit horní nádraží. Po předloňské modernizaci nástupišť přišla na řadu i rekonstrukce objektu, jenž má být dokončen v prvním pololetí příštího roku.
„Nejvýraznější podíl prací připadne na vnější část čtyřpatrové budovy. Stavbaři zrekonstruují fasádu a vymění okna a vnější
dveře. Kompletní výměny se dočká dvouramenné schodiště,
které vede z ulice do výpravní budovy a jednoduché schodiště
do tamní restaurace. Rekonstrukce se dotkne také přístřešku
nad perónem, kde stavbaři kompletně vymění krytiny. Uvnitř
výpravní budovy dojde především ke stavebním úpravám veřejných prostor v přízemí. Zásadní bude přemístění pokladen a
vybudování nových prostor pro zázemí zaměstnanců a nových
sociálních zařízení,“ stojí v tiskové zprávě společnosti Chládek a
Tintěra, která je dodavatelem stavby.
(eva)

Budova je částečně obehnána lešením. Foto (eva)

PROMĚNA POKRATICKÉHO SÍDLIŠTĚ POKRAČUJE

Právě probíhající třetí etapa revitalizace pokratického sídliště je ve své
polovině. V těchto dnech je řešeno
území ohraničené ulicemi Na Výsluní, U Kapličky, Kubínova a Pokratickým potokem. „Modernizováno je
stávající víceúčelové hřiště, opravovány jsou chodníky a budovány tři
nové hrací plochy,“ charakterizoval
současný stav stavební technik odboru územního rozvoje městského úřadu Ladislav Pošík. Stavební úpravy
zahrnuté v třetí etapě začaly v srpnu.
Ukončeny mají být v listopadu.
Obyvatelé Pokratic však mají naději, že revitalizace sídliště bude pokračovat čtvrtou etapou. Zastupitelé totiž
v září schválili podání žádosti o dotaci
na regeneraci další části, dotýkající se
ulic A. Muchy, Hynaisova a Ladova.

Terénní úpravy nového multifunkčního hřiště mezi panelovými domy běží
naplno.
Foto Eva Břeňová
Uspět chce město v programu
podpory bydlení vypsaném Ministerstvem pro místní rozvoj. Dotace je poskytována až do výše 70 %

rozpočtových nákladů akce, nejvýše
však 4 miliony korun. Celkové náklady 4. etapy regenerace litoměřického sídliště jsou dle zpracovaného

projektu vyčísleny na 7,2 milionu
korun. Zapracovány byly i požadavky obyvatel řešeného území, které
vzešly z ankety uskutečněné v březnu letošního roku a následné prohlídky s architektem.
„S žádostí o dotaci na realizaci
prvních třech etap jsme byli úspěšní,
proto věřím, že tomu tak bude i tentokrát,“ uvedl místostarosta Václav
Červín. Pokud se optimismus místostarosty vyplní, dojde již v příštím
roce v souladu s projektem k opravě
sportovního hřiště, stávajících vyšlapaných pěšin a chodníků, vybudování odpočinkových zón, doplnění
městského mobiliáře, herních a volnočasových prvků, úpravě vzrostlé
zeleně, výsadbě nové a opravě stávajících kontejnerových stání. (eva)

DOPRAVA
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DOPRAVNÍ
UZAVÍRKY

Místostarosta Karel Krejza a ředitel Technických služeb města Litoměřice Ivo Elman při kontrole prací prováděných
v jedné z litoměřických ulic u Lidlu.
Foto Eva Břeňová

STAV SILNIC SE ZLEPŠUJE

Opravy silnic nacházejících se v majetku města Litoměřice nabírají na obrátkách. Litoměřické ulice Horova, Halasova, Zelenkova, Krátká a Jungmannova mají
nový asfaltový povrch. S výsledkem oprav a kvalitou
povrchu je vedení města již spokojeno.
První část prací totiž při rekonstrukci silnic odvedly Technické služby města (TSM), druhou najatá
firma. Což je rozdíl oproti jaru a loňskému podzimu,
kdy opravy kompletně prováděly TSM. Pracovníci
TSM s využitím loni zakoupené techniky odfrézovali starý povrch, vyvezli materiál a upravili kanálové
vpusti. „Ovšem připravit podkladové vrstvy a položit až sedmicentimetrový asfaltový koberec na větší
plochu nedokázali tak kvalitně, aby se časem místy
nedrolil. Na tuto část prací jsme si proto najali soukromou firmu, která to dokáže,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.

Horova, Halasova, Zelenkova, Krátká a Jungmannova ulice tak byly opraveny právě tímto způsobem. Další
komunikace, které to potřebují, budou následovat. „Na
řadu postupně přicházejí ulice Krátká, Jungmannova,
Liškova a Vrchlického,“ informoval v polovině září
ředitel TSM Ivo Elman s tím, že letos bude do oprav
celkem deseti silnic investováno zhruba pět milionů
korun. Obyvatelé lokalit jsou o chystaných opravách
v předstihu informováni prostřednictvím letáčků zaslaných do domovních schránek.
V příštím roce přijdou pravděpodobně na řadu Kozinova, Dalimilova, Osvobození a další ulice, jejichž
povrch byl nebo ještě bude narušen intenzivní prací
plynařů a vodařů. „Právě Severočeské vodovody a kanalizace a Severočeská plynárenská společnost by se na
úhradě nákladů měly společně s městem podílet,“ dodal místostarosta Krejza.
(eva)

Úplná uzavírka části ulice
Pražská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Rooseveltova ke
křižovatce s ulicí Žižkova, potrvá do konce října. Uzavřena
je také ulice Rooseveltova,
a to v úseku od křižovatky s
ulicí Sládkova ke křižovatce
s ulicí Pražská. Ulicí Žižkova
řidiči neprojedou v části od
křižovatky s ulicí Pražská ke
křižovatce s ulicí Sládkova.
Ve druhé polovině září
došlo k uzavírce křižovatky
ulic Stránského a Družstevní,
která potrvá do 30. listopadu.
Změněna v té souvislosti byla
trasa městské hromadné dopravy.
Z důvodu opravy komunikace se v říjnu (přesný datum
bude upřesněn) chystá úplná
uzavírka ulice Vrchlického a
Elišky Krásnohorské (mimo
křižovatku). V listopadu přijde na řadu i Hrubínova.
Do konce letošního roku
počítejte s uzavírkami i v ulicích Dalimilova a Kozinova.
Mimo provoz jsou ulice Sovova a spodní část Palachovy ulice
(viz informace na straně 2).

SLEDUJTE SEKCI
UZAVÍRKY 2017 NA
WWW.LITOMERICE.CZ

PRŮJEZD ZAKÁZÁN! STRÁŽNÍCI KONTROLOVALI KAMIONY
Na zákaz průjezdu nákladních aut
centrem Litoměřic dohlížela městská policie. Jeho dodržování kontrolovala hlídka u hřbitova 12. září
odpoledne. Žádný z prověřených řidičů nákladních automobilů nad 12
tun však zákaz neporušil. „Během
dvou hodin hlídka zkontrolovala
čtyři vozidla s hmotností nad 12 tun.
Všichni řidiči se prokázali dodacím
listem umožňujícím vjezd do města,
ať už pro staviva, mrazírny či jiné
místní podniky. V dozorování zákazu tranzitu však budeme pokračovat
i nadále,“ informoval velitel městské
policie Ivan Králik.
Hlídky městské policie dlouhodobě kontrolují také vozidla projíždějící. „Pokud má hlídka důvodné podezření pro porušení zákazu tranzitu,
projíždějící vůz odstaví a kontroluje
na místě. Pochopitelně se však může
stát, že některý řidič zákaz poruší a
naší kontrole unikne. Z důvodu kapacity hlídek není možné vysledovat
všechny,“ dodal velitel.

Strážníci stavěli kamiony v Žernosecké ulici, nedaleko hřbitova.
Foto Anna Hrochová

Kdo tedy do centra může a kdo
nikoliv? Zákaz omezuje automobily s hmotností nad 12 tun.
Neplatí však pro dopravní obsluhu, tedy pro vozidla zásobování, zdravotního a údržbářského
charakteru a auta, jejichž řidiči či
provozovatelé mají v místech za
značkou bydliště, ubytování, sídlo
nebo nemovitost.
V praxi to znamená, že řidiči nákladních vozidel nad 12 tun jedoucí
například od České Lípy v rámci
dálkové přepravy musejí na kruhovém objezdu Na Kocandě odbočit vlevo po silnici I. třídy I/15 a
vyjet kolem vlakového nádraží ven
z města přes Tyršův most. Obdobně je tomu i ze strany opačné, kdy
u Lovosic a před mostem generála
Chábery umístěné dopravní značení usměrňuje vozidla „TRANZIT“
opět na silnici I. třídy směrem na
Terezín a k Tyršově mostu s možností pokračování na Českou Lípu,
popř. Křešice.
Anna Hrochová
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HUDEBNÍ VEČERY
VÝJIMKU NEMAJÍ

PRÁVNÍ PORADNA
HLÁSÍ STO KLIENTŮ

Hudební večery s živou hudbou
pořádané v letních měsících na
zahrádce Biskupského pivovaru
skončily. Zastupitelé byli nuceni
odejmout jejich organizátorům
výjimku z nočního klidu, jež se v
tomto roce týkala zhruba čtyř desítek ohlášených akcí. Dle nového
zákona totiž musejí být výjimky z
nočního klidu jmenované v obecně
závazné vyhlášce, kterou schvaluje
Ministerstvo vnitra (MV).

Stého klienta přivítal na konci
srpna tajemník městského úřadu
Milan Čigáš s vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Martinou Skokovou. Učinili tak v průběhu právní poradny, kterou s úspěchem od loňského
července provozuje úřad každé sudé
pondělí nad rámec svých povinností.
Konají tak s cílem pomoci občanům
při řešení složitých právních situacích.
„Asi nejčastěji lidé přicházejí s žádostí o radu, jak postupovat při řešení
dědictví, sousedských sporů a rozvodového řízení,“ informoval Milan Čigáš. Naprostá většina lidí z právní poradny odchází s konkrétními radami.
„Pokud nevíme, obracíme se na další
odborníky,“ dodala Martina Skoková.
Objednávat se lze mailem (andrea.
svihelova@litomerice.cz) nebo telefonicky (416 916 207). Čekací lhůta
je zhruba měsíc. Objednané klienty,
kteří se nemohou ve sjednaném datu
dostavit, prosíme, aby schůzku zrušili.
Můžeme pak termín nabídnout dalšímu čekajícímu.
(eva)

A to se v tomto konkrétním případě postavilo ke zkrácení doby
nočního klidu kriticky. „Podle
názoru ministerstva se nejedná o
akci pro Litoměřice kulturně významnou, neboť je určena hlavně
hostům provozovny,“ informovala
vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Martina Skoková. Zastupitelé
postoj MV respektují a vyhlášku o
nočním klidu upravili. V praxi to
znamená, že večery s hudbou na zahrádce Biskupského pivovaru musí
skončit do 22. hodiny.
(eva)

Stým klientem právní poradny městského úřadu se stala Dagmar
Bělohlávková z Litoměřic, která přišla se záležitostí týkající se nemovitosti.
Drobný upomínkový předmět jí při této příležitosti předal tajemník úřadu
Milan Čigáš.
Foto Eva Břeňová

ZASTUPITELÉ: „GYMNÁZIUM CENTRUM BYLO ZRUŠENO
Zastupitelé rozhodli o zrušení ho úřadu Milan Čigáš. V současPOTŘEBUJE NOVÉ VEDENÍ“ jedné
z příspěvkových organiza- né době totiž CCR sídlí v hradu,

Zastupitelé doporučují Radě Ústeckého kraje vyhlásit konkurs na místo
ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Shodlo se na tom při
zářijovém jednání v hradu hned 23 zastupitelů ze 24 přítomných (jeden se
zdržel hlasování).
Své doporučení odůvodňují požadavkem na zlepšení kvality vzdělávání a pracovně - právních vztahů. Nedostatečná je podle nich i spolupráce
gymnázia s místními základními školami. O nepříznivém vývoji v počtu
žáků majících zájem studovat litoměřické gymnáziu již zastupitelé několikrát diskutovali. „Je to škola, jejíž osud by měl ležet na srdci nás všech. Tato
situace nám nemůže být lhostejná,“ prohlásil již před časem v reakci na
klesající počet studentů zastupitel Leoš Vysoudil.
Vzhledem k tomu, že jde o školu zřizovanou krajem, nemá město možnost ovlivnit její personální záležitosti. Jmenovat ředitele může pouze Ústecký kraj na základě konkursního řízení. Zřizovatel může odvolat ředitele
k poslednímu dni funkčního období, které končí v roce 2018, a vyhlásit
konkurs. Je tomu tak v případě, že obdrží před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení, a to od České školní inspekce nebo
školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele, začíná běžet další šestileté funkční období.
(eva)

cí města, a to Centra cestovního
ruchu Litoměřice (CCR). Funkci
CCR plně převezme nově zřizovaný „odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu“, který
bude od nového roku začleněn do
struktury městského úřadu. Výjimkou bude několik příležitostných akcí, jako je „Litoměřický
hrozen“ nebo „Vánoční jarmark“,
jejichž organizaci zajistí Městská
kulturní zařízení.
„Cílem je sjednocení činností
souvisejících s komunikací, informačními službami, vztahy s veřejností a marketingem města do jednoho místa. Věříme, že tento krok
povede k dalšímu zefektivnění
práce,“ vysvětlil tajemník městské-

informační centrum v přízemí
radnice na Mírovém náměstí a
pracovníci zajišťující mediální a
informační servis jsou začleněni
do kanceláře starosty a tajemníka.
Sjednocení jmenované činnosti
pod jedno vedení je dalším systémovým krokem. Vedení města
k němu přistupuje nedlouho poté,
co vyjmulo ze správy CCR hrad.
Začlenilo ho do struktury MKZ
podobně jako kino, divadlo a dům
kultury. Smyslem bylo propojit
hrad a dům kultury a propagovat
je jednotně jako multifunkční „kulturní a kongresové centrum“. „Což
zvyšuje potenciál jeho využití,“
upozornil místostarosta Karel Krejza.
(eva)

DĚTEM RADNICE DLUH ODPUSTÍ

Radnice odpustí téměř devíti stovkám mladých
lidí dluh vůči městu. Vznikl vinou jejich zákonných zástupců, kteří za ně neuhradili poplatek za
komunální odpad. Dohromady činí dlužná částka
přibližně 900 tisíc korun, včetně penále.
„Rozhodli jsme se tento dluh hromadně prominout z důvodu přílišné tvrdosti právního
předpisu. Děti za chování svých rodičů nebo
opatrovníků nemohou,“ vysvětlil místostarosta
Karel Krejza.
Diskuse na téma postihu mladých lidí trvá již
několik let. Vyústila až ve změnu zákona o místních poplatcích, který byl postupně upraven tak,
že poplatek mohl být vyměřen od 1. ledna loňského roku již pouze zákonnému zástupci dítěte.
Zároveň s tím byly od poplatku osvobozeny děti
vyrůstající v ústavní péči.

„Zůstaly však nevyřešeny staré případy posuzované podle dřívější právní úpravy, kdy poplatníkem byl pouze nezletilý,“ upozornila vedoucí
Kanceláře starosty a tajemníka Městského úřadu
v Litoměřicích Martina Skoková. Letos v srpnu
ale vyhověl Ústavní soud stížnosti dnes již 24leté
dívky. Právní úpravu, která zatěžuje nezletilé poplatkovou povinností bez ohledu na to, zda mají
prostředky k jejímu splnění a bez ohledu na možnost ovlivnit uložení platební povinnosti, shledal
v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
S ohledem na Ústavu ČR jsou tak orgány veřejné moci povinny promítnout důsledky shledané protiústavnosti do své rozhodovací praxe.
Což ale neznamená, že nezletilí nejsou povinni
platit poplatek za komunální odpad. „Ústavní
soud rozhodoval v mezích podaného návrhu a

vyslovil neústavnost příslušného zákona o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. června
2012. Zněním právního předpisu účinným od
1.7.2012 se nezabýval,“ upozornila Martina Skoková. Konkrétně v Litoměřicích se nález Ústavního soudu týká 88 případů vymáhání poplatku
u nezletilých dětí. Toto vymáhání bude v souladu s nálezem zastaveno.
Městský úřad ale eviduje dalších téměř 800
případů vymáhání poplatku po nezletilých, na
které se nález soudu nevztahuje. U dalších případů dosud nebylo vymáhání zahájeno. Jedná
se o poplatky vzniklé po období posuzovaném
Ústavním soudem. „Všem jsme se rozhodli dluh
hromadně prominout,“ informoval místostarosta Krejza.
Eva Břeňová

VEŘEJNÁ SPRÁVA

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 5

MĚSTO POHŘBY NEZATĚŽUJÍ

Jednou z povinností měst a obcí je zajištění tzv.
sociálních pohřbů. Loni například město Litoměřice
uložilo 43 ostatků lidí, o jejichž pohřbení nikdo
v zákonem stanovené lhůtě neprojevil zájem, neboť žili
osamoceně, případně se nepodařilo dohledat příbuzné.
Za první polovinu letošního roku jich bylo 27. Žádost
o vypravení sociálního pohřbu podávají nejčastěji
zdravotnická zařízení, v Litoměřicích je to nemocnice.
Náklady město po pozůstalých vymáhá. Pokud není
kde, jsou refundovány Ministerstvem pro místní rozvoj. „Z celkem 43 sociálních pohřbů v loňském roce
jich 14 uhradili příbuzní, 9 plateb refundovalo MMR,
dva pohřby byly uhrazeny z dědictví a zbylých 18 je
v řešení,“ informoval vedoucí správního odboru městského úřadu Jaroslav Lachman. Sociální pohřby město

řeší na základě smlouvy s pohřební službou za částku
nepřesahující 9.500 korun.
Postup měst a obcí definuje zákon z roku 2001, který
byl letos novelizován. Upravuje je i vyhláška z letošního roku. „Městu Litoměřice realizací sociálních pohřbů
nevznikají náklady, které by muselo hradit ze svého
rozpočtu. Ty, které se nepodaří vyřešit s pozůstalými,
proplatí na základě správného vyúčtování MMR,“ uvedl vedoucí odboru Lachman.
Městský úřad nabízí v zájmu lepší orientace občanů
na svých internetových stránkách „návrhy na řešení životních situací“. Nejinak tomu je i v případě pohřbů.
V každé životní situaci je uvedeno, na kterém pracovišti
a s kým situaci řešit, kolik činí případný poplatek, co si
je třeba připravit a další potřebné informace .
(eva)

MĚSTO PODPOŘÍ VZNIK NOVÉHO
SPORTOVIŠTĚ I FOTBALOVÝ KLUB
Bývalé sportoviště v kasárnách pod
Radobýlem dostanou šanci pro nové
využití. Vedle kasáren Dukelských
hrdinů, kde vznikne nové zázemí
sportovních klubů, má v budoucnu
dojít k revitalizaci sportoviště právě
v kasárnách pod Radobýlem.
„Zastupitelé v srpnu rozhodli o
příslibu finanční spoluúčasti s futsalovým klubem Gardenline na
vzniku nového fotbalového hřiště
s umělým povrchem (umělá tráva).
To budou kromě tohoto klubu moci
využívat také jiné sportovní kluby,

veřejnost či školy. Při žádosti jsme
zohledňovali i skutečnost, že prostor
v kasárnách pod Radobýlem je jediné místo, kde může v Litoměřicích
vzniknout hřiště těchto rozměrů,
navíc jde o revitalizaci prostoru pro
sport využívaného i v minulosti,“
vysvětlil místostarosta Karel Krejza.
Fotbalové hřiště ale není jediný
povrch, který bude sportovcům
v kasárnách pod Radobýlem k dispozici. „V plánu je i výstavba běžeckého a atletického oválu. Celková
částka, se kterou projekt počítá,

dosahuje výše 26 milionů korun.
V případě poskytnutí podpory od
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pokryje dotace MŠMT
necelých 16 milionů. Město přislíbilo spoluúčast ve výši 5 milionů
korun, zbytek prostředků uhradí
klub Gardenline,“ dodala vedoucí
odboru školství, kultury, sportu a
památkové péče Andrea Křížová.
Zastupitelé dále rozhodli o mimořádné finanční podpoře pro
Fotbalový klub Litoměřicko, a to
částkou 200 tisíc korun. Klub o tyto
prostředky požádal v souvislosti
s postupem své mládeže do vyšších
soutěží, což s sebou nesou výrazně
vyšší finanční nároky.
(hroch)

HALA JE POSTAVENA „NAČERNO“

Skladová a prodejní hala u kruhového objezdu
při vjezdu na most Generála Chábery je tak zvanou
černou stavbou. Nemá totiž vydáno územní rozhodnutí, ani stavební povolení. Odstraněna však nebude. Pokud tedy její vlastník prokáže soulad stavby s
podmínkami stavebního zákona. V takovém případě
získá dodatečné povolení a jedinou sankcí zůstane
pokuta.
Ale vezměme to od počátku. Nepovolenou stavbu
zaregistrovali pracovníci stavebního úřadu v dubnu.
Ihned poté, co zjistili jméno majitele, kterým je podnikající fyzická osoba Jiří Douša z Libochovic, ho vyzvali k zastavení prací a zahájili řízení o odstranění
stavby. Podnikatel Douša výzvy neuposlechl, a tak
úřad vydal rozhodnutí o zastavení prací. Víc udělat
nemohl. „Stavební zákon bohužel neumožňuje násilím přerušit nepovolené práce,“ upozornil vedoucí
litoměřického stavebního úřadu Jan Nejtek. Dle očekávání stavebník požádal o dodatečné povolení stavby. Nutno dodat, že stavba není umístěna v rozporu
s podmínkami chráněné krajinné oblasti. Agentura
ochrany přírody a krajiny SCHKO České středohoří
neshledala potřebu zaujmout k její existenci stanovisko, protože se nachází až ve čtvrté zóně ochrany,
kde se závazné stanovisko nevydává.
Na počátku června proto vyzval stavební úřad
vlastníka stavby k doplnění stanovisek stavbou dotčených orgánů (památkářů, odboru životního prostředí, odboru dopravy, dále vlastníků sítí, doložení
měření radonu a posouzení energetické náročnosti
budovy apod.) a doplnění projektové dokumentace. Kladná stanoviska již má k dispozici, na projektovou dokumentaci čeká. Po jejím dodání bude

HAZARD V CENTRU
ZAKAZUJE VYHLÁŠKA

V centru Litoměřic skončí v příštím roce tři herny nacházející se v
Lidické, Dlouhé a Dominikánské
ulici. Zastupitelé města totiž schválili novou vyhlášku o hazardu platnou od začátku příštího roku, která
nově zakazuje herny v celé městské
památkové rezervaci. Jmenované tři
provozovny tak musí ukončit svou
činnost poté, co jim skončí povolení Ministerstva vnitra, tedy na konci
příštího roku.
V ostatních částech města ale provoz heren regulovaný nebude. Což je
rozdíl oproti dosud platné vyhlášce,
která de facto ponechávala v provozu všechny současné provozovny,
jež se nenacházely v blízkosti škol,
ale neumožňovala vznik nových.
„Ačkoliv Ministerstvo vnitra s jejím
zněním nemělo problém, Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže ji rozporoval. Nelíbil se mu náš pozitivní
výčet míst, kde herny provozovány
být mohou. Podle něj tím narušujeme hospodářskou soutěž,“ vysvětlila
vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Městského úřadu v Litoměřicích Martina Skoková.
(eva)

PLAŤTE VČAS
Blíží se termín splatnosti poplatku za komunální odpad. Do
konce října je nutno zaplatit poplatek ve výši 498 korun za osobu
na rok. Při nedodržení termínu
dojde k navýšení platby o penále.
„Platit lze převodem nebo přímo na oddělení poplatků nebo na
hlavní pokladně v Pekařské ulici
v hotovosti nebo platební kartou,“
upozorňuje vedoucí ekonomického odboru Iveta Zalabáková. Bližší informace na tel. č. 416 916 142
nebo 241, e-mail: kamila.frkova@
litomerice.cz, radka.somrova@
litomerice.cz
(eva)

ZA ODEVZDANÝ
ODPAD JE ODMĚNA

Hala v těsné blízkosti kruhového objezdu byla postavena
bez stavebního povolení.
Foto Anna Hrochová
oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení
zahájení řízení o dodatečném povolení stavby, které
je přerušeno.
Jediným strašákem pro vlastníka černé stavby, pokud se mu podaří dodat stavebnímu úřadu stejné doklady jako k povolení stavby, tak zůstává výše pokuty.
Řízení o udělení sankce ještě není ukončeno. Pravděpodobně se tak stane v první polovině října. „Podle
zákona je možno uložit až dvoumilionovou pokutu,
neboť objekt určený k prodeji a skladování elektromateriálů se nachází v ochranném pásmu městské
památkové rezervace,“ uvedl Jan Nejtek.
V případě, že s její výši stavebník nebude souhlasit,
může se proti rozhodnutí o přestupku odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
Eva Břeňová

Odpadománie se blíží do finále.
Do 31. října má ještě šanci vyhrát zajímavé ceny každý obyvatel Litoměřic
starší 18 let, který odevzdá do sběrného dvora jeden ze stanovených druhů
odpadu. Odměnou mu pak může být
například notebook, mobilní telefon,
peněžitá cena i mnohé další.
Soutěž „Odpadománie aneb Přines
odpad a vyhraj“ vyhlásilo počátkem
května město Litoměřice. Jejím cílem je
zvýšit informovanost o provozu sběrného dvora v Nerudově ulici a přimět
lidi, aby byli ohleduplní k životnímu
prostředí tím, že ve větší míře využijí
bezplatně nabízených služeb dvora.
Soutěžní kupón občané ve sběrném
dvoře obdrží za nebezpečný, objemný
či biologicky rozložitelný odpad, dále
za dřevo, elektrozařízení, zářivky, kovy
nebo jedlý olej a tuk.
(web)
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Ing. Petr URBÁNEK / MUDr. Ondřej ŠTĚRBA
„Hnutí ANO žádá veřejnou
kontrolu nad dalším
osudem nemocnice“
Nejtěsnější většinou 1 hlasu prosadila koalice
dokončení transformace nemocnice na akciovou
společnost. Přitom odmítla náš návrh, aby další
kroky směřující k pronájmu či prodeji nemocnice
byly předem projednávány na veřejném zasedání
zastupitelstva a převedla rozhodovací pravomoci
na 9 členů rady města, kteří budou rozhodovat za zavřenými dveřmi jako
valná hromada Nemocnice Litoměřice, a.s.
Shrňme si základní fakta. Nemovitosti v účetní hodnotě převyšující 600
milionů korun zůstanou v majetku města a budou pronajmuty nemocnici
za částku kolem 4 milionů korun. Městu tím zůstane povinnost udržovat
všechny budovy nemocnice v řádném stavu a investovat do jejich rekonstrukce. Náklady s tím spojené mohou velice snadno přesáhnout obdržené
nájemné a městu tak v budoucnu nezbude nic jiného než provoz nemocnice takto nepřímo dotovat.
Veškerý zbývající movitý majetek zůstane ve vlastnictví nemocnice a bude
tak v budoucnu propachtován či prodán soukromému provozovateli. Jeho
hodnota byla znaleckým posudkem oceněna na pouhých 115 milionů korun. A to i přesto, že zahrnuje více než 150 milionů korun hotovosti na
bankovních účtech, hmotný majetek (přístroje, auta, nábytek atd.) v účetní
hodnotě přes 175 milionů korun a výše pracovního kapitálu (zásoby a pohledávky mínus závazky) je přibližně nulová. Nepřipomíná Vám to znalecký posudek na OKD? Doufejme, že toto ocenění bude použito pouze nyní
při transformaci nemocnice.
Oceňujeme, že vedení nemocnice dosud zvalo všechny zastupitele na pracovní jednání ohledně transformace nemocnice a měli jsme tak možnost
v rámci těchto neveřejných setkání řadu věcí zcela věcně a konstruktivně
diskutovat. Doufáme, že alespoň takováto spolupráce bude pokračovat i do
budoucna. V záležitosti tak důležité, jako je další osud litoměřické nemocnice, musíme bez ohledu na možné politikaření jednat otevřeně, maximálně informovat veřejnost a řešení musí být v nejlepším zájmu občanů města,
pacientů a zaměstnanců nemocnice. Jen hrstka vyvolených nebude nikdy
pacienty, všech nás ostatních se to týká nebo týkat bude.

KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

Ing. Radek LONČÁK, MBA /ODS
„Opozice se zodpovědnosti
za nemocnici raději zbavila“
Městská nemocnice v Litoměřicích, při posledním
jednání zastupitelstva města, završila proces převodu
činností na novou právní formu, akciovou společnost. Tato významná změna je důležitým a zároveň
logickým krokem pro získání dalšího potenciálu k
potřebnému růstu a nutnému vyrovnání podmínek
tlaku vnějšího prostředí okolních zdravotnických
zařízení. V žádném případě tato změna neznamená privatizaci či prodej
majetku nemocnice. Nemocnice se neprodává, nemocnice se neprivatizuje.
Nová akciová společnost je ve stoprocentním vlastnictví města, které se tak
stává jediným akcionářem. Nemocnice je připravena poskytovat zdravotní služby ve stejném rozsahu a struktuře, jak tomu bylo dosud v případě
příspěvkové organizace. Naši pacienti se nemusí obávat žádných negativních změn. Naopak! Do konce tohoto roku bude do zkušebního provozu
předáno nové pracoviště magnetické rezonance a ještě bude realizována
modernizace několika výtahů. I pro příští rok plánujeme modernizaci
mnohého přístrojového vybavení a budeme opět reagovat na zvýšení mezd
zdravotnických pracovníků, kterým jsou v akciové společnosti zachovány
nejen stejné mzdové podmínky, ale i všechny výhody plynoucí z kolektivní
smlouvy.
Příprava na převod činností z příspěvkové organizace na akciovou společnost byla téměř jednoroční a zahrnovala v sobě mnoho úkonů, analýz a
jednání se všemi dotčenými orgány státní správy i samosprávy. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem pracovníkům nemocnice, městského úřadu i
všem dalším, kteří se na přípravě tohoto strategicky důležitého kroku směrem k dobré budoucnosti nemocnice podíleli. Pouze mne mrzí, že politická
opozice města prostřednictvím zástupných důvodů utíkala od své odpovědnosti a tuto pozitivní změnu nepodpořila. Přesto věřím, že i v jejich
řadách převažují počty těch, kterým na Litoměřicích i na nemocnici záleží.
Dalším ze zvažovaných kroků rozvoje nemocnice je hledání strategického
nájemce s velkým investičním potenciálem pro zajištění její dlouhodobé
modernizace. Zde bude pro všechny nová příležitost ukázat vůči naší nemocnici skutečnou odpovědnost.

Jiří LANDA / KDU-ČSL

ČÍNA, ŠPANĚLSKO, FRANCIE –
I ODTUD BUDOU LIDÉ VOLIT
Volby do parlamentu se blíží. Také Litoměřice se na termín 20. a 21.
října připravují. O voličský průkaz vydávaný občanům, kteří nebudou
moci volit ve svém volební okrsku, požádalo k 13. září 16 občanů našeho města. „O voličský průkaz zažádali i voliči, kteří budou volit na
zastupitelském úřadě v zahraničí, např. v Číně, Španělsku, Spojených
arabských emirátech či Francii,“ doplnil Miroslav Tamáš, vedoucí oddělení vnitřní správy městského úřadu.
Město
připravilo občanům servisní
informace
přímo
PARLAMENTNÍ na svých webových
stránkách. Zde se
voliči jednoduchým
VOLBY 2017
způsobem
dozvědí
veškeré potřebné informace spojené s letošními volbami do
parlamentu. „Připravili jsme kromě servisních informací také interaktivní mapu, která po vyplnění adresy občanům napoví, do jaké volební
místnosti mají jít volit,“ potvrdil Miroslav Tamáš.
Volební lístky pro volby ve dnech 20. a 21. října voliči ve svých poštovních schránkách najdou nejpozději do 17. října. Pokud by se stalo,
že některý volič tyto lístky neobdrží, dostane je v den voleb přímo ve
volební místnosti od okrskové volební komise.
„Upozorňujeme, že po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno,“ připomenul Miroslav Tamáš.
Pro podrobné informace o volbách do parlamentu v roce 2017 navštivte https://www.litomerice.cz/volby
(hroch)

„Projekt výstavby parkovacího domu
Na Kocandě bych znovu diskutoval“
Máme po víkendu, při němž si nejspíš mnoho Litoměřičanů opět povzdechlo nad dopravní situací ve
městě. A to i nad tzv. dopravou v klidu, neboli parkováním. Tak mě po vynucené procházce Kocandou
napadlo, že ani zde není situace růžová. Ano, chystá
se velký projekt se zapojením i dotačních prostředků EU, ale ten se týká především návštěvníků města,
avšak pro rezidenty zřejmě neutěšený stav nevyřeší.
Přitom před několika lety byla zrušena benzínová pumpa v ulici Růžovka. Mluvil jsem s řadou místních obyvatel přesvědčených o tom, že se zde
vystaví parkovací dům, čímž by se zlepšila situace, kdy zde pravidelně místa k parkování chybí. Ano, o výsledku tehdejší ankety k tématu výstavby
parkovacího domu jsem informován.
Díky jejímu výsledku k výstavbě parkovacího domu však nedošlo, a proto je situace stále stejně neúnosná. V době jakýchkoli akcí na výstavišti Zahrada Čech, v době nutných uzavírek, či jen při čištění chodníků zde není
možné zaparkovat. A to přesto, že se na místě bývalé benzínové pumpy
několik parkovacích míst vytvořilo.
Proto mě napadlo, zda by nestálo za to podrobit tehdejší anketu revizi.
Ovšem i s rozšířením na větší prostor, nikoliv jen u občanů bydlících v
přímém sousedství. Nejde přece o vyjádření se ke stavebnímu povolení.
Parkovací místa zde by jistě využila řada řidičů i ze vzdálenějších ulic, kteří
by své vozidlo rádi parkovali pod střechou a v relativním bezpečí parkovacího domu.
Osobně se domnívám, že by byla parkovací místa v nově vystaveném
domě okamžitě pronajata, třeba ještě dříve než by byl dům vystaven. Navrhuji tedy zkusit tuto diskuzi znovu otevřít nejen za účasti obyvatel ulice
Růžovka, ale i dalších ulic v širším okolí tak, aby byly vyslyšeny argumenty
obyvatel i města, proč řidičům na Kocandě pomoci či nikoliv.

ZDRAVOTNICTVÍ
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DĚTSKÁ JEDNOTKA INTENZIVNÍ
PÉČE PROŠLA MODERNIZACÍ

Vedení nemocnice představilo
21. srpna zrekonstruovanou dětskou jednotku intenzivní péče. Pracoviště, které od začátku července
procházelo rekonstrukcí, tak znovu
zahájilo provoz.
„Modernizace dětské JIP zahrnovala především vybudování dosud
chybějícího centrálního stanoviště pro personál,“ vysvětlil hlavní
cíl rekonstrukce Miroslav Janošík,
vedoucí oddělení rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek
nemocnice. Součástí prací byla také
nová výmalba, nové podlahy a zejména rekonstrukce sociálního zařízení, a to včetně vybudování dosud chybějícího sprchového koutu.
Pracoviště dětské JIP bylo rovněž
vybaveno novým nábytkem, včetně
nové kuchyňské linky.
Zároveň byla v centrální chodbě
5. patra dětského oddělení položena
nová podlahová krytina, byly nově
natřeny dveřní zárubně. U jednoho
z pokojů došlo k rozšíření vstupu
z důvodu pohodlnější manipulace
s lůžkem. „Pro zvýšení komfortu
osob doprovázejících naše dětské pacienty byla zřízena čajová kuchyňka
přístupná z hlavní chodby oddělení,“
zmínil další důležitý fakt Janošík.

Takto vypadá dětské lůžko JIP. Postele jsou polohovací. Foto Eva Břeňová
Práce stály zhruba 1,2 miliónu korun, z čehož přibližně 900 tisíc připadlo na stavební práce a 300 tisíc
na interiérové vybavení, včetně dřevěných atypií. „Všechny prostředky
byly hrazeny ze zdrojů nemocnice,
80 tisíc korun bylo použito z finančních darů několika dárců,“ doplnil
informaci Radek Lončák, předseda
správní rady nemocnice.

REALIZACE MAGNETICKÉ
REZONANCE ZAČÍNÁ

Na přelomu září a října se rozjíždí
stavební část projektu magnetické
rezonance. Tuto akci zahájí demontáž rentgenového přístroje v prostoru, kde bude umístěna moderní
technologie. Na demontáž přístroje
naváží vlastní stavební práce, v rámci kterých dojde k úpravě dispozice
pracoviště, budou realizovány nové
instalace a modernizovány povrchy.
Po realizaci této stavební připrave-

NEMOCNICE SE MĚNÍ
V AKCIOVOU .....
Dokončení ze strany 1
O potenciálních zájemcích se
již nyní spekuluje v tisku. „Zástupcům radnice však oficiálně
zájem dosud nikdo neprojevil,“
konstatoval starosta Ladislav
Chlupáč. V té souvislosti nezasvěcenými osobami často zmiňovaný prodej nemocnice podle
něj nepřichází v úvahu, pouze
vhodná forma pronájmu služeb.
A radnice je připravena trvat na
zachování současného rozsahu
zdravotnických služeb a jejich
dalším zkvalitňování. „To bude
naší prioritou,“ ujistil starosta.

nosti začne instalace technologie
magnetické rezonance, včetně vybudování Faradayovy klece. V souběhu s těmito činnostmi dojde k výměně vzduchotechnických jednotek
pro oddělení radiologie a zobrazovacích metod, které jsou na střeše
objektu.
Dodavatelem samotného přístroje v hodnotě cca 26,5 miliónu
korun je firma Audioscan, se kte-

Modernizace části dětského oddělení proběhla dle architektonického návrhu Nadi Richterové.
Tajemník městského úřadu Milan Čigáš předal při této příležitosti
dětskému oddělení háčkované chobotnice jako dárek pro malé pacienty. Na jejich výrobě se podíleli
zaměstnanci úřadu v rámci projektu dobrovolnictví. Naďa Křečková
rou již byla podepsána smlouva.
Realizace pracoviště magnetické
rezonance a zahájení zkušebního
provozu se předpokládá ještě letos.
„Vzhledem k tomu, že stavební
práce na novém pracovišti magnetické rezonance budou náročné
a budou probíhat za provozu radiologického pracoviště, prosíme
všechny pacienty a návštěvníky
nemocnice v průběhu následujících několika měsíců o vstřícnost
a trpělivost s možnými omezeními,“ požádal Radek Lončák, předseda správní rady nemocnice.
Naďa Křečková

NOVÉ PŘÍSTROJE SLEDUJÍ
ČINNOST SRDÍČKA

Celkem pět modulů s možností monitorování srdeční činnosti v běžném
režimu, tj. bez nutnosti hospitalizace, tzv. Holter, bylo v polovině září dodáno na funkční diagnostiku interního oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích. Čtyři z těchto modulů umožňují nepřetržitý monitoring pacienta po dobu 48 hodin, pátý z nich umožňuje sledování srdeční činnosti
nepřetržitě až v délce sedmi dní.
Pět modulů přístroje Edan od dodavatele LHL, spol. s r.o. bylo v hodnotě
310 tisíc korun. Nákup těchto přístrojů byl možný díky letošní úspěšné
žádosti nemocnice o dotaci Ústeckého kraje s názvem „Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017. Litoměřická nemocnice získala díky této dotaci celkovou
částku pěti miliónů korun.
Další vybavení, které bude z tohoto dotačního titulu pořízeno, jsou lůžka
na dvě stanice chirurgického oddělení, tři ultrazvuky, ergometr a motodlahy.
(nk)

VÝSKYT
ŽLOUTENKY
NENÍ ZAŽEHNÁN
Nejméně do poloviny října
trvá ochranná lhůta výskytu žloutenky v Litoměřicích.
Během necelých dvou měsíců zaznamenali hygienici tři
desítky nakažených. Jedná se
přitom stále o totéž ohnisko
výskytu, tedy o členy rodiny
nakažených a spolubydlící
v městské části Želetice.
„Město se rozhodlo šířit
osvětu především do škol. Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče městského
úřadu ředitele základních škol
informoval a vydal doporučení, aby žáci i učitelé dbali na
zvyšování hygienických zásad a důsledné mytí rukou,“
informovala vedoucí odboru
Andrea Křížová.
(hroch)

DNY ZDRAVÍ

Nechte si zdarma změřit cholesterol i hladinu cukru a tuku
v těle. Naučte se pečovat o své
tělo i o duši. Pomohou vám v tom
litoměřické Dny zdraví. „Určeny
jsou všem, kdo chtějí žít zdravěji. Jsou příležitostí pro změnu
často hektického životního stylu,“ vysvětlila Irena Vodičková,
koordinátorka Zdravého města
Litoměřice.
Várku zábavných akcí na celý
říjen připravilo Zdravé město
Litoměřice spolu s partnery. Plavecký bazén zdarma, bruslení na
zimním stadionu, jóga, jumping,
nordic walking, strollering či golf
– každá z těchto aktivit si najde
své příznivce.
V oblasti prevence je pro zájemce připraveno na čtvrtek 5.
října bezplatné měření cholesterolu, cukru a tuku v těle. Zážitkový den s dopravní tematikou
je pro děti připraven v neděli 8.
října na Dětském dopravním hřišti. Na své si přijdou také senioři,
pro které je připraveno hudební
odpoledne i odpoledne se zvířátky. Ve středu 11. října zatančí na
hradě studenti pražské konzervatoře „Duncan tančí II“. „V sobotu
14. října přijde na řadu ukázka
samovyšetření prsu. V knihovně proběhne řada přednášek na
téma zdraví, zdravé jídlo a pohyb
a o nejrůznějších aspektech zdraví a vlivu na něj. Tradiční drakiáda DDM Rozmarýn proběhne
sobotní odpoledne 14. října na
Bílé stráni,“ doplnila Irena Vodičková.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách města www.litomerice.cz.
(hroch)
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PRVNÍ VÝROČNÍ
ZPRÁVA JE
INTERAKTIVNÍ
Svou první výroční zprávu vydalo město Litoměřice. Její předností
je grafické zpracování v interaktivní
podobě. Zajímavou formou nabízí
na webových stránkách města ucelený přehled výsledků práce odborů
městského úřadu, městské policie a
příspěvkových organizací za rok
2016. Jednotlivé události jsou doplněny fotogaleriemi i odkazy na tiskové zprávy nebo videoreportáže.
„Jde o další krok úřadu učiněný
s cílem nadále zvyšovat informovanost obyvatel a šíření dobré praxe
v rámci Zdravého města a naší „A“
kategorie agendy MA21,“ upozornil tajemník městského úřadu Milan Čigáš.
Na mysli má fakt, že radnice informuje obyvatele o důležitých událostech hned několika různými způsoby. Nikoliv jen prostřednictvím
webu a tisku, které jsou zatím stále
ještě nejčastější. Využívá však i služeb regionální televize a novinek, jakými je například aplikace Mobilní
rozhlas nebo dotyková elektronická
úřední deska v podloubí radnice a
ve vstupní hale městské nemocnice.
Rychlou formou šíření sdělení je pak
komunikace prostřednictvím sociálních sítí, kde například návštěvnost
stránek města na Facebooku neustále stoupá.
Výroční zprávu města Litoměřice za rok 2016 naleznete na https://
www.litomerice.cz/vyrocnizprava
(eva)

ZAUJALO NÁS

DOBROVOLNÍ HASIČI DOSTALI
OD MĚSTA NOVOU CISTERNU

V Jiráskových sadech zněly požární sirény pro radost dětem. Na
prorodinném dnu městského úřadu zde dobrovolní hasiči představili
novou požární cisternu. „Cisterna
je nezbytná pro rychlé a efektivní
řešení nastalých požárů a dalších
mimořádných událostí a krizových
situací. Pomáhá zajistit kvalitativně
lepší ochranu životů a zdraví obyvatel i jejich majetku,“ zdůvodnil
velitel Sboru dobrovolných hasičů
Litoměřice Martin Šimek.
Klíče k cisterně předal starosta města Ladislav Chlupáč spolu
s místostarostou Pavlem Grundem
a tajemníkem města Milanem Čigášem. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak se do auta nasedá a jaké
to je sedět za volantem hasičského
speciálu. Od hasičů se dozvěděly
také zajímavosti o cisterně.
Sbor dobrovolných hasičů Litoměřice za dva měsíce obdrží další
techniku v podobě nového Fordu
Transit pro evakuaci osob, ale také
k přepravě dětí na hasičské soutěže.
„Dobrovolní hasiči doposud dopravu dětí zajišťovali různým způsobem, což nebylo vždy jednoduché.
Jejich soutěžící se přitom umísťují
na prvních příčkách okresních
soutěží, účastnili se také mistrovství republiky,“ připomněl starosta
Chlupáč.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Litoměřice má celkem 40
členů. O jejich aktivitách a výjezdech

Ani deštivé počasí nezkazilo příjemný okamžik spočívající v předání nové
cisterny dobrovolným hasičům. Na snímku místostarosta Grund s velitelem
SDH Martinem Šimkem.
Foto Anna Hrochová
je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek www.sdhlitomerice.cz. Ročně se účastní od 40 do
90 zásahů (tento počet je z roku 2013,
kdy JSDH významným způsobem pomáhala při povodních). Jednotka se
účastní asistencí při kulturních akcích
pořádaných městem Litoměřice a jeho
příspěvkovými organizacemi. Krajské
operační a informační středisko (KOPIS) HZS Ústeckého kraje ji povolává
k mimořádným událostem v územní
působnosti jednotky i mimo ni.
Převážně se jedná o požáry bytových jednotek a domů, zahrádkářských kolonií, polních a lesních
porostů. Dále jednotka vyjíždí k zá-

sahům technického typu – události
jako např. čerpání vody, odstraňování překážek, záchrana zvířat, zamezení škod při povodních a jejich
následná likvidace, únik ropných
látek na pozemních komunikacích a
do vodních toků. Mimořádně zasahuje u požárů větších rozsahů v chemických závodech. V rámci výcviku
členů jednotky se účastníme námětových cvičení organizovaných HZS
Ústeckého kraje ÚO Litoměřice.
Nová cisterna stála 7 milionů
korun. Tuto částku zafinancoval
Integrovaný regionální operační
program a město.
Anna Hrochová

STRÁŽNÍCI PŘEVZALI OD STAROSTY PAMĚTNÍ MEDAILE

Městská policie v Litoměřicích si
letos připomíná 25 let existence. Při
té příležitosti předal minulý měsíc
starosta Ladislav Chlupáč všem
strážníkům pamětní medaile. Ve
vstupních prostorách radnice pak
probíhala do konce září výstava fotografií (Karla Pecha, Evy Břeňové
a Anny Hrochové) dokumentující
rozmanitost jejich práce.
Litoměřice byly jedním z prvních
měst v kraji, které rozhodly o založení městské policie. Z této zkušenosti postupně čerpala i sousední
města jako například Roudnice nad
Labem, Štětí nebo Lovosice.
„Naši předchůdci v čele s tehdejším starostou Zdeňkem Rosolem vykročili správným směrem, protože město této velikosti
se bez městské policie neobejde.
Dovolím si tvrdit, že za čtvrt století dokázala ochránit milionové
hodnoty města, majetek obyvatel
a výrazným způsobem přispívá
k zajištění veřejného pořádku. Za
což patří velké poděkování veliteli

Pamětní medaili a list převzal od starosty i velitel Ivan Králik, který je
společně se strážníkem Petrem Drábkem a Josefem Ježkem (oba na snímku
vlevo) u městské policie od samého počátku.
Foto Eva Břeňová
městské policie Ivanu Králikovi a
všem jeho kolegům, obzvláště těm
dlouholetým,“ uvádí starosta Ladislav Chlupáč. Velitel Ivan Králik,
strážník Petr Drábek a Josef Ježek
dokonce stáli u zrodu městské po-

licie. Před 25 lety tvořili tým 4 zaměstnanci, dnes jich je 32.
Pravomoci a povinnosti městské policie se postupem let měnily.
Hlavní náplní činnosti však nadále
zůstává dohled nad dodržováním

veřejného pořádku. Součástí je sice
nepopulární, ale efektivní kontrola
dodržování parkovacího systému a
s tím související nasazování botiček, jež umožňuje řešit situaci na
místě a bez zbytečného „papírování“.
Již nedílnou součástí práce
strážníků je i provozování městského kamerového systému. Náhled veřejnosti na jeho existenci se
postupem let měnil. „Začínali jsme
se čtyřmi monitorovacími body,
které byl problém umístit. Nikdo
je nechtěl. Dnes máme 20 pohyblivých kamer, plus dva mobilní sety
a lidé sami žádají instalaci kamerových bodů v problematických
oblastech. V tuto chvíli už jsme ale
vzhledem k jejich počtu na hranici
sledovatelnosti,“ uvádí velitel Ivan
Králik. Díky jejich existenci se například podařilo vymýtit krádeže
aut v Alfonse Muchy, ale i eliminovat krádeže poklic, stěračů, antén
apod. přímo na Mírovém náměstí.
Eva Břeňová

VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADA ČECH
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PŘEDSTAVÍ TECHNICKÉ OBORY
Okresní hospodářská komora spolu s městem a Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka pořádá od 4.
do 6. října 2. ročník akce zaměřené na podporu technického vzdělávání TECHDAYS. Hlavní částí programu budou řízené prezentace středních škol a firem a
semináře ke kariérnímu poradenství.
Cílem je seznámit žáky 8. a 9. tříd základních škol
a středních škol, rodiče i veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel, a motivovat je tak pro další
uplatnění na trhu práce. Dále přiblížit jim provázanost
nabízených studijních či učebních oborů s konkrétní
poptávkou regionálních firem. Ukázat veřejnosti, že
technické povolání je moderní povolání s budoucností a v neposlední řadě nastartovat spolupráci firem se
středními a vysokými školami, a rozšířit tak možnosti
brigád a stáží studentů.
Předchozí ročník TECHNODAYS navštívilo 45 skupin ze základních škol s 1 023 žáky, 12 zaměstnavatelů a
devět středních škol s technickým zaměřením. V rámci
„Vzdělávacího fóra 2016 - praxe do firem“ byla navázána důležitá spolupráce s dalšími partnery podporujícími technické vzdělávání a spolupráci zaměstnavatelů.

Na akci budou i letos přítomni odborníci z Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání.
Stánek Úřadu práce nabídne informace o volných pracovních místech a průměrných platech v řemeslných
oborech. Akce je pořádána za podpory projektu MAP
ORP LITOMĚŘICE.
Václav Sedlák

PSÍ ŠAMPIONI BUDOU
NA VÝSTAVIŠTI
Tři stovky vystavovatelů přijedou do Litoměřic předvést své
čtyřnohé přátele na krajskou výstavu psů. Šampioni všech plemen
kromě německých ovčáků potvrdí
svou výstavní kondici na výstavišti
Zahrada Čech v sobotu 14. října.
Kromě titulů krajského vítěze nebo
nejlepší fena či pes (a jiných) si
mohou vystavovatelé se svými psy
vyběhat také titul Vítěz Litoměřic
(BIS). Speciální výstavu budou mít
v rámci akce tibetští španělé.
Soutěžit se bude v kráse také
o titul Nejhezčí pár, Chovatelská
skupina či oblíbený Mladý vystavovatel. Výstavu pořádá společnost
Nord Bohemia Canis, která má pod
palcem i květnovou mezinárodní
výstavu psů.
(hroch)

SECOND HAND. Na závěr říjTechnický klub mládeže připraví i v letošním roce přehlídku svých aktivit.
Fota Eva Břeňová

nového měsíce nebude na výstavišti
chybět ani oblíbený Marwil.cz - secondhand tak trochu jinak určený
pro širokou veřejnost. Uskuteční se
ve dnech 22. až 25. října.

MISTŘI KUCHAŘI PŘIVEZOU KULINÁŘSKÉ SHOW
Milovníci tradičního i netradičního
jídla a pití dostanou
i letos šanci potěšit
své chuťové a zrakové smysly. Od 21.
do 22. října se totiž
na
litoměřickém
výstavišti uskuteční
oblíbený GASTRO FOOD FEST 2017. Na letošním 5. ročníku ochutnáte speciality pocházející z evropských, ale i cizokrajných kuchyní
- mexické, italské, francouzské, americké, řecké,
vietnamské, japonské a samozřejmě české. Zajímavostí festivalu budou mořské speciality, různě
upravený hmyz, pochutiny netradičních chutí.
Akci i letos doprovodí po celé dva dny bohatý
doprovodný program.
GASTRO FOOD FEST, přehlídka skutečného
kulinářského umění, je jediný festival svého dru-

hu na severu Čech. Těšit se i tentokráte můžeme
na cooking show uznávaných kuchařských mistrů celé republiky. Představí se například Petr
Stupka (na snímku), Marek Raditsch, Markéta
Hrubešová, Radek Šubrt, Lukáš Uher, Marek
Svoboda, Petr Sejval, Jan Heřmánek a řada dalších. Připravena bude degustace lahodných českých, moravských i zahraničních vín nebo představení minipivovarů se speciálními edicemi piv.
Chybět nebudou ani prodejci delikates a doplňkového sortimentu, jako je profesionální vybavení kuchyní s širokou nabídkou kuchyňských
doplňků. Vše se koná pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Představeny budou i vítězné
regionální potraviny v kategorii Regionální potravina Ústeckého kraje 2017 a potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče.
Loňským ročníkem prošlo přibližně 10.000
návštěvníků.
Michaela Mokrá, ředitelka
obchodu a marketingu Zahrady Čech

ZAHRADU ČECH UKONČIL NECKÁŘ

Obdiv sklízela hlavní expoziční plocha pavilonu A, stylizovaná v duchu módní přehlídky. Dominovaly jí ženské postavy oděné do darů přírody.
Foto Eva Břeňová

Výstaviště má za sebou nejúspěšnější akci roku - Zahradu
Čech. Na ploše o velikosti zhruba 5 000 m2 se od 15. do 23. září
prezentovalo pět stovek stánkařů.
Branami prošlo j82 tisíc návštěvníků, tedy zhruba stejně jako loni.
I letos byli vyhlášeni vítězové
jednotlivých kategorií v soutěži Regionální potravina Ústeckého kraje
a Potravinářského výrobku Ústeckého kraje - kraje Přemysla Oráče.
Uspěli i dva Litoměřičané. V kategorii masných produktů cenu od
hejtmana převzal Vlastimil Chovaneček a v kategorii cukrářských
výrobků Pavel Strmeň.

Vyhodnocen byl i Nejlepší recept
ze Zahrady Čech na téma Dezerty
s tvarohem, který vyhlásil časopis
Receptář. Vítězkou se stala Zdeňka
Králová z Roudnice nad Labem.
Rekordních 19 vzorků bylo přihlášeno do soutěže Zelí roku 2017.
Zvítězilo BYSTROČISKÉ KYSANÉ
ZELÍ ze Zelárny Jiřího Kubíčka.
Konala se i soutěž O nejhezčí věnec,
Křišťálové jablko atd.
Potěšil i doprovodný kulturní
program, který v poslední den výstavy velkolepě zakončil Václav Neckář se skupinou Bacily. Jeho výkon
sklidil potlesk, jaký výstaviště dlouho nezažilo.
(mm, eva)
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SOUTĚŽ MÍŘÍ
PROTI DROGÁM
Jste tvořiví a zajímá vás protidrogová tematika? Připojte se
k soutěži. Vyjádřit svůj životní
postoj k problému závislostí
na drogách, kouření, alkoholu
a vyhrát třeba mobilní telefon
i jiné ceny mohou žáci základních škol (6. až 9. třída) a středních škol nebo učilišť. Soutěž o
nejlepší plakát proti závislostem „Správným směrem 5“
vyhlásil odbor sociálních věcí a
zdravotnictví městského úřadu
ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou PČR.
Uzávěrka došlých grafických
děl je 14. listopadu. Slavnostní
vyhlášení výsledků se uskuteční v prosinci.
(hroch)

HAVARIJNÍ STAV
MUSÍ ODSTRANIT
Mateřská škola v Baarově ulici
řešila havárii 45 let staré vodovodní přípojky. Mimořádnou finanční podporu přesahující 300 tisíc
korun dostala na řešení situace
od města. Dalších 130 tisíc korun
obdrží Městská kulturní zařízení
na odstranění havarijního stavu
komínu kina Máj.
(eva)

ŠKOLSTVÍ / SPORT

MÁME PRVNÍ „BOSOU STEZKU“

Chůze v písku je příjemná, oblázky lechtají, ale
takové smrkové šišky už chodidlo skutečně potrápí.
Vyzkoušet sedmnáct různých povrchů mohou od září
děti i dospělí, kteří si zajdou do areálu Základní školy
U Stadionu vyšlápnout „Bosou stezku“.
Jde o čtyři desítky metrů dlouho stezku tvořenou
z převážně přírodních materiálů, jež je určená pro
chůzi bosou nohou. Za účasti starosty Ladislava
Chlupáče, autorů nápadu a dalších hostů byla minulý měsíc otevřena v zadní části školního sportoviště. „Veřejnost ji může stejně jako venkovní multifunkční hřiště školy využívat do konce října do
20. hodiny, přes zimu do uzavření školní družiny,“
informoval ředitel Milan Sluka.
„Provedení se mi velmi líbí. Pro chodidla méně
příjemné povrchy se střídají s těmi příjemnými.
Přála bych si, aby tento druh stezky měly k dispozici i mateřské školy, protože jsou velmi prospěšné
pro děti s plochou nohou, jejichž počet přibývá. A
právě v mladším školním a předškolním věku se
nožní klenba stále ještě výrazně formuje,“ konstatovala lékařka Lucie Horáková, autorka nápadu.
Vedení města jej předložila společně s radním
Martinem Hrdinou v rámci tzv. participativního
rozpočtování. „Jeho cílem je zapojit veřejnost do
hledání a předkládání zajímavých projektů a nápadů užitečných pro obyvatele,“ vysvětlil zastupitel
Petr Hermann, politik Zdravého města Litoměřice.
Podle starosty Ladislava Chlupáče bude i v příštím
roce připraveno v rozpočtu Litoměřic 200 tisíc korun
na realizaci dalšího zajímavého projektu navrženého obyvatelem města. Výsledkem loňského prvního Radní Martin Hrdina a Lukas Wünsch i přes nepříznivé poročníku tzv. participativního rozpočtování je ven- časí vyzkoušeli při slavnostním otevření stezky chůzi v naFoto Eva Břeňová
kovní lanové hřiště na úpatí Mostné hory.
(eva) prosto různorodém terénu.

PRÁZDNINY BYLY PŘÍLEŽITOSTÍ K MODERNIZACI

částečně, neboť se nachází v režimu ochranného
pásma městské památkové rezervace. Naopak
kompletně bude zateplen Dům dětí a mládeže
Rozmarýn, který je panelákového typu. V jeho
případě dochází k výměně oken, dveří, zateplení
střechy a obvodového pláště budovy,“ jmenovala
vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.
„Prázdninové investice města do školských zařízení se vyšplhaly na 12 milionů korun,“ upřesnil místostarosta Karel Krejza.
(eva, hroch)

Už o prázdninách děti využívaly nové běžecké dráhy v areálu Ladovy základní školy. Foto Eva Břeňová
Venkovní multifunkční hřiště všech litoměřických základních škol byla o prázdninách v provozu. Pod dohledem správců využívala mládež
v hojné míře sportoviště, z nichž některá prošla
částečnou obnovou.
Například běžecké a rozběhové dráhy pro skok
daleký v základních školách Ladova a Masarykova mají nový povrch. Původní zhruba dvacet
let staré povrchy již nevyhovovaly technickým a
bezpečnostním požadavkům, proto s příchodem
letních prázdnin došlo k jejich výměně.
Perfektní příklad spolupráce a zápalu pro věc

předvedla Masarykova základní škola, která má
nové hřiště na plážový volejbal. Vzniklo spoluprací rodičů a přátel školy, školy samotné a města Litoměřice. Stavební práce na hřišti trvaly dva
měsíce. V roce 2018 by vedle hřiště mohly vyrůst
také chatky na převlékání a venkovní posezení.
Stavební práce v období letních prázdnin však
probíhaly i v jiných školských zařízeních zřizovaných městem Litoměřice. „Rekonstruováno bylo
sociální zařízení pavilonu tělocvičen v Havlíčkově základní škole. Mateřská škola Mašinka zase
má nová okna a dveře. Objekt byl zateplen pouze

Ředitel Masarykovy školy Karel Kynzl na novém
hřišti na plážový volejbal. Foto Anna Hrochová
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MODERNÍ ODDĚLENÍ BELETRIE
JE CHLOUBOU KNIHOVNY

Knihovna Karla Hynka Máchy je
čím dál krásnější. V září představili
její pracovníci novotou svítící oddělení beletrie. Vložili tím společně
s městem poslední kamínek do mozaiky kompletně rekonstruovaného
objektu nacházejícího se na náměstí.
Čtenáři poznají změnu hned při
vstupu na oddělení. Obslužný pult
byl přemístěn k oknu, čímž vzniklo více volného prostoru. Malba je
laděna do světlejšího tónu, nechybí
ani nový nábytek a moderní obrazy.
Zaujmou i další detaily, jako je třeba
na zdi umístěná magnetická tabule
pro nejmenší návštěvníky. Rekonstrukce oddělení stála půl milionu
korun. Realizace probíhala v průběhu prázdnin, kdy bylo zařízení
uzavřeno. Oddělení beletrie navštíví denně v průměru 135 čtenářů,
čímž se řadí k nejnavštěvovanějším
v knihovně. Každý den se zde půjčí
a vrátí více než pět stovek knih.
„Uskutečnili jsme poslední krok
v celkové rekonstrukci knihovny.
Nyní se chceme zaměřit na modernizaci vlastního provozu. O
prázdninách byl instalován nový
software, který díky čárovému
kódu, jímž je vybavena každá

Slavnostní otevření oddělení beletrie zpestřilo v pátek odpoledne hudební
vystoupení Jakuba Šváchy (na snímku vlevo), nového pracovníka knihovny,
a Martina Vacka.
Foto Eva Břeňová
kniha, usnadňuje evidenci. Rádi
bychom v příštím roce instalovali
pro čtenáře uživatelsky přívětivý
samoobslužný systém, který by
fungoval sedm dní v týdnu,“ informoval Karel Tománek, ředitel
knihovny, která v současné době
eviduje 3,5 tisíce čtenářů. (eva)

PRŮBĚH MODERNIZACE
2016 rek. společenského sálu
2015 rek. naučného oddělení
2014 nový výtah
2009 kompletní rekonstrukce
oddělení pro děti a mládež.
2007 rekonstr. chodeb a fasády

KINO MÁJ POTĚŠILO NOVOU TERASOU
Kino Máj rozšířilo své služby. Vybudovalo zcela novou letní terasu s kapacitou 35 míst, na kterou se vchází z kinokavárny.
„Je určena nejen divákům, kteří si chtějí před návštěvou kina dát
kávu nebo sklenku vína, ale i těm, jež chtějí pouze posedět, aniž by
nějaký film zhlédli,“ vysvětlila ředitelka Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková. Zatímco letos při pěkném počasí slouží
terasa pouze k posezení, v příštím roce začne plnit i funkci letního minikina. „Počítáme s tím, že zde budeme promítat na plátno
o rozměru 4,5 x 2,5 metru hlavně úspěšné letní komedie, které lidi
pobaví,“ dodal vedoucí kina Michal Špadrna.
S kvalitou služeb poskytovaných kinem Máj je spokojen i starosta
města Ladislav Chlupáč. „Terasa je dalším místem, které zpříjemní
lidem návštěvu kina, jenž ne náhodou patří z hlediska návštěvnosti
mezi nejúspěšnější jednosálová kina v republice. Návštěvnost dokazuje, že systematicky investovat do zázemí kina se vyplatí,“ konstatoval starosta Chlupáč.
Text a foto Eva Břeňová

BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
TÝDEN KNIHOVEN 2.–7.10.
ZDARMA: registrace pro nové
čtenáře (nebo ty, kteří nebyli
déle než 5 let registrovaní)
Pasování druháčků: každý žák
získá při slavnostním pasování
do řádu čtenářů průkazku zdarma | pro třídy, které se účastnily
v minulém školním roce projektu Knížka pro prvňáčka
Amnestie: 3. upomínka bude
odpuštěna těm, kteří se přihlásí.
PROGRAM
středy 16.30 – 17 h. | 2. patro
Pohádkování. Čtení pro děti a
jejich rodiče zdarma
pá 6. 10. | od 17 h
Otevřená kniha, svět pro každého | zábavně naučné odpoledne pro děti 1. stupně ZŠ s rodiči.
Projděte se světem literárních
žánrů od cestopisů přes detektivku, sci-fi a fantasy až po pohádku.
Přijďte v masce svého oblíbeného
literárního hrdiny. | zdarma
st 25. 10. | 17 h | 2. patro
Klub cestovatelů: Na stáži v
Belgii | beseda. Stáž Lenky Kahudy Klokočkové na umělecké
škole v belgických Antverpách
trvala více než rok. O své dojmy
a zkušenosti ze života v multikulturním městě se podělí na
besedě s J. Štefanikovou. | 30 Kč
pá 3. 11. | 17 h | 2. patro
Vernisáž výstavy Zmizelé Sudety | Putovní výstava (do 30. 11.)
ukazuje nejvýraznější proměny
krajiny v pohraničí a zejména
těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Jsou zvány školní skupiny – rezervace: info@
knihovnalitomerice.cz | zdarma
st 22. 11. | 17 h | 2. patro
Hana Hindráková: Smrtící
byznys | autorský večer. Populární autorka románů z afrického prostředí představí svou
novou knihu, jejímž hlavním tématem jsou falešné léky. | 30 Kč

OD POČÍTAČŮ ZPĚT U SPORTU VÍTÁ DĚTI ROZMARÝN
Zpátky ke sportu se od počítačů vrací zájem
dětí z Litoměřic. Alespoň tomu nasvědčuje obsazení kroužků v Domě dětí a mládeže Rozmarýn.
Některé pohybové aktivity jsou již beznadějně
plné, jiné na své účastníky ještě čekají. Ani počítačové kroužky ale nezůstávají pozadu. „Maincraft
friends a Heroes of the Storm – to jsou osvědčené
kroužky zaměřené na počítačové hry a zároveň na
vzájemnou interakci dětí i komunikaci. Po strop
nabité máme již i sportovní kroužky, jako je atletika, fotbálek nebo také jogínek,“ potvrdila ředitelka Rozmarýnu Zuzana Bendová.
Také ostatní kroužky se pomalu plní. Na své
zájemce ještě čeká například florbal, herní svět
s deskovými a karetními hrami, ale i večery pro

tvořivé určené starším dětem a dospělým nebo
zajímavý hudební kroužek „s hudbou kolem světa“. Z kroužků, které se těší velkému zájmu, nutno zmínit ještě herpetologický a rybářský, rychle
se plní výtvarná dílna, děti se s oblibou vrací i ke
keramice a jumpingu, který litoměřické jumpery
v minulosti dostal až na mistrovství světa.
Kroužky v Rozmarýnu běží od poloviny září.
Letošní rok navíc přinesl příjemnou změnu v podobě rekonstrukce objektu. „Máme v tuto chvíli
již hotovou fasádu, výměnu oken, nové podhledy, čeká nás ještě rekonstrukce chodníčku před
vchodem, střecha bude hotová do října. Provozu
DDM nic nebrání, kroužky probíhají, jak mají,“
dodala ředitelka Zuzana Bendová.
(hroch)

PROGRAM NA ŘÍJEN
7. 10. Kreativní dopoledne 9,00-13,00 hodin
7. 10. Magic, Pokémon a Hearthstone turnaje
9-13 h
8. 10. Zážitkový den na DDH 14,00-16,00 hodin
13.-15. 10. Výjezd s pěstounskými rodinami
13. 10. Párty „Vítejte v době kamenné“
14. 10. Keramická dílna 9,00-11,00 hodin
14. 10. Drakiáda 9,30-12,00 hodin (DDM) a od
14,00 h. venku (sraz u Penny v Pokraticích)
22. 10. Nerf turnaj 9,00-12,00 h. Havlíčkova ZŠ
23. 10. Dýňobraní v zahradnictví Grüner 10,0017,00 hodin
25.-28. 10. Podzimní prázdniny na Lhotsku
26.-27. 10. Podzimní příměstský tábor
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HOSPIC ZVE
Hospic sv. Štěpána pořádá
v říjnu u příležitosti Světového
dne hospicové a paliativní péče
(14.10.) akce pro veřejnost:
7. 10. od 19 hodin v divadle /
benefiční klavírní koncert.
Hraje
Gaston
Etchegoyen.
Výtěžek bude použit na nákup
polohovacího lůžka pro těžce nemocné pacienty. Virtuózní klavírista, původem z Chile, zahraje
skladby V. A. Mozarta, J. S. Bacha,
Issaka Albenize či Ignacia Cervantese. Vstupné 150 Kč
14. 10. od 10 hodin / Den otevřených dveří v Hospici sv. Štěpána.
Těšit se můžete na prohlídky v doprovodu zaměstnanců.
Připraven je doprovodný program. Zazpívají např. Modrásci,
přípravný sbor Pánů kluků, vokální projekt Apendix či kapela Nestel postel. Uvidíte dvě divadelní
pohádky pro menší děti. Připraveny budou i hry pro děti a občerstvení. Součástí Dne otevřených
dveří bude i veřejná sbírka.
19. 10. od 9 hodin se koná XII.
Den hospice - odborná konference na hradě s podtitulem
„Paliativní péče jako integrální
součást péče o nevyléčitelně nemocné“. Akce je určena primárně
odborné veřejnosti a je akreditována Českou lékařskou komorou.
Více na www.hospiclitomerice.cz
Zuzana Legnerová

DOBROVOLNICTVÍ / CHARITA

PRO HOSPIC ZPÍVALY OPERNÍ DIVY

Operní divy Andrea Kalivodová (zleva), Pavlína Senić a Tereza Mátlová.
Potleskem ve stoje odměnilo publikum 4. září v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích
trio operních zpěvaček. Cyklus
společných, ale i sólových vystoupení zakončily Andrea Kalivodová, Tereza Mátlová a Pavlína Senić
písní Hallelujah. Sólistky opery
Národního divadla si letos pozval
Nadační fond Kalich na již šestý
ročník benefičního koncertu pořádaného ve prospěch hospice.
Jeho ředitelka převzala na konci
koncertu od předsedy správní rady
NF Kalich Alexandra Vondry šek
na 56 540 korun. Přesně tolik totiž

činil výtěžek ze vstupného. Dalších
200 tisíc korun předal za město
místostarosta Pavel Grund.
„Věřím, že i tentokrát výtěžek
z koncertu pomůže zařízení, které
poskytuje služby na vysoké úrovni,
a to jak po profesionální, tak i lidské stránce,“ konstatoval předseda
správní rady NF Kalich Alexandr
Vondra. Koncertu přítomným zaměstnancům hospice poděkoval
i starosta Ladislav Chlupáč. „Finance využijeme na léky pro naše
klienty,“ uvedla ředitelka Marková,
která se zmínila i o novinkách, jež
hospic v poslední době přináší.

CHANTAL SE I LETOS UJME
AUKCE DIAKONIE

Foto Anna Hrochová
Kromě úspěšného rozjezdu domácí hospicové péče je to například
i služba psychologa, který pomáhá nejen těžce nemocným lidem,
ale i jejich rodinám vypořádat se
s těžkou životní situací, do které se
dostali.
Koncert pro hospic se uskutečnil
v rámci Litoměřického kulturního
léta s finanční podporou města
Litoměřice. Letos šlo o 6. ročník
benefiční akce, na které v minulosti vystoupili skupina Hradištan,
Ondřej Havelka a Melody Makers,
Bratři Ebenové, Spiritual kvintet
nebo The Tap Tap.
(eva)

VELETRH BYL ŠANCÍ
K PREZENTACI

Diakonie ČCE zve veřejnost 10. listopadu od 18 hodin
do hradu na 23. společenský večer s benefiční aukcí, tentokrát s názvem „Náš příběh pokračuje“. Akce symbolicky
navazuje na úspěšné oslavy 25. výročí založení organizace.
Hostem večera je herečka a zpěvačka Chantal Poullain,
která vydraží díla výtvarníků i výrobky z Diakonie. Výtěžek aukce bude věnován na provoz sociálních služeb v Herečka, moderátorka a zpěvačka Poullain se i letos
Diakonii.
Eva Cimburová ujme moderování aukce. Foto Eva Břeňová

Centrum cestovního ruchu
prezentovalo Litoměřice od 21.
do 23. září na veletrhu cestovního ruchu v Plzni ITEP 2017. Již
třináctý ročník nabídl nové turistické informace, tipy na výlety,
zábavu pro děti a celý se nesl v
duchu baroka.
(oub)

DOBRO: DARY POTĚŠILY

Soňa Vágnerová šla do třetí třídy s novou školní brašnou i dalšími potřebami. Stejně tak její sestra
Alenka, která dostane brašnu Hello
Kitty. Běžně by si ji maminka dovolit
nemohla, spolu s malým Lukášem
je výdajů pro rodinu hodně a zajistit dětem do nového školního roku
vše nezbytné není jednoduché. Díky
sbírce projektu Fondu dalšího vzdělávání DOBRO (Dobrovolnictví ve
veřejné správě), spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu a především
ochotným dárcům z řad občanů se
školní pomůcky dostanou nejen rodině Soni, ale i dalším dětem.
„Máme radost z tak velkého zájmu dárců, kteří se na sbírce podí-

leli. Bylo jich přes pět desítek. Mezi
nimi i malé děti, které s nadšením
předávaly své zánovní školní brašny,
penály, lidé kupovali mnohdy i zcela nové vodovky, tužky či kružítka,“
sdílel své nadšení Ondřej Přecechtěl,
konzultant dobrovolnických aktivit
Fondu dalšího vzdělávání DOBRO.
Školní pomůcky od dárců putují do rukou předem vytipovaných
rodin. Dostanou se tak právě tam,
kde budou prospěšné nejvíc. „Naši
pracovníci jsou celoročně v kontaktu se sociálně slabšími rodinami,
určili proto několik z nich, kterým
dar v podobě školních potřeb bude
opravdu cennou pomocí,“ uzavřela
Renáta Jurková, vedoucí odboru.
(hroch)

Konzultant dobrovolnických aktivit Ondřej Přecechtěl předává školačce
Soně a její mamince školní brašnu s dalšími potřebami. Sbírka probíhala v
informačním centru radnice.
Foto Anna Hrochová

LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO
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Zavzpomínejme na významné akce
konané v rámci LIKUL v srpnu a v září.

PIVNÍ SLAVNOSTI. Cekem 27 pivovarů a 5 000 návštěvníků. To byly Pivní slavnosti, které se uskutečnily 12. srpna. Zahájil je krátce po poledni

koncert skupiny Mandrage, která celou akci odstartovala skutečně velkolepě. Prostor slavností se postupně plnil až do večerních hodin. Návštěvníci se účastnili
řady připravených soutěží, vyzkoušeli i roli porotců, když hodnotili nejlepší pivo či stánek, u kterého se nejlépe pije. V kvalitě moku to u lidí vyhrál plzeňský
pivovar Raven, ale nejlépe se jim pilo s pivovarem Millenium, kde nalévaly krojované výčepní s plavými vlasy.		 Fota Anna Hrochová

VELKÝ LETNÍ KONCERT.

Ani deštivé počasí nezkazilo 11. srpna koncert, který se uskutečnil opět za účasti Litoměřického festivalového sboru
vedeného Romanem Pallasem. „Bylo to strhující. Bára Basiková, klavíristka i celý orchestr, všichni byli úžasní,“ zhodnotila Zuzana Hladíková, jedna z návštěvnic. Celý den bylo deštivo. I přesto přišlo do letního kina přes 350 diváků. Skladby Gerschwina, Fiechera, Bernsteina, Webbera, Badelta, ale také Ježka či
Cohena zahrál bravurně Karlovarský symfonický orchestr pod taktovkou Jiřího Knotte. Koncertem provázel nezapomenutelný hlas Báry Basikové, precizní
výkon předvedla také mladá klavíristka Marie Al-Ashhabová. Publikum bylo nadšeno.
Fota Anna Hrochová

SVÁTKY HUDBY přinesly do Litoměřic dva úžasné zážitky. Před zraky ministra kultury a řady dalších hostů se v pátek v jezuitském kostele představil houslový
virtuos Václav Hudeček se sólisty Markem Zvolánkem a Markem Vajo (trumpeta). Za
doprovodu komorního tělesa Baroco sempre giovanne vystoupila i letošní, teprve 18letá
laureátka Akademie V. Hudečka v Luhačovicích Klára Lešková. Druhý koncertní večer
byl již tradičně věnován hudbě operní. Operou Carmen provedla pod taktovkou dirigenta Plzeňské filharmonie Tomáše Braunera slovenská mezzosopranistka Jana Kurucová, jež se představila v hlavní roli Bizetova díla. Skvělý výkon podali i představitelé
dalších třech postav - tenorista Luciano Mastro, barytonista Martin Bárta a sopranistka Kristýna Vylíčilová. Manželé Kuldovi ze spolku Musica et Education za 5. ročník
Svátků hudby sklidili zasloužané ovace.
Foto Jiří Kopuletý

VINOBRANÍ. Jako vždy třetí zářijový víkend probíhalo na
šesti scénách vinobraní. Program na hlavním podiu vrcholil v
sobotu večer vystoupením Janka Ledeckého, po němž následoval
ohňostroj, který halil do různorodých barev a ornamentů Kalich,
dominantu náměstí. Osvědčila se také jazzová scéna, letos prvně
na nádvoří hradu. Hojnou účast zaznamenala nejen historická
scéna na Mírovém náměstí, ale i dění na Kostelním náměstí s
velkým stanem s občerstvením a místy k posezení, kde vystupovaly
i místní skupiny. Ve večerních hodinách se zaplnila také taneční
scéna pro mladé v atriu domu kultury. Pouťové atrakce bavily U
Hvězdárny.
Foto Eva Břeňová
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KULTURNÍ SERVIS

KINO MÁJ ČERVEN
1.10.

2.10.

3.10.

4.10.

5.10.

6.10.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ 7.10.
MUZEUM. (ČR, 2017, rodinný)Je
čas se odvázat. Od 15:30 hod.
LEGO® Ninjago® film. (USA,
2017, rodinný) Objev v sobě Ninju. Od 17:30 hod.
AMITYVILLE:
Probuzení
(USA, 2017, horor) Každý dům
má svou historii, tenhle ji má 8.10.
děsivě temnou. Od 17:30 hod.
ZAHRADNICTVÍ: Dezertér.
(ČR, 2017, drama) Tří samostatné filmy odehrávající se na
pozadí nejdramatičtějších ob- 9.10.
dobí minulého
století a
časově předchází oblíbenému
snímku Pelíšky. Od 19:30 hod.
WIND RIVER (USA, 2017,
thriller, krimi) Nic není těžší, než
zjistit pravdu. Od 17:30 hod.
AMITYVILLE: Probuzení. 19:30

10.10.
TO. (USA, 2017, horor)Když
ve městě Derry ve státě Maine
začnou mizet děti, musí skupina
mladých chlapců
a děvčat
čelit svým největším obavám v
boji proti zlému klaunovi jménem Pennywise. 17:30
KINGSMAN: Zlatý kruh (USA, 11.10.
2017, dobrodružný) S tajnými
agenty organizace Kingsman
jsme se rozloučili v rozpačité 12.10.
situaci. Sice na poslední chvíli
zachránili svět, ale sami na tom
nebyli zrovna nejlépe. 19:30
ZAHRADNICTVÍ:Dezertér. 17:30

BRAZIL. (VB, 1985, fantasy).
Jak snadné je stát se nepřítelem
státu! Pesimistická vize nedaleké
budoucnosti, inspirovaná Orwellovým románem 1984. 20:00 13.10.
WIND RIVER. Od 17:30 hod.
BLADE RUNNER 2049. (USA,

2017, sci-fi)Třicet let po událostech
prvního filmu odhaluje nový Blade
Runner dlouho ukryté tajemství,
které by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. 19:30

BLADE RUNNER 2049. 17:30
HORA MEZI NÁMI. (USA,
2017, drama)
Co kdyby váš život závisel na
cizím člověku? Od 20:15 hod.
BLADE RUNNER 2049. 22:00

14.10.

ESA Z PRALESA.(Francie, 15.10. MY LITTLE PONY FILM. 13:30
2017, rodinný)Esa z pralesa se
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
neohroženě vydávají do boje...
2. Od 15:30 hod.
Od 13:30 hod.
SNĚHULÁK. Od 17:30 hod.
LEGO® Ninjago® film. Od 15:30
BLADE RUNNER 2049. 20:00
HORA MEZI NÁMI. Od 17:30
KROTKÁ. (Francie, 2017,
BLADE RUNNER 2049. 19:30
drama) To nejlepší z festivalů z
AMITYVILLE: Probuzení. 22:15
Benátek, Berlína a Cannes. 20:00
LEGO® Ninjago® film. Od 13:30 16.10. SNĚHULÁK. Od 17:30 hod.
PO STRNIŠTI BOS. (ČR, 2017,
ESA Z PRALESA. Od 15:30 hod.
rodinný)Film čerpá ze vzpomínek
BLADE RUNNER 2049.17:30
na dětství, které prožil Zdeněk
HORA MEZI NÁMI. 20:15 hod.
Svěrák za války na venkově.20:00
G.Verdi: NABUCCO. (FranWESTERN. (Německo, 2017,
cie, 2017, opera)Příběh této
drama)To nejlepší z festivalů z
dramatické opery se odehrává
Benátek, Berlína a Cannes.20:00
v roce 586 před Kristem. Děj je
odvozen z biblického příběhu o 17.10. PO STRNIŠTI BOS. Od 17:30 h
ALIBI NA MÍRU. Od 19:30 hod.
osvobození Židů z babylonského
TA, KTERÁ ODEŠLA. (Filipíny,
zajetí. Od 19:00 hod.
2017, drama) To nejlepší z festivalů
MUMIE. 2D. Od 22:00 hod.
z Benátek, Berlína a Cannes.19:30
JMENUJI SE HLADOVÝ BI18.10. WIND RIVER. Od 17:30 hod.
ZON. Zvuková stopa pro neviO TĚLE A DUŠI. (Maďarsko, 2017,
domé (ČR, 2017, road movie).
drama) To nejlepší z festivalů z BeZ Moravy až do Ameriky do
nátek, Berlína a Cannes. 19:30
kmene Navahů. Od 17:30 hod.
JMENUJI SE HLADOVÝ
19.10.
KAMARÁDI
Z TELEVIZE. (CR,
BIZON. Od 19:00 hod.
70 min., pohádkové pásmo). Od
HORA MEZI NÁMI. Od 17:30 h
9:30 hod.
MATRIX. (USA, 1999, sci-fi). LeSRDEČNĚ VÁS VÍTÁME. (Frangenda se vrací. Od 19:30 hod.
cie, 2017, komedie)Jak dokážete,
SNĚHULÁK. (USA, 2017,
že jste ochotni pomáhat lidem v
krimi) Brzy napadne první sníh.
nouzi? Pozvete je domů. 19:30
Pak zabije znovu. Od 17:30 hod.
MATKA! (USA, 2017, thriller)
ALIBI NA MÍRU. (Francie,
Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet
2017, komedie)Užívejte si
v ráji, je zaklepání na dveře. 17:30
neřestí, „Alibi na míru“ to za vás
BAJKEŘI. (ČR, 2017, komedie) .
vyžehlí. Od 20:00 hod.
Podzimníkomedie, která přinese
ČTVEREC. (Švédsko 2017,
slunce, letní pohodu, okouzlení lásdrama) To nejlepší z festivalů z
kou i kamarádství utužené ve chvíli,
Benátek, Berlína a Cannes. 20:00
kdy je třeba se opřít do šlapek.19:30
KINGSMAN: Zlatý kruh. 17:30 20.10. GEOSTORM: Globální nebezpečí (USA, 2017, katastrofický).
SNĚHULÁK. Od 20:00 h
Systém, který
dokáže
ALIBI NA MÍRU. Od 22:30 h
ovládat počasí se může obrátit
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2.
proti svému stvořiteli. Od 17:30 h
(USA, 2017, animovaný)Veverčák
MATKA! Od 19:30 hod
Bručoun se svými přáteli musí
BAJKEŘI. Od 21:30 hod
zabránit starostovi Oakton City
21.10. HURVÍNEK A KOUZELNÉ
zbourat jejich domov. 13:30
MUZEUM. Od 13:30 hod
MY LITTLE PONY FILM.(USA,
MY LITTLE PONY FILM. 15:30
2017, animovaný) Přátelství má
SNĚHULÁK. Od 17:30 hod
mnoho barev. 15:30
BAJKEŘI. Od 19:30 hod
ALIBI NA MÍRU. Od 17:30 hod.
GEOSTORM: Globální nebezpečí.
SNĚHULÁK. Od 19:30 hod.
Od 21:30 hod
AMITYVILLE: Probuzení. 22:00

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM
4.10. PETER LIPA – Kde bolo tam
bolo / 50 rokov na scéne. Koncert
slov. zpěváka od 19.00. 220 Kč

3.11. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ - DEGUS-

10.10 ČOCHTAN VYPRAVUJE

5.11. POHÁDKOLAND – Medvídek

19.00.Muzikál Jiřího Voskovce a
Jana Wericha Divotvorný hrnec
v osobité úpravě nejslavnějšího
českého představitele vodníků
Josefa Dvořáka.Vstupné: 360 Kč
13.10. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ - DEGUSTACE 18.00.Vinařství Pod
Radobýlem.Vstupné: 270 Kč.

15.10. MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – STRAŠIDEL
SE NEBOJÍME 15.00. Veselé
odpoledne plné písniček, cvičení a
soutěží pro děti i dospělé. 130 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE v 15.00
hod. Vstupné: 65 Kč.

20..
25.
26.

30.

TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ „KOTILIONOVÁ“ v 19.00 hod.
Vstupné: 150 Kč
JAKUB SMOLÍK v 19.00 hod.
Koncert s doprovodnou skupinou. Vstupné: 330 Kč

JAZZ & SWING v 19 h., provede
americký zpěvák L.A.Davison, Jiří
Růžička - klavír, František Uhlíř kontrabas. 180 Kč
FRIDA v 19.00 hod Malovat a
milovat – úspěšný slovenský muzikál..
Vstupné: 2sektory 400 / 350 Kč

2.11. TOMÁŠ KLUS RECYKLUS
TOUR 201719.00 Přineste na

koncert oblečení, které už neunosíte a věnujte jej! Vstupné: 490 Kč

TACE 18.00. Vičiké vinařství
Mikulášek. Vstupné: 270 Kč.
Kapacita omezena.

MiOli. Nová show od tvůrců představení
„Šmoulové jsou zpět“

7.11. Travesti skupina Screamers

19.30. Vstupné: 260 Kč předprodej
/ 290 Kč v den akce

11.11 KONCERT – J. HONZÁK

19.00. Vzpomínkový večer na
orchestr Fr. Honzáka. .

13.11 PARTIČKA ve 20.00 hod.

Tentokrát v živé divadelní podobě.
Ondřej Sokol, Michal Suchánek,
Richard Genzer, Igor Chmela,
Jakub Kohák a Marián Čurko.
Vstupné: 430 Kč
15.11 ŠKOLA 2017 PREZENTACE
STŘEDNÍCH ŠKOL A OBORŮ
16.11 TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ „KVĚTINOVÁ“ 19.00. 150 Kč
20.11 TANEČNÍ ODPOLEDNE Přijďte
se třeba jen pobavi. 65 Kč

DIVADLO K. H. MÁCHY
6.10. Nemilovaná/ArtWay.

Komorní inscenace podle novely
Arnošta Lustiga vyprávějící o
židovské dívce, která za 2. světové války v terezínském ghettě
provozuje nejstarší řemeslo světa
Pro SŠ a 2. Stupeň ZŠ. Od 8.30
a 11.00 hod, Předplatné B. Od
19.00 hod.
7.10. Gaston Etchegoyen hraje pro
Hospic Sv. Štěpána/benefiční
klavírní koncert. Od 19.00 hod

14.10 Pět ve stejných šatech/Li-Di Litoměřice. Současná tragikomedie o životě pěti rozdílných žen,
které v průběhu večera zjistí, že
mají vlastně hodně společného.
PREMIÉRA! Od 17.00 hod

14.10 Geriho šuplíky/ Pik-Art Úštěk.
Pohled do života a snů Geriho
Smithe, jeho zákazníků a přátel.
PREMIÉRA! Od 20.00 hod.

15.10 Světová pohádka/Vocaď-Pocaď. Pohádka pro chytré děti.
Od 10.00 hod

22.11 ONDŘEJ HAVELKA A MELODY
MAKERS Bude to jinak ! 19.00
Vstupné od 350 Kč
24.11 POVÍDÁNÍ O VÍNĚ - DEGUS-

16.10 Vše o ženách/Divadlo A. Dvořáka

25.11 HORKÝŽE SLÍŽE 25 LET - KAPE-

17.10 U kočičí bažiny/Rádobydivadlo

TACE Pavel Skrášek, 18.00 hod

LA Z JINÉ PLANETY 20.00, vstupné 300

30.11 JAZZ & SWING,19.00, vstupné

180 Kč

Příbram. Pět různých mini příběhů
žen různých generací. Od 19.00 hod
Klapý. Hra o smutku, proto musí
být veselá. Hra o nenávisti, a proto
je v jejím centru láska. 19.00

22.10. MY LITTLE PONY FILM. 13:30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM. Od 15:30 hod
BAJKEŘI. Od 17:30 hod
GEOSTORM: Globální
nebezpečí.. Od 19:30 hod
23.10. MATKA! Od 17:30 hod
BAJKEŘI. Od 19:30 hod
24.10. GEOSTORM: Globální
nebezpečí. Od 17:30 hod.
SNĚHULÁK. Od 19:30 hod.
25.10. NA MLÉČNÉ DRÁZE. (Srbsko,
2017, drama).Divoká balkánská
romance. Od 20:00 hod.
BAJKEŘI. Od 22:00 hod.
THOR: Ragnarok (USA, 2017,
dobrodružný)Thor je uvězněn
bez svého mocného kladiva a
je nucen pustit se do závodu
s časem, aby se vrátil včas do
Asgardu a zastavil zkázu svého
domova. Od 23:59 hod
26.10. THOR: Ragnarok. 13:30

JIGSAW. (USA, 2017, horor)
Pokračování známé hororové
série SAW je tu znovu.... Těšte se,
budete se bát. 17:30
THOR: Ragnarok.19:30 hod
JIGSAW. Od 22:00 hod

27.10. LEGO® Ninjago® film.15:30 hod.
THOR: Ragnarok. 17:30 hod.
THOR: Ragnarok. 19:30 hod.
JIGSAW. Od 22:00 hod
28.10. EMOJI VE FILMU. (USA, 2017,
rodinný).13:30
THOR: Ragnarok. Od 15:15
THOR: Ragnarok. Od 17:30
JIGSAW. Od 19:30 hod
THOR: Ragnarok. 21:30
29.10. EMOJI VE FILMU. Od 13:30 hod.
ESA Z PRALESA. Od: 15:30 hod
JIGSAW. Od 17:30 hod.
THOR: Ragnarok. Od 19:30 hod
30.10. THOR: Ragnarok. Od 17:30 hod.
PO STRNIŠTI BOS. Od 20:00 hod
31.10. MATKA! Od 17:30 hod.
JIGSAW. Od 19:30 hod

18.10 Vlk a ovce běží z kopce/Krabice

Teplice. Pohádka pro MŠ a 1.
Stupeň ZŠ. 9.00
39 stupňů/Dejvické divadlo Praha.
Komedie na motivy klasického
špionážního filmu Alfreda
Hitchcocka z roku 1935. 19.00
19.10 Vítr/ Loutkové divadlo Jitřenka

Žatec. Loutkový horor. V Alinově
domě se schyluje k čemusi
velkému, potřebuje pomoc. 17.00

20.10 Čistírna/Hynkovo hravé divadlo.
Lehce kriminální komedie 19.00

21.10 Pochodem ŤAP/ Pohadlo. Zví-

řecí pohádka o cestě ze ZOO
domů do Afriky. Od 10.00 hod.
Kafíčko za oponou/Mladivadlo
ZUŠ Litoměřice. Autorská inscenace studentek základní umělecké školy. 17.00
Prachy: Prachy!/TMA divadlo
Terezín. Rax Cooney v celosvětově známé komedii. 19.00

23.10 Český recitál/Markéta Janoušková.

Koncert pro housle a klavír. Od 19.00

26.10 K-PAX Svět podle Prota/

Stage Art. Inscenace K-PAX,
možná o člověku, možná o
mimozemšťanovi, nás nenechá
klidným a překvapí nás naprosto
nečekaným vyústěním celého
příběhu. Předplatné A. Od 19.00
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KOUPALIŠTĚ HLÁSÍ
28 TISÍC LIDÍ

MALOVANÁ FASÁDA VE DVOŘE DOMU U KALICHA (RADNICE) PROŠLA REKONSTRUKCÍ. Původní renesanční malby byly v havarijním stavu. Jak vychází ze zprávy Národního památkového ústavu, poslední restaurátorské práce se datují do roku 1992. Jedná se přitom o největší dochovanou malovanou fasádu na území Litoměřic,
kde malby dosahují 40 % plochy. „Uchování a prezentace této fasády je důležitá pro celou podobu městské památkové rezervace v Litoměřicích, nejen pro původně gotický měšťanský dům č.p. 15/7. Z toho důvodu jsme přikročili k
jasnému rozhodnutí fasádu zrestaurovat, a to podle restaurátorského záměru akademické malíčky Evy Votočkové,“
vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Andrea Křížová. Celkové náklady na průzkum,
restaurování a obnovu malované dvorní fasády dosáhly 650 tisíc korun, město tuto částku financovalo 265 tisíci.
Zbytek uhradila dotace ministerstva kultury. Dům U Kalicha byl pravděpodobně středověkým objektem, který prošel
zásadní přestavbou v letech 1570 – 1580.
(hroch), foto Eva Břeňová

LETNÍ KINO MĚLO ÚSPĚŠNOU SEZONU

V pátek 15.9. mohli diváci přijít do letního kina na
Střeleckém ostrově na poslední projekci letošní promítací
sezony. Poslední večer byl v režii Michala Hanzla z hospody U Letního kina, která poskytuje během všech filmů
zázemí a občerstvení návštěvníkům. Jednalo se o tzv. „film
naslepo“. To znamená, že diváci do poslední chvíle nevědí,
na jaký film přišli. To věděl jen jeden člověk, Michal Hanzl, který o filmu dopředu prozradil pouze: „Jedná se o inteligentní film, který je vhodný i pro mládež.“ Film naslepo
uzavíral sezonu již loni a diváci byli spokojeni.
Diváci si promítání v letním kině oblíbili. Od května,
kdy se zahajovalo filmem Učitelka, do prvního zářijového víkendu, kdy se končilo projekcemi v rámci 17.
filmového festivalu s názvem „Dětství“, jich přišlo více
než dva tisíce. Kinoklub Ostrov, který zajišťuje drama-

turgii letního kina, nabídl širokou škálu filmů, a tak si
mohl vybrat opravdu každý. Našli se však i stálí příznivci filmů pod širým nebem.Někteří z nich byli v letním
kině třeba i na deseti projekcích. Mezi filmy byly dokumenty, komedie i filmy, které byly uvedeny letos na
mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
Uvedli jsme například Kinders, Bezva ženská na krku,
Druhá strana naděje či Dvojitý milenec nebo kultovní
film Mrtvý muž. Návštěvnický rekord ovšem přinesla
až poslední srpnová projekce filmu Špunti na vodě, kdy
přišlo 407 diváků. Těší nás zájem diváků a věříme, že i v
příští sezoně jim nabídneme pestrý program.
Letní kino provozuje Kinoklub Ostrov ve spolupráci
s jeho nájemcem – Agenturou Modrý z nebe.
Hana Galiová a Věra Preclíková

Návštěvnost letního koupaliště
na Písečném ostrově loňskou třicetitisícovou návštěvnost nepokořila.
Může za to počasí. Díky příhřevu
bazénů však dosáhla neméně úctyhodných 28 tisíc. „Návštěvnost
lehce klesla všem letním bazénům
v republice, dá se tedy usuzovat, že
na vině bylo skutečně horší počasí. Průměrná denní návštěvnost si
však v příznivých dnech vysloužila
500 plavců, sezonu nám pak lehce
prodloužil výhřev bazénů,“ zhodnotil ředitel Městských sportovních
zařízení Jaromír Tvrzník.
Zhoršenému počasí napovídá i
provoz koupaliště, který byl letos
ukončen již 4. září. Vloni poslední
plavci koupaliště opustili taž 16.
září. Sezona byla v obou letech zahájena přibližně stejně, a to v první
polovině května.
(hroch)

STARÁ GARDA
NEREZAVÍ
Tak lze s trochou nadsázky popsat vůbec první Den seniorů, který
se formou sportovního a soutěžního dne uskutečnil první zářijový
den v areálu letního koupaliště. I
přes dlouhotrvající déšť se ho zúčastnilo pět desítek lidí, které přišel
povzbudit i starosta města.
Titul nejaktivnějšího seniora získal Lubomír Melichar (ročník 1953),
nejaktivnější seniorky o rok starší
Jana Vinšová. Nejstarším účastníkům akce bylo přes osmdesát let.
„Kvůli počasí jsme operativně měnili jen počet stanovišť a jejich umístění. Za účast seniorům a hlavně za
spolupráci celkem třinácti organizacím a oddílům velmi děkujeme. Akce
se všem velmi líbila a rádi bychom,
aby se stala každoroční tradicí,“ shrnula pocity všech Milka Kuderová,
jedna z organizátorů prvního litoměřického Dne seniorů.
(eva)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MÁ TISÍCOVKU ŽÁKŮ

Celou tisícovku žáků má v novém školním roce základní umělecká škola. „Máme samozřejmě i
své ‚prvňáčky‘, jsou však rozptýleni
v různých oborech, většinou v tom
nejpočetnějším hudebním, kde se
individuálně učí na vybrané nástroje,“ říká ředitelka ZUŠ Dominika
Valešková a dodává, že na nástroje
se letos učí 591 žáků. Škola otevřela
nové studijní zaměření – hru na melodické bicí nástroje, děti se budou
učit na marimbu a vibrafon. Jde o
poměrně drahé nástroje za desítky
tisíc korun.
Novinkou je také to, že výuka
sborového zpěvu po dohodě
se ZŠ Havlíčkova probíhá ve

volných prostorách školy. «Sbor
prochází obměnou, dětí přibylo,
«upřesňuje učitel Jakub Kacar, který
už má za sebou první hodiny přípravy s dětmi ze sboru „Samohlásky“.
Hojně navštěvovaným oborem je
výtvarný se 187 žáky. Do literárně
dramatickém oboru, který měl loni
velmi úspěšný rok, chodí 107 dětí.
Škola chystá na 15. listopadu v
divadle veřejný koncert, tentokrát
se představí učitelé.
Tradice litoměřické umělecké školy
sahá až do počátku 20. století. Souvisí
se založením Měšťanské orchestrální
školy v roce 1901 – tedy ještě v době,
kdy město bylo převážně německé.
Miroslav Zimmer

Děti se sborovému zpěvu učí pod vedením Jakuba Kacara v uvolněné učebně
na ZŠ Havlíčkova.
Foto Miroslav Zimmer
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MUZEUM ZVE
20. 6. – 29. 10.
Litoměřická NEJ
Výstava představí známá i
méně známá „NEJ“ Litoměřic a
okolí. Návštěvníci se např. dozvědí, že v Litoměřicích se narodil známý skladatel, jehož hit
nazpívali i Beatles, zjistí, kde
se scházel recesistický spolek
schlaraffiánů nebo kde se nacházely nejstarší písemně doložené vinice v Čechách. Výstava
venkovními panely pokračuje i
v ulicích města.
17. 10. / Komentovaná prohlídka výstavy Litoměřická NEJ
Provází její autor, historik Martin Krsek od 17 hodin.
9. 11. – 4. 2. / Tajemství barokní knihy. Výstava odhalí taje
knižního řemesla. Ukáže výrobní postup i výzdobné techniky barokního knihařství. Přiblíží práci restaurátorů, kteří
vracejí knihám jejich původní
krásu. Výstava představí rovněž
dílny litoměřických knihtiskařů v období baroka. Doprovodný program nabídne komentované prohlídky i tvořivé dílny
– jejich termín bude upřesněn,
již nyní se ale zájemci mohou
hlásit na kurz mramorování
(více na webu muzea). Na výstavě se spolupodílí Státní oblastní archiv v Litoměřicích.
Vernisáž proběhne 9. 11. v 17 h.
Pavlína Gutová

KULTURA

VÝSTAVA UKAZUJE
HRŮZY TransportU

Ojedinělou výstavu představuje do
17. listopadu Státní oblastní archiv v
Litoměřicích. Návštěvníky seznamuje
s transporty (pochody) smrti na konci
druhé světové války, jejichž prostřednictvím nacisté tzv. evakuovali vězně
koncentračních táborů, likvidovaných
před blížící se frontou. V prostorách
archivu v Krajské ulici je k vidění
vždy v pondělí od 8.30 – 17.00, úterý
až čtvrtek 8.30 – 15.00 hodin, v pátek
po dohodě. Výstavu připravili KZ-Gedenkstätte Flossenbürg a Vojenský
historický ústav Praha.
V polovině dubna 1945 vypravili
nacisté z koncentračního tábora v Litoměřicích vlakový transport s vězni.
Výstava sleduje cestu tohoto transportu, vedoucí přes Lovosice, Kralupy,
Roztoky, Prahu a Olbramovice až do
jihočeského Velešína, kde se vězni dočkali 8. května osvobození.
Expozice zasazuje příběh transpor-

tu do širšího historického kontextu.
Zároveň si všímá i konkrétních aktérů
těchto událostí a jejich osudů. Tematizuje fenomén pomoci transportovaným vězňům ze strany železničních
zaměstnanců i obyčejných civilistů,
otázku poválečného vyrovnání se s
pachateli trestných činů apod.
Výstava vychází z několikaletých
historických rešerší v domácích i zahraničních archivech a muzeích, ze
soukromých sbírek a z rozhovorů
s pamětníky. Prezentuje bohatou obrazovou dokumentaci, která je v případě transportů smrti ojedinělá.
Rozdělena je do 12 panelů, v nichž
ústřední text doplňují mapy, fotografie
a dobové dokumenty. Její spoluautorka, historička Pavla Plachá výstavu
koncipovala tak, aby „šla za divákem“,
a to v přiblížení historické události ve
spojení s konkrétním místem.
Sabina Dušková

PODZIM LÁKÁ K FOTOGRAFOVÁNÍ

Podzim je ideální příležitostí pro focení různobarevných koutů přírody, staveb a života v ní. „Nezmeškejte příležitost,“ vyzývají členové skupiny
FotoporoT, která vyhlásila v srpnu 7. ročník soutěže Život a cestovní ruch
v Českém středohoří. „Těšit se budeme nejen na snímky přibližující krásu obdivovaného středohoří a staveb v něm, ale i na život v něm. Motivy
lidí a zvířat ve spojení s krásnou krajinou totiž v předchozích ročnících téměř chyběly, což nás mrzí,“ říká předseda poroty Petr Hermann. Uzávěrka
soutěže je 31. srpna příštího roku, aby fotografové měli příležitost fotit v každém
ročním období. Soubor nejlepších snímků opět bude vystaven v hradu, a to v listopadu příštího roku. Více na www.e-fotosoutez.cz.
(eva)

TIPY PRO VÁS
DUNCAN TANĆÍ
Dne 11. října se od 18 hodin
v hradním sále Kulturního a
konferenčního centra uskuteční
večer věnovaný tanci s názvem
Duncan tančí. Diváci se mohou
těšit na 12 choreografií studentů
různých ročníků Konzervatoře
Duncan centre, která je zaměřena na současný tanec a tvorbu, a
budou tak vtaženi do světa tance
a emocí. Tanec nelze v Litoměřicích vidět příliš často, jedná se
proto o jedinečnou příležitost,
jak se s ním setkat. Akci pořádá
Kinoklub Ostrov díky podpoře
města.
Hana Galiová
Kinoklub Ostrov
MÁCHŮV MÁJ V DIVADLE
Máchův Máj byl inspirací pro
výstavu nazvanou Máj, na kterou vás zve Centrum cestovního ruchu s fotografem Jaromírem Hanzlíkem, vítězem dvou
kategorií fotografické soutěže
CZECH PRESS PHOTO 2016.
Fotografie jsou spjaty s Máchovým Májem a místy, která básník při svých cestách navštívil.
Výstavu v divadle zahájí vernisáž 24. října v 17 hodin. Potrvá
do konce listopadu. Prohlédnout si ji lze v otevírací době
pokladny divadla, tedy každou
středu od 14:30 do 18:00 hod a
vždy hodinu před každým představením i v jeho průběhu.
Marie Ouborná

GALERIE LÁKÁ NA „MÝTUS ULRICH CREUTZ“

Galerie zve na výstava Mýtus Ulrich Creutz,
která představuje pozdně středověkou výtvarnou
kulturu Kadaně a severozápadních Čech. Vůbec
poprvé se zde kombinují středověké artefakty a
současné umění (konceptuální video, David Kořínek, skupina Raffani). Výstava potrvá do 19.
listopadu.
V Kadani roku 1516 působil sochař a kameník
Ulrich Creutz, který vytvořil na objednávku Jana
Hasištejnského z Lobkowicz († 1517), zástavního
pána Kadaně a vysokého diplomata krále Vladislava Jagellonského, náhrobek umístěný v kostele
Čtrnácti svatých pomocníků v klášteře františkánů-observantů v Kadani. Na náhrobku je zobrazeno tělo zemřelého v expresivní podobě lidské
kostry ovinuté hadem. Tentýž sochař vytvořil
tzv. Lobkowiczký epitaf – monumentální desku s
rytířem ve zbroji, představující snad Janova syna
Jaroslava II. († 1529). Oba monumenty zachycuje na výstavě dvoukanálová HD videoinstalace
Davida Kořínka s názvem Daleko/blízko.
Pozdně gotický sochař Ulrich Creutz se těší

Svatá Anna Samotřetí z Ústí nad Labem.
Foto: Archiv galerie

odbornému zájmu již takřka sto let a jeho dílu
byly za tu dobu věnovány již dvě monografické
výstavy, což vypovídá o jeho unikátním místě v
dějinách umění.
Výstava kromě vlastního díla Ulricha Creutze
(prezentovaného formou konceptuálního videa)
a řezbářských prací s ním dříve spojovaných
ukazuje také další artefakty (malby, sochy, rukopisy) původně určené pro kadaňský klášter.
Mezi nejvýznamnější exponáty na výstavě patří
rukopisy textů samotného Jana Hasištejnského z
Lobkowicz.
K výstavě připravila Severočeská galerie výtvarného umění spolu s Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy bohatý doprovodný program: komentované prohlídky pro různé věkové skupiny (mateřské, základní, střední i vysoké
školy), výtvarné dílny pro děti i rodiče (od šesti
let), přednášky pro veřejnost, koncert.
Michaela Ottová
(redakčně kráceno)
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