Radnièní zpravodaj
DVOUMÌSÍÈNÍK

SLOVO STAROSTY
Milí
Litoměřičané,
opět Vás zdravím prostřednictvím Radničního
zpravodaje. Na
úvod Vám předkládám několik
informací o událostech posledních dnů, protože září na ně bývá
již tradičně bohaté.
S příchodem nového školního
roku jsme veřejnosti představili
zbrusu novou mateřskou školu
v Ladově ulici, stejně jako sousední základní školu, která prošla
stavebně náročnou rekonstrukcí.
Na děti jsme mysleli i v případě
modernizace dětského oddělení
knihovny Karla Hynka Máchy,
které nabízí svým nejmladším
čtenářům kvalitnější zázemí. Mile
mě překvapila Vaše účast na litoměřickém fóru, kde probíhala
věcná diskuse o nejpalčivějších
problémech města. Obzvláště potěšující je fakt, že se o město, ve
kterém žijeme, začínají stále více
zajímat i mladí lidé. Proběhly
i dny otevřených dveří na zimním stadionu a v novém domově
pro seniory na Dómském pahorku, který byl 1. října slavnostně otevřen.
Litoměřice pak v průběhu
uplynulých dnů hostily desítky tisíc návštěvníků. Ať již na Zahradě Čech, vinobraní, v průběhu
mezinárodní konference Řádu Rizalových rytířů či několikadenního semináře organizovaného
německým spolkem právě v našem královském městě. Všechny
tyto akce významnou měrou přispěly k dalšímu zviditelnění
a propagaci našeho krásného
města.
Ladislav Chlupáč
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ZDARMA

NA DÓMSKÉM PAHORKU NAŠLI
DOMOV PRVNÍ SENIOŘI

Jedním z prvních obyvatel se stal devadesátiletý Bohuslav Zelený. Svou veselou povahou si hned získal srdce svých pečovatelek, mezi něž patří i Šárka Holasová (na
snímku).
Foto Eva Břeňová

PRODEJ PARCEL JE ZAHÁJEN
S největší pravděpodobností počátkem listopadu zahájí město prodej
devatenácti parcel na Miřejovické
stráni. Dokončena totiž byla stavba
chodníků, komunikací i sítí. 22. října
by měli zastupitelé na svém jednání
schválit podmínky prodeje pozemků
o různé výměře, kdy nejmenší má
rozlohu 610 metrů čtverečních a největší 882 metrů čtverečních.
„Předpokládám, že nabídková
cena bude korespondovat s náklady, které město vložilo do nákupu pozemků a stavbu infrastruktury,“ uvedl místostarosta Václav
Červín. Jeden metr čtvereční se tak

LIDEM, KTEŘÍ NEZAPLATILI
ZA ODPAD, HROZÍ SANKCE
Poplatek za komunální odpad dosud nezaplatila téměř pětina obyvatel. A to i přesto, že splatnost dle vyhlášky, která je k 31. srpnu, již uplynula.
„Upozorňujeme občany na potřebu splnit si tuto povinnost v co nejkratším termínu. V opačném případě se vystavují zbytečně sankci, která
může tvořit až trojnásobek základního dluhu,“ upozorňuje vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Iveta Zalabáková.
Za svoz komunálního odpadu platíme 498 korun ročně. Tato částka se
v posledních letech na rozdíl od jiných měst nezvyšovala. Zásluhu na tom
mají sami Litoměřičané, kteří stále více odpad třídí. Loni bylo z celkového
množství 8133 tun komunálního odpadu separováno zhruba 27,8 % odpadu.
(eva)

bude prodávat minimálně za 1300
korun. Pokud projeví o danou parcelu pouze jeden zájemce, získá ji
za nabídkovou cenu. Pokud se jich
přihlásí víc, přistoupí město k obálkové metodě. Majitelem pozemku
se tak stane ten, který předloží nejvyšší nabídku.
V současné době již pracovníci odboru územního rozvoje registrují
dvaadvacet žádostí o koupi. „Neznamená to však, že dostanou přednost.
Zastupitelé totiž kromě pravidel prodeje schválí i termín, do kdy je
možno nabídky na koupi předkládat,“
dodal místostarosta Červín. (eva)

Nový Domov pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích byl 1.
října slavnostně otevřen. Již v průběhu září se však do něj stěhovali
první obyvatelé. Šlo o dvacítku seniorů, kteří dosud žili v domově seniorů s pečovatelskou službou v Zahradnické ulici. Uvolněný objekt
bude po jejich odchodu sloužit jako
zázemí pro sousední zbrusu nové zařízení určené 108 klientům a jako týdenní a denní stacionář.
„V tuto chvíli jsme kladně vyřídili zhruba sedm desítek žádostí o přijetí,“ informoval vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Martin Veber. Jde o žadatele, kteří dostávají příspěvek na péči.
Což znamená, že nejsou schopni se
sami o sebe postarat, a nemohou tak
být umístění do některého z domů
s pečovatelskou službou. Oprávněnost
žadatelů o přijetí posuzuje na základě
schválených pravidel komise složená
(Pokračování na str. 2)

HLEDEJTE S NÁMI
Stavba západního mostu je
u konce. Ústecký kraj vyhlašuje společně s městem Litoměřice soutěž
o nejlepší název mostu. Své nápady
můžete v zalepených obálkách nosit
do informačního centra městského
úřadu, případně je zasílat poštou na
adresu IC (Mírové náměstí 15/7, Litoměřice), přičemž na obálku napište
velkými písmeny „ZÁPADNÍ
MOST“. Uzávěrka soutěže je 15. listopadu. O nejlepším návrhu rozhodne
komise složená ze zástupců města
a kraje. Na vítěze čeká desetitisícová
odměna věnovaná Ústeckým krajem,
kterou hejtmanka předá v den slavnostního otevření stavby. Měl by jím
být jeden z prosincových dnů. (eva)

NÁJEMNÉ V BYTECH MĚSTA POROSTE
Od 1. ledna vzroste v Litoměřicích
nájemné v městských bytech o zhruba
pětikorunu na metr čtvereční. Zatímco dosud nájemníci platili měsíčně
19,81 korun, nově začnou platit 25,18
korun za metr čtvereční.
Jde o zvýšení platné od 1. ledna,
které v souladu s občanským zákoníkem a na základě zákona o jednostranném zvyšování nájemného
z bytů bylo možné uplatnit během
čtyřletého období, tedy od 1. ledna
2007 do 31. prosince 2010. „Počí-

naje rokem 2011 tak v Litoměřicích
končí regulace nájemného,“ upozornil vedoucí odboru bytového
hospodářství městského úřadu Vladimír Zelený.
I přes zvýšení cen patří Litoměřice
dle hodnocení Ministerstva pro místní
rozvoj ČR mezi města s nejnižším
nájemným. O změně již byli informováni všichni nájemníci městských
bytů, kterých je i přes pokračující privatizaci městského bytového fondu
zhruba 1600.
(eva)
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9. října

NA DÓMSKÉM PAHORKU NAŠLI DOMOV PRVNÍ SENIOŘI
(Dokončení ze strany 1)

ze zástupců města a provozovatele zařízení, kterým je na základě výsledků
koncesního výběrového řízení Farní charita Litoměřice.
Nový domov pro seniory představuje dílo za 190 milionů korun.
Z toho 110 milionů tvoří státní dotace, zbývajících 80 milionů korun pochází z rozpočtu města.
Na provoz zařízení do konce tohoto roku získala Farní charita od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci ve výši 1,1 milionu korun.
Stalo se tak na základě intervence města Litoměřice a na doporučení Ústeckého kraje. Přestože byla v několika variantách zpracována finanční rozvaha, nelze v tuto chvíli s jistotou určit, kolik bude město Litoměřice ročně
přispívat na provoz. „Ještě nebyl schválen státní rozpočet. Bohužel chybí
i koncepce státu týkající se financování obdobných zařízení, jak je v zemích Evropské unie běžné,“ poukázal na realitu místostarosta Jiří Landa.
Dle ekonomické rozvahy však bude roční provoz zařízení stát 26 až
27 milionů korun. Významnou část by měly pokrýt platby od klientů
(330 Kč/den) a příspěvky na péči, které mohou u vyššího stupně závislosti na péči dosáhnout až 12 tisíc korun. Příspěvek přitom bude delegován od klienta na účet zařízení, jež péči příjemci dávky poskytuje.
Domov by měl být plně obsazen do konce roku. Veřejnost dostala
možnost seznámit se s ním při dni otevřených dveří, který proběhl 8.
září. „Chtěli jsme lidem dát šanci přesvědčit se na vlastní oči o tom, že
zařízení, které se nachází v jedné z nejhezčích částí města, je na vysoké
úrovni,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč.
Slavnostního otevření se 1. října zúčastnila řada hostů, včetně biskupa
Jana Baxanta, senátora Alexandra Vondry, zástupců ministerstva práce
a sociálních věcí a Ústeckého kraje v čele s radní Janou Ryšánkovou.
Kromě architektury stavby ocenili hosté hlavně její polohu. „Tím, že je
v centru města, dalo vedení radnice seniorům jasně najevo, že se nenacházejí na okraji zájmu společnosti, ale naopak v centru její pozornosti,“ nešetřil pochvalnými slovy biskup Baxant. Senátor Vondra zase
při pohledu na dvě spolu sousedící a oku lahodící nové budovy hospice
a domova pro seniory ocenil koncepčnost práce radnice na Dómském
pahorku.
Text a fota Eva Břeňová
Foto 1: Pásku při slavnostním otevření stavby přestřihli starosta
Chlupáč společně s biskupem Baxantem a místostarostou Landou.
Foto 2 a 3: Hosté slavnostního otevření si prohlédli pokoje, v nichž budou klienti žít. Jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové s vlastním sociálním
příslušenstvím, některé i s lodžií. Polohovací postele přinesou maximální
pohodlí.
Foto 4: Hned při vstupu uvítá návštěvníky recepční. Recepce bude
v provozu čtyřiadvacet hodin denně.
Foto 5: Senioři mají možnost vyjít na prostornou terasu, která odkrývá nádherný pohled do okolí.
Foto 6: Okolo novostavby vyrostl i nový park s fontánou a lavičkami.

PŘÍŠTÍ ROZPOČET MĚSTA BUDE MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÝ
Města a obce trápí v letošním roce
nízká daňová výtěžnost. Nacházejí
se přitom v období, kdy připravují
rozpočet na příští rok, v průběhu něhož může dojít k dalšímu poklesu
výběru daní. O zodpovězení dotazů
souvisejících s touto problematikou
jsme požádali vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Ivetu
Zalabákovou.
Jak se daňová výtěžnost vyvíjela
v Litoměřicích za první dvě
čtvrtletí tohoto roku?
„Za zatím poslední účetně uzavřené období, tj. k 31. srpnu, činil
propad daňových příjmů oproti stejnému období loňského roku 12 milionů korun.“
Potvrzuje současný stav vaše
předpoklady z počátku roku?
„Odhady se průběžně mění.
V lednu jsme počítali se zhruba desetiprocentním poklesem, což by

Vedoucí ekonomického odboru Iveta
Zalabáková.
Foto Eva Břeňová

představovalo zhruba dvacet milionů.
Dle informací ze Svazu měst a obcí
by roční propad mohl činit až patnáct
procent, což by v případě města Litoměřice bylo zhruba 30 milionů korun.“
V jaké oblasti jste zaznamenali
nejvyšší propady?
„Zhruba osm milionů korun u daně

z příjmů právnických osob, dále 2,5
milionu u daně z příjmů fyzických
osob podnikatelů a daně z příjmů ze
závislé činnosti, tj. u zaměstnanců o
zhruba milion korun.“
Dokážete již nyní odhadnout,
zda v souvislosti s daňovými propady nevzniknou městu nějaké
problémy?
„Považuji za velkou výhodu, že
rozpočet na rok 2009 byl sestaven na
základě daňových příjmů roku 2008.
Neuvažovali jsme tedy s daňovými
nárůsty jako v jiných městech a obcích, kde nyní mají problémy. Dosavadní výpadek jsme proto schopni
z velké části pokrýt rezervami v letošním rozpočtu.“
A co financování právě probíhajících náročných investičních akcí?
„Pokles daňových příjmů v roce
2009 a nejasný vývoj v roce 2010
má pochopitelně vliv zejména na in-

vestiční záležitosti města. Úvěrem ve
výši 55 milionů korun bude nutno
řešit dofinancování podílu města
v případě zimního stadionu. Finanční
prostředky totiž musíme mít k dispozici již koncem roku. V případě, že
pokles daní v tomto roce nebude tak
velký a v příštím roce zaznamenáme
vývoj příznivější, můžeme prostřednictvím mimořádné splátky splatit
případně část úvěr bez sankcí.“
Bude tedy rozpočet pro příští
rok mimořádně úsporný?
„Domnívám se, že první variantu
rozpočtu zastupitelé schválí jako mimořádně úspornou, a to jak z hlediska
provozních výdajů, tak z hlediska investic. Při jeho tvorbě bude z hlediska
daňových příjmů uvažováno s dalším
možným poklesem. V případě příznivějšího vývoje poté lze do rozpočtu
řadit další případné investice dle rozhodnutí zastupitelů.“
(eva)

9. října

NOVÁ ŠKOLKA MÁ ZA SEBOU
PRVNÍ MĚSÍC PROVOZU
První měsíc provozu má za sebou
nová mateřská škola v Ladově ulici.
Do objektu bývalého zdravotního
střediska nastoupilo prvního září 54
dětí. Slavnostní otevření již zkolaudované stavby proběhlo 28. srpna.
Šanci prohlédnout si moderní prostory určené nejmladší generaci dostala i veřejnost.
Školka má dvě části první pavilon
je určený dětem, ve druhém se nachází hospodářské zázemí, včetně
kuchyně. Rekonstrukce stála město
6,2 milionu korun. O 54 dětí se stará
osm zaměstnanců, z toho čtyři učitelky. Vedoucím pracoviště je Marcela Benešová.
Město Litoměřice tímto krokem
pohotově reagovalo na zvyšující se
potřebu míst v mateřských školách
poté, co se v minulých letech výra-
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Kuchyň v nerezovém provedení splňuje podle místostarosty Červína (na snímku
společně s kuchařkami) přísné hygienické normy.
Fota Eva Břeňová

zněji začal zvyšovat počet dětí narozených v Litoměřicích a okolí.
Od nového školního roku tak navý-

Na hodnocení kvality péče o malé děti je podle maminky tříletého Mattiase Herolda
ještě brzy. Interiéry nové mateřinky se jí ale líbí a chlapec sem chodí rád.

šilo kapacitu o 54 míst v Ladově
ulici a dále o 20 míst v MŠ Baarova.
„Od 1. září tak budeme mít v 11
mateřských školách celkem 36 tříd.
Zatímco v loňském školním roce
navštěvovalo zařízení 757 dětí, nyní
se jejich počet zvýšil na 831,“ informovala vedoucí odboru školství
městského úřadu Miroslava Najmanová. Neumístěno zůstává pouze
čtrnáct dětí maminek na mateřské
dovolené.
Místostarosta Václav Červín odhaduje, že ve školním roce 2010/11
bude třeba otevřít ještě jednu třídu
pro zhruba 20 dětí. „Zřejmě se tak
stane v MŠ ve Stránského ulici, která
je maminkami nejvíce žádaná, mimo
jiné i pro svou polohu ve středu
města,“ konkretizoval lokalitu místostarosta. Další zvyšování kapacity
však pravděpodobně nebude s ohledem na demografický vývoj posledních let potřeba.
(eva)

ŘEDITELEM ŠKOLY
JE KAREL KYNZL
Pedagog Karel Kynzl se stal ředitelem Masarykovy základní školy.
Do funkce ho radní jmenovali od 1.
října. Karel Kynzl působil do odvolání Aleše Žáka jako jeho zástupce.
Ve výběrovém řízení byl jediným
uchazečem o místo ředitele. „Prokázal
znalosti všech předpisů nezbytných
pro řízení základní školy, která je příspěvkovou organizací města. Jeho nespornou výhodou je kromě jiného i
znalost prostředí, pedagogického
sboru, stejně jako žáků,“ konstatoval
místostarosta Václav Červín. (eva)

MODERNIZACE
ŠKOLEK NEKONČÍ
Kromě 6,2 milionu korun na dokončenou rekonstrukci objektu bývalého zdravotního střediska v Ladově ulici investovalo město v tomto
roce i do několika dalších školek.
Například 600 tisíc korun stála výměna obkladů a dlažeb kuchyně
v Eliášově ulici. Modernizace obkladů
a dlažeb v části kuchyně v Baarově
ulici si vyžádala dalších 100 tisíc. Na
1,9 milionu korun vyšla rekonstrukce
sociálních zařízení v Srdíčku.
„V modernizaci budeme pokračovat
dle možností rozpočtu města. V dalších čtyřech mateřských školách by
například měla ještě proběhnout rekonstrukce sociálních zařízení,“ informoval místostarosta Václav Červín.
Postupnou rekonstrukcí procházejí
několik posledních let i zahrady. Letos proběhnou zahradní úpravy
v nové MŠ v Ladově ulici. Pak již
zbývá pouze zahrada MŠ v Revoluční ulici, kterou má školka společnou se Srdíčkem.
(eva)

ZA ODVOLÁNÍM ŘEDITELE ŠKOLY STOJÍ POUZE FAKTA

Odvolání Aleše Žáka z postu ředitele Masarykovy základní školy
vzbudilo mezi veřejností a v tisku
řadu ohlasů a spekulací nezakládajících se na pravdě. Radní města se
proto rozhodli zveřejnit alespoň některé ze zjištěných nedostatků, jež
odhalila veřejnosprávní kontrola.
Připomeňme sled událostí. První
veřejnosprávní kontrola, která probíhá u všech příspěvkových organizací města a odborů městského úřadu
v pravidelných intervalech, se na
škole uskutečnila v době od 18.
března do 20. dubna. Prokázala závažná pochybení v práci ředitele.
Jmenujme alespoň některé z nich.
Ředitel školy Aleš Žák překročil
limit mzdových prostředků o několik
desítek tisíc korun. Při uzavírání pracovněprávních vztahů porušil Zákoník práce. V rozporu s ním totiž neoprávněně vyplácel některým
pracovníkům mzdy. Což v praxi znamenalo, že tito zaměstnanci byli za
odvedenou práci honorováni hned
dvakrát, což svědčí o nerovném pří-

stupu k zaměstnancům. Pro zřizovatele byl alarmující i fakt, že ředitel
absolvoval za peníze školy soukromý
výlet do Alp. Proplatit si nechal veškeré výdaje, včetně skipasu. Vše pod
záminkou mapování prostředí pro
možný lyžařský kurs žáků, který se
však nakonec v Itálii neuskutečnil.
I přes závažná pochybení, jež
mohla vést k okamžitému odvolání,
však dostal ředitel od radních šanci
k nápravě. Uložili mu, aby do 30.
června odstranil nedostatky. Bohužel se tak nestalo, případně se tak
stalo pouze částečně.
Tyto skutečnosti prokázala následná červencová kontrola, k níž došlo i na přání Aleše Žáka, který však
k údivu zřizovatele odjel na dovolenou. Přestože byl v Litoměřicích přítomen jeho zástupce Karel Kynzl,
jednáním s kontrolním orgánem pověřil správce hřiště. Dále odmítl předložit doklady týkající se způsobu
čerpání mzdových prostředků. A to
s odůvodněním, že na tuto kontrolu
nemá město nárok. Což radní města

považují za důkaz arogance a neznalosti právních předpisů.
Postupně auditorky města zjistily
další závažná pochybení. Například
fakt, že účelově vázané dary rodičů
určené na mzdy rodilých mluvčích
pro výuku angličtiny byly částečně
používány i pro jiné potřeby. Stejně
tak se prokázalo, že ředitel skartoval
v rozporu se zákonem personální a
mzdové podklady důležité pro zjištění
oprávněnosti vyplácení mzdových
prostředků. Zásadní nedostatky byly
přitom zjištěny právě v této oblasti.
Někteří pracovníci zaměstnaní na částečný úvazek dostávali plat, jako
kdyby pracovali na plný úvazek. Došlo i k falšování účetních dokladů.
„Domnívám se, že i z částečného
výčtu pochybení je zřejmé, že zřizovatel školy nemohl jednat jinak. Za
odvoláním nestojí žádné politické zájmy, ale holá fakta,“ uvedl místostarosta Václav Červín, do jehož gesce
resort školství spadá. Za zmínku podle něj stojí i fakt, že výhrady ke
Školnímu vzdělávacímu programu

školy měla i Česká školní inspekce.
Přepracovaný vzdělávací program
dle požadavků ČŠI Aleš Žák městu
dodnes nepředložil.
Kvalita výuky na Masarykově základní škole však podle vedení radnice není odchodem Aleše Žáka
ohrožena. Nadále poběží od první
třídy výuka anglického jazyka, kterou
mimo jiné inicioval před několika
lety tehdejší rodič žáka školy a současný radní města Karel Krejza, jež
ji z části i financoval.
„V době, kdy jsme s ohledem na
nedostatek žáků rozhodovali o zrušení jedné základní školy, jsem vetoval rozhodnutí radních o zrušení
právě Masarykovy základní školy a
zastupitelům dal doporučení na její
zachování,“ připomíná důležité události týkající se této školy starosta
Ladislav Chlupáč.
Podle něj je úroveň základních
škol zřizovaných městem srovnatelná. „Každá má svá specifika,
každá vyniká v jiné oblasti vzdělávání,“ uvedl závěrem starosta. (eva)
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PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ
8.- 9.10. Pod Vinicí a Kosmonautů
a Rybářské náměstí
12.-13.10. Stránského
nebo Václavské nám.
mezi V.Dominikánská
13.-14.10. parkoviště
Na Valech a Rooseveltova

15.-16.10.
19.-20.10.
22.-23.10.
26.-27.10.
29.-30.10.
2.- 3.11.
3.- 4.11.
5.- 6.11.
9.-10.11.
10.-11.11.
12.-13.11.
18.-19.11.
19.-20.11.
23.-24.11.
26.-27.11.
30.- 1.12.

Křižíkova a Želetice
Šafaříkova, Dobrovského a Polní
Ladova a Jezuitská
Dolní Rybářská a Vrchlického
Nerudova a Dykova, Purkyňova
Alšova a Tylova
28. října a Teplická
Odboje a Seifertova, Hejdukova
Švermova a Zahradnická
Družstevní, Mládežnická a Horova
Plešivecká a Sokratická Družba
Sokolská a Tyršovo náměstí
Kořenského a Masarykova
Nezvalova, Havlíčkova a Škroupova
Boženy Němcové a Pražská
U Kapličky a Fillova

„LADOVKA“ MÁ NEJEN NOVÝ KABÁT,
ALE I FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU
Střecha Základní školy Ladova
v Litoměřicích je pokryta fotovoltaickými panely. Fotovoltaická
elektrárna, jejíž provoz bude spuštěn
pravděpodobně na přelomu října
a listopadu, má dosáhnout maximálního výkonu 200 kW.
Škola sice nebude mít finanční
užitek z vyráběné elektřiny prodávané ČEZu, ale získá do svého rozpočtu od soukromé firmy nezanedbatelnou částku z dlouhodobého
pronájmu střechy. „Za tuto částku
bychom rádi postavili nové dětské
hřiště a horolezeckou stěnu. Přitom
chceme, aby jak hřiště, tak i stěna
sloužily nejenom škole, ale i veřejnosti,“ uvedl místostarosta Václav
Červín (Strana zelených).
Cílem vedení radnice je postupně
dosáhnout energetických úspor ve
všech budovách nacházejících se
v majetku města. Základní škola Ladova patří v tomto směru mezi první
vlaštovky. S příchodem nového
školního roku se představila veřejnosti nejen novou fotovoltaickou
elektrárnou na střeše, ale i novým

Ředitel školy Martin Hrdina, místostarosta Václav Červín, ředitel SFŽP Petr
Štěpánek, vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler a starosta Ladislav
Chlupáč při prohlídce fotovoltaické elektrárny na střeše školy.
Foto archiv školy

kabátem, který díky výměně oken,
dveří a zateplení budovy přinese výrazné úspory v chodu zařízení.
„Umístění fotovoltaických elektráren na střechách budov je podle
mého názoru mnohem lepší variantou, než jejich stavby ve volné
krajině,“ prezentoval svůj názor
v průběhu slavnostního zahájení

nového školního roku místostarosta
Václav Červín. Právě jeho zásluhou získala škola z prostředků Evropské unie několikamilionovou
dotaci na zateplení budovy. Stalo se
tak prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí, jehož ředitel
Petr Štěpánek se 1. září objevil
mezi hosty školy.
(eva)

ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ VELKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY POKRAČUJE
Město Litoměřice nemůže v případě odstranění
či případného zakrytí velkoplošné obrazovky před
jezuitským kostelem jednat protizákonně. A to ani
v případě, že byla instalována bez povolení nejen
stavebního, ale i památkového úřadu, neboť se nachází v památkové rezervaci, na soukromém objektu č.p. 250/2 zapsaném jako kulturní památka.
Od původního návrhu zakrýt obrazovku vedení
města zatím ustoupilo. Nejprve zvažovalo, že konstrukci potřebnou k zastínění zabuduje do přilehlého chodníku, který je v majetku města. Ovšem i
ten se nachází v památkové rezervaci, takže souhlasné stanovisko by museli vydat památkáři. To
však bývá v obdobných případech negativní, protože konstrukce by stejně jako obrazovka negativně
ovlivnila pohled na kulturní památku. „A my se
přece nemůžeme chovat protiprávně jako majitel obrazovky. Město vždy musí ctít zákony,“ zdůrazňuje
tajemník úřadu, právník Petr Panaš. Podle něj protiprávní postup města by mohl v jeho neprospěch
ovlivnit i právě probíhající složitá správní řízení, případně soudní spor.
Paradoxně na této situaci vydělává jednatelka
firmy Wau Media Renata Gurellová, která je pro-

Obrazovka kazí pohled na jezuitský kostel. Foto eva

vozovatelkou zařízení. Nikoli však majitelkou, jak
tvrdila v průběhu jednání, k němuž si ji předvolal
stavební úřad, jenž stejně jako památkový úřad a
správní oddělení městského úřadu vede v této záležitosti správní řízení. Předvolání majiteli, pokud
nějaký existuje, se však nepodařilo doručit. „Na
adrese firmy zapsané v obchodním rejstříku nikdo
nesídlí. I přes pomoc pražského živnostenského
úřadu jsme nezjistili, kam se firma přestěhovala,“
uvedl vedoucí stavebního úřadu Jan Nejtek, který

„CHODNÍKOVÝ ZÁKON“
TECHNICKÉ SLUŽBY DODRŽÍ
Technické služby města jsou
schopny zajistit od 1. listopadu tohoto roku úklid chodníků tak, jak jim
ukládá tzv. chodníkový zákon. Podle
něj již za stav chodníků nebudou zodpovídat majitelé přilehlých nemovitostí, ale města a obce. Dle opravdu
jen hrubých předpokladů se tak v Litoměřicích zvýší náklady na jejich
úklid o zhruba 40 procent.

„Staráme se o údržbu 80 kilometrů komunikace. Neznamená to však
pouze 160 kilometrů chodníků, protože spousta míst, která potřebují
údržbu, nemá silnice. Jde o lávky,
přechody a podobně,“ uvedl ředitel
technických služeb Ivo Elman.
S ohledem na nárůst udržované
plochy zakoupí TS nový stroj. Dle
rozhodnutí městské rady půjde

jednal pouze s Renatou Gurellovou. Jednatelka
však odmítla podepsat protokol z ústního jednání
s odůvodněním, že není přítomen její právní zástupce.
Pokud však nedodá na příštím jednání stanoveném na 9. října úřady vyžádané dokumenty, mezi
něž patří i nájemní smlouva na provoz zařízení,
bude vnímána jako majitel obrazovky, který může
očekávat až dvoumilionovou pokutu jak ze strany
stavebního, tak i památkového úřadu.
Právní oddělení a stavební úřad městského úřadu
i nadále pokračují v hledání legální cesty vedoucí
k odstranění černé stavby. „Jedno řešení se rýsuje
a možnost jeho uplatnění prověřujeme. Je velká
škoda, že z nového stavebního zákona vypadl institut možnosti zakrytí reklamního zařízení do doby
skončení správního řízení, které se vede k jeho odstranění. Naše zákony nám nedovolují v tomto případě konat rychle a v souladu se zájmy města. Naprosto chápu rozladění některých občanů, kterým se
celé řízení může zdát zdlouhavé a může činit dojem
nečinnosti úředníků. To však není pravda, všichni
se snaží dělat maximum,“ dodal tajemník Petr Panaš.
(eva)

o Holder v ceně do 1,5 milionu korun. Vzhledem k loňské mírné zimě
a finančním úsporám nemusejí TS
žádat o příspěvek města. Investici
jsou schopny pokrýt z vlastních
zdrojů. TS tak budou od 1. listopadu disponovat dvěma Holdery,
velkým sypačem IVECO, třemi
multikárami, dvěma traktory, dvěma
Aviemi pro ruční sypání a dvěma
sypači značky ISEKI.
Na rozdíl od jiných měst jsou
schopny zvládnout nárůst množství
práce bez výraznějšího navyšování
počtu pracovníků. Přijmou pouze ři-

diče pro nový sypací vůz Holder,
který bude s ohledem na menší rozměry zajíždět i do hůře přístupných
míst. „V pohotovosti tak od 1. listopadu, kdy pro nás začíná zimní sezona, budeme mít 16 pracovníků
a dispečera, který úzce spolupracuje
s městskou policií,“ upřesnil Ivo Elman.
V průběhu října projednají radní
každoročně aktualizovaný plán
zimní údržby, s nímž se obyvatelé
mohou po jeho schválení seznámit na internetových stránkách
města.
(eva)

9. října

PARKU SI MNOZÍ NEVÁŽÍ
Krásného parku U Hvězdárny si
mnozí z nás neváží. Přestože byl
do provozu uveden teprve v loňském
roce, vandalismus, absence slušného
chování a neohleduplnost vůči okolí
jsou zde na denním pořádku.
Správcem parku je Růžena Holštajnová. V létě vstávala každý den okolo
páté hodiny, aby lidé, kteří parkem budou procházet jako první, vešli do
upraveného prostředí. „Vysbírám
okolo 150 nedopalků cigaret a velký
igelitový pytel na odpadky mi mnohdy
nestačí,“ pozastavuje se nad nepořádkem. Nejhorší situace podle ní je o víkendu, kdy si sem přichází „odpočinout“ omladina bavící se na
diskotékách na Hrádku a v Severce.
Tehdy nový park pro hloučky lidí s vínem, pivem či něčím ostřejším v ruce
slouží i jako toaleta. „Růžová zahrada
pak páchne jako veřejný záchodek,“
poukazuje na tvrdou realitu správkyně.
Nejen mladí zde však tropí nepořádek. Stále častěji sem začínají chodit pejskaři, přestože vstup se psem je
do parku zakázán. „Tolerujeme, je-li
zvíře na vodítku a jde po vyznačené
cestičce. Výkaly na travnatých plochách jsou však důkazem toho, že
tomu tak nebývá,“ stýská si Růžena
Holštajnová. Což je ostatně v rozporu se záměrem, že travnaté plochy
budou sloužit pro rodiny s malými
dětmi ke chvílím odpočinku.

Správcem parku je Růžena Holštajnová, která s příchodem podzimu stříhá odkvetlé
hortenzie.
Foto Eva Břeňová

Samostatnou kapitolu tvoří cyklisté. Ač zde nemají co dělat, krátí
si mnozí z nich cestu přes park po
cestičkách s nezpevněným povrchem, jež pro kola nejsou určeny.
Dochází tak k jejich rozrývání a nevratným škodám. Jsou-li napomenuti, zahrnou strážce parku sprškou
sprostých slov.
A rybníčky? I do nich kdosi hází
odpadky a dokonce loví pstruhy, kteří
zde byli vysazeni, aby požírali larvy
komárů. „Dva nám záhadně uhynuli.
V hubě jednoho z nich jsme dokonce
našli rybářský háček,“ poukázal na

smutnou příhodu pan Holštajn. Kalná
voda v jezírcích je zřejmě způsobena
nejen dovnitř házeným nepořádkem,
ale pravděpodobně i kvalitou vody
čerpané ze zdejší studně. „V příštím
roce ji zkusíme čerpat z vodovodního řádu,“ zvažuje stavební technik
městského úřadu Ladislav Pošík.
Ne všichni návštěvníci parku však
odpovídají výše uvedenému popisu.
Věřme, že jako oázu klidu a odpočinku, která si zaslouží špetku ohleduplnosti, ji využívá většina z nás.
„Chovejme se jako lidé,“ prosí veřejnost Růžena Holštajnová. (eva)

Prezentace neziskovek začala
Prohlídkou Bethelu, domu křesťanské pomoci, byla v Litoměřicích
zahájena celostátní kampaň 30 dní
pro neziskový sektor.
Neziskové organizace prezentují
svou činnost hlavně prostřednictvím
fotografií. Dvacet ve městě působících neziskových organizací připravilo ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice a sociálním
odborem městského úřadu výstavu,
jejíž vernisáž proběhla 8. října
v předsálí kina Máj. Potrvá až do
konce října.
Seznámit se s prací neziskových
organizací však mohla litoměřická
veřejnost i v dalších dnech. Jednotlivé organizace totiž připravily řadu
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akcí. Včetně dne otevřených dveří,
který byl celostátně vyhlášen pro poskytovatele sociálních služeb na 7.
října. „Tento den mohla veřejnost
navštívit Tyflocentrum, středisko integrační pomoci pro nevidomé a slabozraké, Dům Naděje v Želetické
ulici, Agenturu podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE v Teplické ulici, Charitní domov Zdislava
nebo azylový dům pro muže v ulici
Marie Pomocné. 10. října se pak od
13 hodin uskuteční den otevřených
dveří v Hospici sv. Štěpána,“ vyjmenovala prezentující se zařízení pracovnice odboru sociálních věcí a
zdravotnictví městského úřadu Denisa Dobešová.

RIZALOVI RYTÍŘI DORAZILI DO LITOMĚŘIC
Praha se v záží stala hostitelem čtyřdenní mezinárodní konference Řádu Rizalových rytířů. Část programu akce, jíž se zúčastnili zástupci poboček řádu
z USA, Kanady, Filipín, Belgie, Německa a dalších států, proběhla v Litoměřicích.
V divadle přivítal zhruba osm desítek rytířů oblečených do barongue, tedy
béžových košil zdobených ručními výšivkami, starosta města Ladislav Chlupáč. Nejen jako zástupce radnice, ale i jako velitel litoměřické pobočky, která
se může mimo jiné pyšnit nedávným otevřením bašty ve Velké Dominikánské ulici. V baště coby novém výstavním prostoru města je dokumentováno
přátelství litoměřického středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta
s filipínským národním hrdinou José Rizalem, jehož kult Filipínci dodnes uctívají. Právě Rizalův odkaz byl hlavní náplní přednášek probíhajících v divadle.
„Skutečnost, že se část mezinárodní konference uskutečnila v Litoměřicích,
považuji z filipínské strany za projev určitého vyznamenání a významný počin pro rozvoj budoucích vztahů,“ konstatoval místostarosta Jiří Landa. (eva)

Program hospice určený veřejnosti
je přitom dvoudenní. V pátek 9. října
vyrazí s kasičkami do ulic studenti
gymnázia. Díky nim lidé dostanou
šanci přispět na provoz tohoto zařízení. Od 16 hodin proběhne v domě
kultury vernisáž výstavy „Nevšední
tvář radosti“ s autorským čtením zakladatelky hospicového hnutí v Čechách Marie Svatošové. O den později se uskuteční na podporu hospice
v době od 10 do 12 hodin na Mírovém náměstí koncert Big bandu ZUŠ
Litoměřice. Poté vystoupí pro děti
divadlo z České Lípy. Pracovníci hospice předvedou pomůcky pro domácí péči. Svými výrobky se budou
prezentovat i jejich klienti.
(eva)

ROZMARÝN
Program na říjen
9. - 10. 10. NOC A DEN V DDM
Od pátku 19 hod. do soboty 19 hod.
noční stezka odvahy a výtvarná
dílna, pouštění draka, snídaně a
teplý oběd zajištěn. S sebou spacák,
teplé pyžamo, sportovní oblečení
a draka.
10. 10. DRAKIÁDA
od 14 hodin, odpoledne pro rodiče
s dětmi, opékání buřtů, sraz u BMX
dráhy (směr Bílá stráň). S sebou
draka a buřta.
15.10. ŠKOLKA PLNÁZÁBAVY
9-12 hod., cena 40 Kč, výtvarná
dílna - dýně a strašidla
22.10. ŠKOLKA PLNÁZÁBAVY
9-12 hod., tancujeme, cvičíme a
zpíváme
24. 10. DEN DÝNÍ
program od 14 hodin v Severočeské galerii výtvarného umění
(výtvarné dílny, soutěž o nejkrásnější dýni, od 21. října možno nosit vyřezané dýně se jmény autora
do pokladny galerie)
28. - 31.10. PODZIMNÍ
PRÁZDNINY V DOKSECH
pro děti školního věku (1000 Kč,
přihlášky do 15.10.)
29. - 30.10. PODZIMNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
7 - 16 hod. (90 Kč)
NOVÁ NABÍDKA
Paletka (kreslení, malování, stříhání pro předškoláčky)
Aerobic (5-7 let, 8-10 let)
PC Myška
Futsal (sálová kopaná pro děti 1997
a mladší)
BMX bikros od 5 let
Stolní tenis
112 Klub záchranářů (základy
první pomoci zábavnou formou)
Společenský tanec
Za tajemstvím minulosti
Deskové hry
Break dance
Break dance a hip hop
Street dance
Angličtina hrou v rámci mateřského centra (pro děti od 3 let)
Akreditovaný kurz komunikace
asertivní, verbální a neverbální komunikace

HOSTILI JSME PARTNERY Z NĚMECKA

Spolek německo - evropského
vzdělávání v Hessensku uspořádal
v Litoměřicích na konci září čtyřdenní seminář. Obsahoval jedenáct
přednášek představitelů zdejší komunální politiky a sociální a duchovní oblasti.
Program byl zahájen na litoměřické
radnici, kde německé hosty v čele
s předsedou spolku Hartmutem Saengerem přivítal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč společně s místostarosty Jaroslavem Tvrdíkem a Jiřím
Landou. Následovala prohlídka města,
biskupské rezidence a přednášky v ho-

telu Salva Guarda. Partnerství obou
měst se mimo jiné projevuje i v oblasti
školství, kde ho již několik let aktivně
podporuje Základní škola U Stadionu
a od loňského roku i Integrovaná
střední škola na Dlouhé ulici. Obě
školy tak navštívilo v průběhu několikadenního semináře zhruba pět desítek hostů z Německa.
Spolek
německo-evropského
vzdělávání v Hessensku se téměř dvě
desetiletí angažuje politikou dorozumívání ve střední a východní Evropě. Tam také uskutečnil přes stovku
seminářů a studijních cest.
(eva)
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CHUŤ OVLIVŇOVAT ROZVOJ MĚSTA NARŮSTÁ
Chuť ovlivňovat rozvoj města narůstá. Svědčí o tom přibývající počet
lidí, kteří přicházejí diskutovat s vedoucími odborů městského úřadu,
starostou a místostarosty. Na zářijovém fóru, organizovaném Zdravým
městem Litoměřice, zaplnili sál centrální školní jídelny ve Svojsíkově
ulici.
Lidé diskutovali v tematicky zaměřených skupinách a jmenovali nejpalčivější problémy. Rušno bylo u
stolku s cedulkou sociální věci a
zdravotnictví, vzrušená diskuse byla
slyšet i v sousední skupině debatující
o dopravě a městské policii. Sedět
na jednom místě nikdo nemusel, a
tak obyvatelé města vznášeli své náměty a připomínky do různých oblastí. Výsledek byl poté veřejně prezentován na plachtách, na nichž byla
popsána řada nejaktuálnějších problémů.
Následně lidé s barevnými lístečky
v ruce dávali hlasy těm, které jsou dle
jejich mínění nejvážnější a zasluhují
si nejrychlejší řešení.
1. ZVIDITELNĚNÍ PRÁCE
STRÁŽNÍKŮ
Za nejdůležitější považují občané
zviditelnění městské policie. „V centru pracuje zřejmě dobře. Ale v okrajových částech města, na sídlištích,

strážníků, ale i státní policie,“ poukázal na důležitý fakt, který veřejnosti při hodnocení mnohdy uniká,
Ladislav Chlupáč. Cílem jsou společné hlídky městské a státní policie
v konkrétní části města. Lidé by měli
znát svého strážníka a ten naopak
problematiku daného okrsku.
2. UDRŽENÍ PERSONÁLU
VE ZDRAVOTNICTVÍ
Druhým nejvážnějším problémem
je podle občanů udržení personálu
ve zdravotních zařízeních. Jak vyplynulo z diskuse, hlavně v městské
nemocnici.
Podle jejího ředitele Leoše Vysoudila je ale vše otázkou nabídky a poptávky na pracovním trhu a finančních možnostech zdravotnického
zařízení. „Jsou-li otevřené hranice,
volný pracovní trh, nemůžeme se divit, že kvalifikovaní lékaři odcházejí
na pracovní místa v zahraničí, kde
jejich plat v eurech je minimálně čtyřikrát vyšší než zde,“ vysvětluje
problematiku. „Česká společnost se
musí připravit na to, že se bude ve
výhledu 5 až 10 let potýkat s velkým
nedostatkem lékařů. Do důchodu totiž postupně odejdou lékaři z populačně silných poválečných ročníků a
nebude je mít kdo nahradit, protože
počet českých absolventů lékařských

Vzrušená diskuse se ozývala v hloučku lidí diskutujících s vedoucím odboru dopravy I. Pernou.

nejsou strážníci vidět,“ konstatoval
například diskutující Radek Nehyba.
„Denně dostávám svodku informující o zásazích strážníků. Z ní jednoznačně vyplývá, že jejich činnost
nespočívá pouze v restriktivních opatřeních, ale například i v zadržení pachatelů trestné činnosti, hledání pohřešovaných osob a jejich předání
státní policii, pomoc lidem v nouzi
například při otevření uzamčeného
bytu. Z výsledků jejich práce je
zřejmé, že se odvíjí i v okrajových
částech města,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč. Podle starosty je však
třeba práci městské policie více prezentovat veřejnosti. Zde spatřuje
velké rezervy. „Musíme si uvědomit,
že bezpečnost ve městě není jen věcí

fakult meziročně klesá,“ poukázal
Leoš Vysoudil na rizika s tím, že
tento problém musí řešit společně
ministerstva zdravotnictví a školství.
Obdobné nedostatky vidí i v případě
nelékařských zdravotnických pracovníků.
Litoměřická nemocnice má zhruba
850 zaměstnanců. V současné době
hledá pět až deset lékařů pro různé
obory tak, aby dosáhla optimálního
počtu, a zhruba stejný počet zdravotních sester.
3. ZINTENZIVNĚNÍ ÚKLIDU
SILNIC V ZIMĚ A PO NÍ
V této souvislosti lidé nejčastěji
poukazovali na nepořádek na silnicích v zimě, v tzv. suchých dnech,

Prostřednictvím lístečků lidé dávali hlas pojmenovaným problémům města, které
jsou podle jejich názoru nejaktuálnější.

kdy na vozovce vytvořené nánosy inertního materiálu nikdo neodklízí.
Podle technika Václava Blechy však
obdobný úklid, jakým je čištění ulic
v jarních, letních a podzimních měsících, probíhá i v zimě. „Pouze není
tak častý. Techniku totiž máme přestrojenou na zimní údržbu, takže například nemůžeme kropit. Pokud
však má podle předpovědi počasí,
kterou pravidelně sledujeme, přijít
několik pěkných dnů, reagujeme,
přestrojíme a vozovky uklízíme,“
říká technik.
4. PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ
Zde lidé konstatovali, že zatímco
parkování v centru se zlepšilo, v
okrajových částech, hlavně na sídlištích a některých ulicích, jako A.Muchy, zůstává velkým problémem.
„Jde o zásadní problém, který trápí
nejen Litoměřice. Při stavbě sídlišť se
kdysi nepočítalo s tak velkým nárůstem vozidel,“ říká starosta Ladislav
Chlupáč. Podle jeho informací, jež
zazněly na fóru, bylo vybudováno
nové parkoviště v blízkosti kulturního domu, nová místa vznikají u
zimního stadionu. V souladu s územním plánem se řeší možnost stavby
parkovacího domu i vedle okresní
správy sociálního zabezpečení.
5. VYBUDOVÁNÍ CENTRA
AKTIVNÍHO VĚKU
Nejstarší generace postrádá v Litoměřicích centrum aktivního věku.
Místostarosta Jiří Landa informoval,
že se s jeho výstavbou počítá ve
Velké Krajské ulici, kde zanedlouho
ukončí provoz jídelna pro důchodce.
Vařit se pro ně bude v novém domově pro seniory na Dómském pahorku. „Rádi bychom do rozpočtu
města na příští rok prosadili, aby přestavbou bývalé jídelny vzniklo právě
centrum aktivního věku,“ uvedl
místostarosta Landa.
6. PRŮJEZD MĚSTEM
Průjezd městem byl na loňském
fóru označen jako problém číslo
jedna. Letos klesl na šestou příčku.

„Lidé zřejmě zaregistrovali, že akce
realizované právě v zájmu zlepšení
plynulosti dopravy přinesly alespoň
dílčí výsledky,“ konstatoval vedoucí
odboru dopravy a silničního hospodářství Ivo Perna. Na mysli tím měl
především vybudování nových kruhových křižovatek Na Kocandě a
před plaveckým bazénem, dále instalaci semaforů v ulici Na Valech.
Velkou úlevu nám v dopravě nepochybně přinese nový západní most,
jež má být uveden do provozu koncem tohoto roku. V té souvislosti
bude již zanedlouho zahájena stavba
kruhového objezdu v místě výjezdu
ze západního mostu. Další kruhová
křižovatka vznikne před Severkou, v
místě napojení Liškovy a Mrázovy
ulice.
V oblasti dopravy se na fóru lidé
pozastavovali nad vznikem nové stanice technické kontroly v blízkosti
nemocnice. „Její povolení bylo v
kompetenci krajského úřadu, nikoli
naší,“ vysvětlil Ivo Perna. Dále diskutující upozorňovali i na přechod
pro chodce před Gurmánií, kde by v
zájmu přehlednosti prostoru nechali
instalovat zrcadlo.
7. STARTOVACÍ BYTY
Stavba startovacích bytů v Jiříkových kasárnách by podle veřejnosti
měla být jednou z priorit. Pracovníci
odboru územního rozvoje městského
úřadu již přitom mají připravený projekt, podle kterého by v objektu bývalé vojenské ubytovny mělo vzniknout na pět desítek malometrážních
bytů. Vydané je i stavební povolení.
„V současné době čekáme na vypsání
vhodného dotačního titulu, protože
přestavba objektu na byty je vyčíslena na šedesát milionů korun,“ konstatovala vedoucí odboru Venuše
Brunclíková.
Dalšími problémy, kterými by se
podle občanů mělo vedení města zabývat, je další zvyšování kapacity
mateřských škol a kumulace kulturních akcí na shodné termíny.
Text a foto Eva Břeňová
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POZNEJTE „SVÉHO“ STRÁŽNÍKA

MĚSTSKÁ POLICIE
PROSÍ O SPOLUPRÁCI

Každý okrsek v Litoměřicích má
svého strážníka. Městská policie ve
spolupráci s obvodním oddělením
Policie ČR rozdělila město na osm
okrsků, tedy osm územních obvodů.
Každý z nich má svého strážníka a
policistu. Což v praxi znamená, že
obchůzkovou činnost vykonávají v
přiděleném rajonu.
„Jde o to, aby dobře znali prostředí, za jehož bezpečností situaci
odpovídají, a obyvatele, kteří zde žijí.

Městská policie v Litoměřicích vyhlásila akci „Viditelná dopravní
značka“. Stojíme totiž před začátkem
období vegetačního klidu, kdy je
vhodná doba na prořezávku větví
stromů a ostatní zeleně. V průběhu
září a října se tak více než v jiných
měsících zaměří hlídky na dobrou viditelnost dopravních
značek.
Mnohdy je totiž zakryje vegetace a
řidiči je spatří až na poslední chvíli,
někdy pak vůbec, jak ukazuje snímek z Liškovy ulice.
„Pokud lidé obdobnou situaci zaregistrují, ať neprodleně volají městskou policii na tel. číslo 416 733 044.
Ve spolupráci s technickými službami a majiteli pozemků pak zajistíme nápravu,“ uvedl velitel městské
policie Ivan Králik.
(eva)

Věříme, že dlouhodobým působením
si získají důvěru tak, aby se jim lidé
svěřovali s problémy, které je v oblasti bezpečnosti v dané lokalitě
trápí,“ odůvodnil komunitní přístup
k policejní práci velitel městské policie Ivan Králik. Strážník a policista
by postupem času měli nejen odhalovat trestnou činnost, ale i definovat
problémy a navrhnout účinná opatření, jež budou negativním jevům
předcházet.

CO BY MĚL STRÁŽNÍK V OKRSKU ZNÁT
• místa, kde dochází k častému narušování veřejného pořádku a páchání
trestné činnosti
• místa a objekty, kde se soustřeďují osoby dopouštějící se protiprávního
jednání (úkryty, neobydlené budovy, restaurace, parky apod.)
• místa jako tržiště, zastavárny, bazary apod.
• instituce a organizace poskytující veřejné služby
• osoby důležité pro činnost policistů v okrsku z hlediska jejich dřívější
nebo současné činnosti (trestané osoby, podmíněně odsouzené, skupiny
mládeže dopouštějící se protiprávního jednání apod.)
• osoby, které jsou ochotny spolupracovat s policií

Nutno si však uvědomit, že pochůzková činnost ve svěřeném
okrsku je vykonávána v rámci běžných služebních povinností policisty
i strážníka, spíše však nad jejich rámec. „Nelze tedy očekávat, že zde
budou pořád. Plán služeb je zpracováván tak, aby policista a strážník
pracující ve dvanáctihodinových
směnách mohli odpracovat polovinu
pracovní doby v obchůzkové
službě,“ upozornil Ivan Králik. Zvýšenou měrou však do oblastí zacházejí v podvečerních a ranních hodinách.
Hodnocení jejich práce je prováděno podle úrovně a kvality zajištění
veřejného pořádku a spokojenosti občanů s výkonem služby, podle spolupráce s občany, s orgány místní samosprávy, podle účinnosti prevence,
počtu a využitelnosti získaných poznatků vedoucích k odhalení trestných činů, podle počtu zadržených
pachatelů, vypátraných a pohřešovaných osob a podobně.
(eva)

POŘÁDEK KONTROLUJÍ
NĚKOLIKRÁT DENNĚ
Přechodů pro
chodce přibývá

Až pětkrát denně zajíždějí litoměřičtí strážníci do problémového panelového domu č.p. 7 v Revoluční ulici kontrolovat klid
a pořádek. Při obchůzce procházejí všemi podlažími i sklepními prostorami. Zvýšený dohled vykonávají poté, co si obyvatelé domu dlouhodobě stěžovali na nepřístojné chování některých nájemníků a hostů, kteří za nimi v hojné míře docházejí.
Na základě rozhodnutí zastupitelů zde začne s největší pravděpodobností v listopadu vyvíjet činnost občanské sdružení
Naděje, které úspěšně provozuje ubytovnu pro sociálně slabé
v Želeticích. Město již začalo v suterénu domu budovat místnost
se sociálním zařízením, které pracovníci Naděje využijí jako své
zázemí. „V dopoledních hodinách zde bude fungovat poradna
pro problémové jedince i celé rodiny, odpoledne se službu konající sociální pracovník zaměří na volnočasové aktivity dětí,
doučování a pomoc při jejich přípravě do školy,“ charakterizoval náplň činnosti vedoucí želetické ubytovny Aleš Slavíček.
Zastupitelé věří, že přítomnost sociálního pracovníka ve spojení s častou návštěvou strážníků alespoň částečně pomůže při
eliminaci negativních jevů.
(eva)

OPILÝ NEZLETILEC SKONČIL V NEMOCNICI
Litoměřické vinobraní letos proběhlo z hlediska bezpečnosti bez vážnějších incidentů. „Je tomu tak i zásluhou městské a státní policie, které
odvedly výbornou práci,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč.
Strážníci městské policie řešili
pouze několik událostí. Například vyhledali zaměstnance Radničního
sklípku poté, co dostali po půlnoci informaci, že v podniku zůstal na toaletě zamčený host. Dále předali dřevěný prodejní stánek majiteli,
kterému byl, jak se domníval, odcizen. Nalezen byl odhozený za jednou
z maringotek. Zřejmě výsledek konkurenčního boje mezi poskytovateli
občerstvení.

„Závažnějším případem bylo zranění ženy, která zakopla o železný
řetěz u kašny na Mírovém náměstí,
upadla a zranila se na hlavě,“ připomněl případ sobotního dne velitel
městské policie Ivan Králik. Strážníci
přivolali první pomoc a zajistili bezproblémový příjezd sanitky. Což nebylo třeba v případě muže, který
spadl ze zídky na parkánech.
Daleko vážněji než s pouhou kocovinou však mohl skončit patnáctiletý mladík, který ležel ve stavu těžké
podnapilosti na parkovišti U Hvězdárny. Nalezl ho při obchůzce strážník, jenž ho uložil do stabilizované
polohy a v obavě z otravy alkoholem
raději zavolal první pomoc. Mladík

byl převezen na dětské oddělení nemocnice. Případem se začali zabývat pracovníci sociálního odboru
městského úřadu.
Muži v černých uniformách monitorovali i situaci u železniční tratě,
kde loni přejel projíždějící vlak
mladou ženu. Pracovníci Českých
drah vyšli městu vstříc tím, že
v tomto úseku snížili maximální povolenou rychlost vlaků.
V průběhu vinobraní se ve službě
postupně vystřídalo všech jedenatřicet strážníků, do jejichž kompetence nespadalo vpouštění vozidel
s účinkujícími do centra města. „To
bylo úkolem bezpečnostní agentury,“ upřesnil velitel.
(eva)

S příchodem nového školního
roku nechali radní vybudovat před
dalším školským zařízením přechod pro chodce. Tentokrát se tak
stalo před Domem dětí a mládeže
Rozmarýn v Plešivecké ulici.
„Zároveň s přechodem vznikla
i autobusová zastávka,“ uvedl
místostarosta Václav Červín, podle něhož tento krok výraznou
měrou přispěl ke zvýšení bezpečí
chodců. Až dosud totiž vystupovali lidé cestující městskou hromadnou dopravou v místě, kde
parkovala vozidla, protože zastávka zde chyběla.
Nový bezbariérový přechod
v Plešivecké ulici, včetně autobusové zastávky, stál zhruba 300 tisíc korun. „Po Základní škole
U Stadionu, ZŠ Boženy Němcové,
ZŠ v Havlíčkově ulici a centrální
školní jídelně tak přišla na řadu
stavba přechodu na jednom z dalších míst, kde se pohybuje velké
množství dětí,“ dodal místostarosta Červín.
Tím však stavební akce související s bezpečím chodců v Litoměřicích nekončí. Dva nasvícené
přechody i s vodícími pruhy pro
slepce jsou v těchto dnech budovány za pokratickými závorami.
Investice je vyčíslena na půl milionu korun.
(eva)
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Děkovných dopisů
je víc než stížností

Stále více děkovných dopisů chodí
na adresu litoměřické nemocnice.
V roce 2005 jich přišlo 16, v roce 2006
19, o rok později 29 a v loňském roce
byl zaznamenám prozatím rekordní počet - 44. Loni převýšil počet děkovných dopisů počet přijatých stížností,
kterých bylo celkem 19. Například
v roce 2007 byl poměr děkovných dopisů a stížností 29 ku 31, o rok dříve dokonce 19 ku 34.
Z 19 loni podaných stížností byly
čtyři zcela oprávněné, dvě částečně
oprávněné a jedna neoprávněná. Dalších 12 jich zůstává nedořešených. (nk)

Rozsah poskytované
péče se nezměnil

Nemocnice poskytuje v letošním
roce zdravotní péči ve stejném rozsahu jako v roce předchozím. To znamená v lůžkové části na zhruba 600
lůžkách (90 lůžek interna, 30 neurologie, 35 psychiatrie, 63 dětské, 40
ženské, 60 chirurgicko-traumatologické, 5 lůžek ARO, 30 ortopedie,
20 urologie, 10 ORL, 30 rehabilitace, 10 KVJ, 15 MOJIP, 162 léčebna
dlouhodobě nemocných). Zároveň
s tím fungují v nemocnici čtyři desítky ambulancí. Rozsah poskytované péče by měl být zachován i
v příštím roce.

9. října

PÁPĚŘÍ JE POSLEM RADOSTI
Zpestřit šedivé dny na nemocničním lůžku litoměřické léčebny dlouhodobě nemocných se již několik
týdnů pokoušejí dobrovolníci pracující pod hlavičkou občanského sdružení Pápěří. Díky jejich iniciativě tak
zde hospitalizovaní senioři malují obrázky, na květináče, vznikají pod jejich rukama výrobky z proutí a dalších
přírodních materiálů. Potěšit na duši
veselými písničkami je přichází jednou harmonikář, příště zajdou veselí
ochotníci, jindy zaujme filmová přehlídka starých filmů.
Pápěří je program, jehož nositelkou je Lucie Kudibálová. „Jeho posláním je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů
upoutaných na lůžko, pomoci nemocnému překonávat chvíle strávené
v nemocnici a přispět k urychlení
léčby,“ vyzdvihuje jeho hlavní smysl
mladá žena žijící v Úštěku. S realizací
programu nezištně pomáhá několik
dobrovolníků.
Patří mezi ně i Marie Mazancová,
kterou mnozí Litoměřičané znají jako
prodavačku jednoho z butiků na
Dlouhé ulici. „Některé rodiny dnes dávají přednost vlastnímu komfortu před
láskou k nemohoucím rodičům,“ říká
žena středního věku, která poté, co jí

Zdeňka Kubátová a Vladimír Jiránek, klienti litoměřické LDN, říkají, že kontakt
s dobrovolníky z Pápěří je pro ně vítaným zpestřením dne. Na snímku se studentkami českolipské střední školy.
Foto Eva Břeňová

dospěly děti, cítí potřebu být užitečná.
Připouští však své obavy. „Dosud jsme
pracovali s lidmi, kteří o to stáli a přišli do společenské místnosti hledat rozptýlení, jež jim nabízíme. U postele nemohoucího jsem však ještě neseděla,“
přiznává dobrovolnice, která hodlá preferovat právě práci s klientem upoutaným na lůžko - tedy četbu, vyprávění,
zpívání či kreslení. Je si přitom vědoma
toho, že získat důvěru starého, často

zahořklého člověka nemusí být vždy
jednoduché. O to však záslužnější podle ní je, když se to podaří.
Dobrovolníkem se může stát kdokoli starší 18ti let v případě, že je připraven 2-3 hodiny týdně svého času
věnovat pacientům na oddělení LDN.
„Předpokladem je tolerance, schopnost sebereflexe a respekt mezí dobrovolnické služby,“ upozorňuje Lucie
Kudibálová.
(eva)

Do červených čísel nemocnice nevstoupí
Městská nemocnice i přes nepříznivou finanční situaci ve státě, jež má
mimo jiné za následek zpožďující se
platby zdravotních pojišťoven, slibuje
i letos vyrovnaný rozpočet. Dle odhadu vývoje a s přihlédnutím k aktuálnímu hospodářskému výsledku očekává její vedení, že letošní rok ukončí
s kladným hospodářským výsledkem,
představujícím zhruba 4,5 milionu korun. Řediteli nemocnice Leoši Vysoudilovi jsme položili několik otázek.
Dostal zdravotnický personál dle
rozhodnutí vlády přidáno? Jakou
částku několikaprocentní navýšení
představuje?

„V letošním roce dostali naši zaměstnanci přidáno zhruba sedm procent platu, což ve finančním vyjádření znamená pro nemocnici nárůst
osobních nákladů o zhruba deset milionů korun. Z toho asi 3,5 milionu
bude kompenzováno navýšením plateb za zdravotní sestry a porodní asistentky od zdravotních pojišťoven.
Zbývající část prostředků musela nemocnice alokovat v rámci svého běžného hospodaření.“
O kolik tedy našli zaměstnanci
na výplatní pásce víc?
„Zaměstnanci fakticky dostali
přidáno dle kategorie zařazení

SVĚT UŽ NEMŮŽE BÝT STEJNÝ

v rozmezí 200 až 2.500 korun za
měsíc.“
V loňském roce jste na regulačních poplatcích vybrali 12,7 milionu korun. Jakou částku očekáváte letos a jak ji využijete?
„Po zákonných úpravách očekáváme výběr ve výši 12 milionů korun. Peníze využíváme k úhradě
oprav, modernizaci budov a vybavení nemocnice. Ke konci letošního
roku veřejnosti představíme všechny
akce, na které byly použity.“
Kolik nemocnici dluží lidé na poplatcích? Jaká je nejvyšší dlužná
částka?

Dlužná částka od 1. ledna loňského roku dosáhla do poloviny září
tohoto roku 710 tisíc. Nejvyšší dluh
dosahuje 13.980 korun. Nemocnice
podala k soudu více než tři desítky
návrhů na platební rozkaz. Řada
jich byla soudem vydána a nabyly
právní moci. Nyní se jedná s exekutory o jejich vymožení. Rád bych
však upozornil, že např. dlužná
částka ve výši pěti tisíc korun se
zvýší o soudní poplatek, úroky, exekutorskou odměnu, a dlužník tak
bude muset uhradit částku mnohem
vyšší - 15 až 20 tisíc.“
Eva Břeňová

Svět po finanční krizi již nemůže být stejný, jako byl. „Vyráběl víc, než na
co měl, než co se vyplácelo a bylo prodejné,“ zaznělo na palubě lodi Porta Bohemica z úst viceguvernéra České národní banky Miroslava Singera, který
přijal pozvání Okresní hospodářské komory v Litoměřicích a Nadačního
fondu Kalich Alexandra Vondry na panelovou diskusi s podnikateli. Tématem
byla finanční krize.
Více než stovku přítomných podnikatelů zajímal kromě jiného i předpokládaný vývoj koruny vůči euru. Podle viceguvernéra lze předpokládat, že koruna bude mít tendenci posilovat, ale zároveň i hodně kolísat. Singer, dle hodnocení senátora Vondry jeden z nejlepších národohospodářů v zemi, dále
poukázal na možná rizika přímo související s volbami do Poslanecké sněmovny. „S blížícími se volbami nejsou naši političtí představitelé ochotni přihlásit se k realitě, což nás v budoucnu může stát až příliš,“ konstatoval ekonom ve zjevné narážce na předpokládaný vysoký schodek státního rozpočtu
a s ním kontrastující populistické sliby politiků voličům. Zároveň s tím však
uklidnil podnikatele prohlášením, že banky v České republice krizi přežijí
a svým závazkům vůči klientům dostojí.
Po diskusi s vládním ekonomem Tomášem Sedláčkem, bývalým ministrem
Vladimírem Dlouhým tak Alexandr Vondra společně s okresní hospodářskou
komorou uspořádal další ekonomicky zaměřenou debatu určenou hlavně
podnikatelům.
(eva)

9. října

ZIMNÍ STADION KONČÍ DRUHOU TŘETINU
Zhruba pět desítek lidí vyzde najdou potřebné zázemí.
užilo dne otevřených dveří a
Patří do něj i víceúčelová
přišlo si prohlédnout stavbu
hala, tělocvična pro judo,
zimního stadionu. Termín dosauna, vířivka, pára, perličkončení tedy konec února
ková koupel, odpočívárna,
příštího roku se totiž nezadrmasérna a další prostory.
žitelně blíží. Podle vedení doStarosta Ladislav Chludavatele stavby, kterým je
páč, který se zúčastnil dne
firma Chládek a Tintěra, se
otevřených dveří, neskrýval
nacházejí na konci druhé třespokojenost s průběhem
tiny prací.
stavby. „Firma dodržuje
„Hrubá stavba je komstanovené termíny. Stavba
pletní. Z devadesáti procent
splňuje přísné normy, ať již
máme hotové rozvody elekhygienické, požární či jiné.
třiny, topení, vzduchotechMyšleno je i na handicaponiky, vody i kanalizace. Dované, kteří budou mít bezkon ču- jeme
rozvody
bariérový vstup. Zimní staslaboproudu. Na některých
dion už rozhodně nebude
místech již omítáme zdi a
dělat městu ostudu. Navíc
pokládáme dlažbu a oblidem žijícím v okolí se
klady. Zároveň s tím jsme
uleví od hluku, který dříve
zahájili venkovní úpravy tevycházel z neopláštěného
rénu, včetně budování parsportoviště,“ zhodnotil akkovacích míst,“ charakterituální stav první muž radzoval průběh prací ředitel
nice.
Starosta Ladislav Chlupáč s ředitelem městských sportovstavby Novák.
V současné době pracovních zařízení Jaromírem Tvrzníkem při prohlídce stavby.
Účastníky dne otevřených
níci
odboru územního rozFoto Eva Břeňová
dveří například zajímalo, kovoje připravují projekt na
lik bude míst k sezení. „Dosud zde stavební technik městského úřadu vybavení interiérů. Nový zimní stabylo pouze několik desítek sedadel. Ladislav Pošík. Nová ubytovna na- dion má být veřejnosti představen
Nově jich bude 1745,“ informoval je bídne 44 lůžek pro sportovce, kteří v červnu příštího roku.
(eva)

PERSONÁLNÍ ZEMĚTŘESENÍ
ZAŽIL FOTBALOVÝ KLUB
Novým předsedou litoměřického
fotbalového klubu se stal Radek Bania. Do čela FK byl zvolen v polovině září na valné hromadě. Po 28 letech skončil ve funkci sekretář a člen
výkonného výboru Jindřich Slabý
a místopředseda Dionýz Hutár. Předseda Ondřej Schoř odešel již před časem z rodinných důvodů.
Členové valné hromady zároveň
volili nové členy výkonného výboru,
kterými se stali Jiří Schoř, Vlastimil
Chovaneček, Petr Hoftych. Místo-

předsedou byl zvolen Milan Grmela.
„Vznikl tým sedmi lidí, na kterých je
očividné jejich odhodlání, chuť něco
dokázat a vydat se úplně jinou cestou,
než tomu bylo dosud,“ konstatoval
předseda Bania. Dalšími novými
lidmi ve vedení klubu jsou sportovní
ředitel Václav Tůma a sekretář Jaroslav Zlata.
Výbor začal pracovat okamžitě po
svém zvolení. Vytyčil si následující
priority. Mezi nejdůležitější řadí práci
s mládeží, která byla podle Radka

Banii dosavadním vedením dlouho
opomíjená. „Každý, i ten sebemenší
klučina, musí hrdě nosit na prsou
znak FK Litoměřice. Každý rodič,
který má u nás svého potomka, musí
vědět, že je o jeho dítě dobře postaráno a že si vážíme jeho volby pro
náš klub,“ říká předseda.
Mezi další priority patří zlepšení
vztahů uvnitř oddílu, ale i chování vůči
okolí, propagace a reklama. V neposlední řadě pak také dosažení požadované kvality hráčů tak, aby všechny
kategorie mládeže hrály minimálně
nejvyšší krajské soutěže. „V případě
dospělých chceme v klidu dohrát krajský přebor a pokusit se o postup do divize, kam litoměřický fotbal historicky
patří,“ dodal Bania.
(eva)

Dětské oddělení je srdcem knihovny
Dětské
oddělení
Knihovny
K.H.Máchy má jedenáct stovek čtenářů. S příchodem začátku školního
roku je přivítalo s novou tváří, která
hodlá být vlídnější a přívětivější. „Dětské oddělení je a má být srdcem každé
knihovny a pro to je třeba něco udělat,“ odůvodnil ředitel knihovny Karel
Tománek o prázdninách uskutečněné
interiérové a stavební úpravy. Jejich
jádro spočívalo v propojení ředitelny
a dětského oddělení, čímž došlo k výraznému zvětšení prostoru. Ředitel si
dobrovolně v zájmu dětí pohoršil, a
svou pracovnu přesunul do mnohem
menších prostor v přízemí.
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

„Nyní tak má každá věková kategorie vlastní koutek,“ poukázala na
jednu z důležitých změn zástupkyně
ředitele Zora Čuchalová. Svůj prostor
mají jak předškoláci, tak žáci prvního
stupně, nechybí místo ani pro školáky druhého stupně. Stále větší oblibu si získává i nový výtvarný koutek. Zázemí mají také maminky
s malými dětmi, pro něž je k dispozici nejen hrací koutek, ale i kojící
koutek a přebalovací pult.
Připravena je pro děti spousta novinek. Například průkazky pro dětské
čtenáře zdarma, v rámci spolupráce
s ústeckou zoologickou zahradou

adopce malé opičky, pro kterou děti
vymýšlely jméno, a mnohé další programy.
Na přestavbu dětského oddělení
a vybavení přispěl ČEZ 350 tisíci korunami. Dalších 50 tisíc korun pochází z vlastních zdrojů knihovny.
„V průběhu prázdnin však proběhla
i stavebně náročná rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyňky pro zaměstnance. Představitelům města děkuji, že v době, kdy je rozestavěna
řada finančně náročných akcí, našli
milion korun i pro knihovnu,“ adresoval radnici slova díků ředitel Tománek.
(eva)

BRUNCVÍKOVI
BODOVALI
Zlatou medaili ze zářijového
Mistrovství světa kategorie masters
ve Vídni si přivezla členka veslařského oddílu TJ Slavoj Litoměřice
Libuše Bruncvíková. Zlato vybojovala na osmě, a dosáhla tak již třetího
titulu mistryně světa masters (v r.
1994 na skifu, v r. 2002 na čtyřce párové, 2009 na osmě).
Libuše je bývalá reprezentantka
ve veslování už od juniorského věku.
Při studiích ČVUT se jako členka
tehdejších sportovních center stala
několikanásobnou mistryní ČR.
V roce 1991, kdy vyhrála MR na
skifu, startovala na MS seniorů na
dvojskifu v Mnichově. Po mateřské
dovolené se vrátila k veslování
v mateřském klubu TJ Slavoj Litoměřice. Její děti Libuše a Milan jsou
mnohonásobnými mistry republiky
ve veslování a také mistry světa do
23 let. Milan navíc juniorským
mistrem světa a mistrem Evropy . Na
olympiádě získal v roce 2008 páté
místo.
Radost u Bruncvíků však byla
v uplynulých dnech několikanásobná. V polovině září totiž získal
syn Milan stříbrnou medaili na Mistrovství Evropy v Bělorusku ve
čtyřce bez kormidelníka. Na konci
srpna pak vybojoval s posádkou
čtyřky bez kormidelníka na Mistrovství světa ve veslování v Poznani
čtvrté místo.
(eva)

Knihovna zve
9.10. Broučkiáda
14.10 Knihovna - ostrov knih a
dobrodružství
21.10. Dopolední beseda pro děti.
Ústecká ZOO, povídání o kosmanu zakrslém a jiných opičkách.
21.10./18:00 Zajímavé povídání a
příběhy o cestě do Afriky. Vystoupí Kateřina Minková a
Aleš Veselý.
1.11.-22.11. Výstava studentů pana
Prášila
4.11. Knihovna - ostrov knih a
dobrodružství
4.11./17:00 Zdravý životní styl.
Ludmila Hromádková
11.11. Dopolední beseda pro děti.
Ústecká ZOO, architekti ZOO.
11.11./17:00 Autorský večer. Animoterapie aneb Jak nás zvířata
umí léčit. Přednáší Zoran Nerandžič, primář lůžkového a
ambulantního oddělení nemocnice
18.11. Knihovna - ostrov knih a
dobrodružství
25.11./17:00 Beseda - ZOO pro dospělé i děti - promítání
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Dùm kultury
ŘÍJEN
10.10. Team dance Litoměřice
2009
I. ročník pohárové soutěže tanečních kolektivů. Od 10 h.
14.10. Luboš Pospíšil a 5P
Koncert. Od 19.30 hod.
18.10. Taneční odpoledne
K tanci a poslechu hraje kapela Neon Band Milana
Vlčka. Od 15 hod.
18.10. Sváťovo Dividlo
Klasické loutkové divadlo
s pohádkou O Budulínkovi.
Od 10 a 15 hod.
22.10. Memento - školní představení (i pro veřejnost)
Román o narkomanech. Od
9 a 10.30 hod.
28.10. Tančírna
Taneční večer pro všechny,
kdo rádi tančí. Od 19.30hod.

LISTOPAD
1.11.

9. října

KULTURNÍ PROGRAMY

malý sál Sváťovo dividlo Tři prasátka. Od 10 a 15
hod.

Divadlo K. H. Máchy

Slávek Janoušek - koncert
ve foyer. Od 19.30 hod.
4.11. malý sál Slávek Janoušek "Jak se dělá folk" - školní
představení (i pro veřejnost).
Od 9 a 10.30 hod.
5.-7.11. prezentační akce "Škola
2009"
10.11. Václav Neckář & Bacily přesunutý koncert z 16. září.
Od 19.30 hod.
11.11. Slavnostní večer k 20. výročí Sametové revoluce. Od
18 hod.
12.11. Taneční 2009 - 2. Prodloužená "květinová"
16.11. Čechomor - koncert. Od
19.30 hod.
18.11. Fashion Women. Od 19 hod.
22.11. malý sál Sváťovo dividlo Rozmarná princezna.
Od 10 a 15 hod.
25.11. Travesti show - CIRKUS
HANKY PANKY. Od 19.30
hod.
27.11. Bethel - Xavier Baumaxa,
Vypsaná Fixa. Od 19 hod.
29.11. Vánoční koncert Petry
Janů. Od 19.30 hod.
3.11.

ŘÍJEN
10.10. Sen noci svatojánské
Jedna z nejslavnějších komedií světoznámého dramatika.
Hrají členové souboru
Mladivadlo při ZUŠ Litoměřice. Od 19 hod.
11.10. Divadelní komedie - Divadlo Palace Praha.
Vtipný pohled do divadelního
mikrosvěta. Od 19 hod.
18.10. 1984 - Divadlo P. Bezruče
Ostrava
Šokující sci-fi utopie či
temné obrazy z české minulosti Od 19 hod.
23.10. Vernisáž výstavy fotografií
litoměřických profesionálů
i amatérů. Od 17 hod.
Pohádky pro rodiče s dětmi
11.10. Pinokio - Divadlo Aha! Praha
Panáček s dlouhým nosem,
který se touží stát opravdovým klukem. Od 15 hod.
25.10. Vo tom čertů rojení aneb
přejďte pobejt čili starej
Havlík vymazuje

Veselé krkonošské poudačky.
Od 15 hod.
Představení pro školy ( i veřejnost)
12.10. Velká policejní pohádka
Divadlo rozmanitosti Most
Od 9 a 10.30 hod.
26.10. O chytré princezně - DAP
Praha
Pohádka B. Němcové. Od 9
a 10.30 hod.

LISTOPAD
4.11.

15.11.
19.11.
22.11.
24.11.

29.11.

Petrolejové lampy (činohra Divadlo Komedie, Praha).
Od 19 hod.
Tajemství lesní tůně (pohádka). Od 15 hod.
Koncert učitelů ZUŠ. Od 18
hod.
Koza (činohra). Od 19 hod.
Irvin Veniš - klarinet, Daniel
Wiesner - klavír (koncert
KPH). Od 19 hod.
Trampoty čertíka Culínka
(pohádka). Od 15 hod.

Kino MÁJ
ŘÍJEN
8.10. G.I.Joe. (USA, 2009, akční).
Jsou tam, kde všechny ostatní
možnosti selhaly. Od 17.30
hod.
Muž a jeho pes (Francie,
2008, drama). Filmový klub.
Legendární J. P. Belmondo se
zničehonic ocitne na ulici a
jeho jediným společníkem je
jeho pes. Od 20 hod.
9.10. G.I.Joe. Od 17.30 a 20 hod.
10.10. Admirál (Rusko, 2008, historické drama). Příběh velké
lásky se potkává s jednou z
nejdůležitějších událostí ruské
historie. Od 17.30 hod.
G.I.Joe. Od 20 hod.
11.10. G.I.Joe. Od 17.30 hod.
Admirál. Od 20 hod.
12.10. Protektor. (ČR, 2009,
drama). Co všechno jste
ochotni zradit pro lásku? Od
20 hod.
13.-14.10. Protektor. Od 17.30 a 20
hod.
15.10. Noc v muzeu 2.(USA, 2009,
rodinná komedie). Bývalý
noční hlídač je opět zatažen
do dobrodružství, ve kterém
ožívá sama historie. Od 14
hod.
Vzhůru do oblak (USA,
2009, animovaný). Příběh
78letého Carla, který si konečně plní životní sen. Od
17.30 hod.

Prach času. (Řecko, SRN,
FR, Rusko, 2008). Filmový
klub. Příběh řecké rodiny,
proplétající se od 2. světové
války po současnost. Od 20
hod.
16.10. Vzhůru do oblak. Od 17.30
hod.
Gamer (USA, 2009, akční).
Nová simulační hra v blízké
budoucnosti. Od 20 hod.
17.10. Vzhůru do oblak.Od 15.30
hod.
Klíček. (ČR, 2009, thriller).
Návštěva vězení a nečekaný
přesun v čase.Od 17.30 hod.
Gamer.Od 20 hod.
18.10. Vzhůru do oblak. Od 15.30
hod.
Gamer. Od 17.30 hod.
Klíček. Od 20 hod.
19.10. Muži v říji. (ČR, 2009, komedie). Veselá komedie o velkých věcech na malém místě,
o velké politice, velkých citech a velkém umění. Od 20
hod.
20.-21.10. Muži v říji. Od 17.30 a
20 hod.
22.10. Pohádka a Honzíkovi a Mařence. Od 9.30 hod.
Saw VI. (USA, 2009, horor).
Mark pokračuje v odkazu
svého mentora Jigsawa. Od
17.30 hod.
Milenci. (USA, 2008, milostné drama). Volba mezi
touhou a láskou ho může stát
život. Od 20 hod.

23.10. Saw VI. Od 20 hod.
24.10. Pohádky tisíce a jedné noci.
Od 15.30 hod.
Saw VI. Od 17.30 hod.
Milenci. Od 20 hod.
25.10. Milenci. Od 17.30 hod.
Saw VI. Od 20 hod.
26.10. Ricky. (FR/Itálie, 2009, komedie sci-fi). Setkání dvou
obyčejných lidí dá vzniknout
magickému citu. Od 20 hod.
27.10. Coco Chanel. (Francie, 2009,
biografický) filmový klub.
Audrey Tautou jako legendární módní návrhářka. Od
17.30 hod.
Ricky. Od 20.00 hod.
28.10. Coco Chanel. Od 15.30 hod.
Hannah Montana. (USA,
2009, rodinná komedie). Žila
dva životy. Teď si musí vybrat
jen jeden z nich. Od 17.30 h.
Ricky. Od 20 hod.
29.10. Hannah Montana. Od 15.30
a 17.30 hod.
Skafandr a motýl. (FR/USA,
2007) filmový klub. Film natočený podle skutečného příběhu šéfeditora časopisu Elle.
Od 20 hod.
30.10. Hannah Montana. Od 15.30
hod.
Návrh. (USA, 2009, romantická komedie). Úspěšná manažerka je postavena před
hrozbu deportace do rodné
Kanady, a tak se hbitě zasnoubí se svým asistentem.
Od 17.30 hod.

Distrikt 9. (USA, 2009, akční
sci-fi thriller). Před více než
20 lety došlo ke kontaktu mimozemské civilizace s lidstvem. Od 20 hod.
31.10. Distrikt 9. Od 17.30 hod.
Návrh. Od 20 hod.

LISTOPAD
1. 11. Projekce pro děti - titul bude
upřesněn. Od 15.30 hod.
Návrh. Od 17.30 hod.
Distrikt 9. Od 20 hod.
2.-4.11. Náhradníci
5.11. Jak se vaří dějiny (filmový
klub). Od 20 hod.
5. 11. Ulovit miliardáře
6. - 8.11. Zataženo - občas trakaře
(pro děti)
12.11. Doba ledová 2. Od 9.30 hod.
Občan Havel přikuluje (v
rámci oslav 20. výročí 17. listopadu). Od 20 hod.
13.-18.11. Ať žijí rytíři
13.-15.11. Lištičky
16.-18.11. Julie a Julie
19.11. Otec na služební cestě (filmový klub). Od 20 hod.
20.-22.11. Hrdinové z Daranu (pro
děti)
20.-22.11. Chceš mě, chci tě
23. - 25. 11. Ženy mého muže
26.11. Dům k pověšení (filmový
klub). Od 20 hod.
26.-30.11. Bobule 2
28.-29.11. G-Force

9. října

JEZUITSKÝ KOSTEL VYSTOUPIL ZE TMY

Noční oblohu rozzářil o vinobraní nejen tradiční ohňostroj, ale i jezuitský kostel, který tak byl
prvně představen veřejnosti v nasvícené podobě.
„Společně s pracovníky technických služeb jsme
hledali nejefektnější způsoby. Věřím, že výsledný
dojem veřejnost ocení,“ konstatoval místostarosta
Jaroslav Tvrdík.
Proběhla však pouze první etapa nasvícení
kostela a bývalé jezuitské koleje. Osvětlená je

totiž pouze jejich jižní část viditelná z Tyršova
mostu. „V příštím roce bychom rádi po dohodě
s památkáři instalovali halogenová svítidla i na
část památky viditelné z náměstí,“ doplnil informaci místostarosta Tvrdík. Realizace obou
etap bude stát zhruba dvě stě tisíc korun.
Vedení radnice zároveň vstoupilo v jednání s litoměřickým biskupstvím o nasvícení katedrály a
biskupské rezidence.
(eva)

České středohoří není Popelkou
Novináři, odborníci z cestovního ruchu a zástupci cestovních kanceláří se zúčastnili 5.
října celodenní pracovní cesty
uskutečněné na lodi Porta Bohemica. Akci uspořádalo
v rámci propagace Litoměřic a
Českého středohoří město Litoměřice ve spolupráci s Ústeckým krajem.
Program začínal v Ústí nad
Labem, kde zástupci města
představili nové informační
centrum. V rámci následné prohlídky Větruše dostali účastníci
informace týkající se chystané
stavby lanovky. Poté se ve Va-

11

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

ňově nalodili na Portu Bohemicu, kde proběhla prezentace
měst a obcí ležících podél
Labe. Ve Velkých Žernosekách
se uskutečnila tisková konference.
Další zastávkou se staly Litoměřice, kde si účastníci cesty
prohlédli turisticky zajímavá
místa.
Vzhledem ke stále se rozvíjející spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi městy
Litoměřice a Terezín bylo
právě toto barokní město poslední zastávkou dne. Jeho
představitelé oblečeni do dobo-

PORTA BOHEMICA MÁ CERTIFIKÁT
Výletní loď Porta Bohemica 1 s domovským přístavem
v Litoměřicích byla certifikována v rámci nadnárodního
projektu „Cyklisté vítáni“.
„Jedná se vůbec o první certifikovanou výletní lodˇ na
území Evropské unie,“ vyzdvihl význam místostarosta
Litoměřic a předseda Labské paroplavební společnosti
Jaroslav Tvrdík. Na lodi v rámci pravidelné přepravy
dle jízdního řádu může být z Litoměřic do Ústí nad Labem po proudu řeky Labe nebo proti proudu až do Štětí
přepraveno až 150 kol cykloturistů. Mohou se svézt po
těžší cyklotrase v CHKO České Středohoří nebo lehčí
v Polabské nížině.
„Certifikát „Cyklisté vítáni“ je známkou kvality nabízených služeb pro cyklisty,“ podotkl jeden z certifikátorů Nadace partnerství Alexandr Kárász. Označuje zařízení garantující mimo jiné bezpečné uložení kola,
vybavení pro drobné opravy, sušení oděvů v případě nepřízně počasí, ale i nabídku nealkoholických nápojů či
vegetariánské jídlo. Zelenobílá nálepka s usmívajícím se
kolem zaručuje nabídku i řady dalších potřebných služeb.
Úplnou nabídku certifikovaných zařízení a služeb naleznete na www.cyklistevitani.cz.

vých kostýmů kromě jiného pozvali účastníky pracovní cesty
na říjnové Josefínské slavnosti.
„České středohoří bývalo
v cestovním ruchu neprávem
opomíjenou Popelkou. Organizací poznávací cesty jsme chtěli
lidem zabývajícím se touto oblastí představit nejkrásnější
místa regionu,“ konstatoval ředitel Centra cestovního ruchu
Litoměřice Kamil Soukup. Pasažéři lodi si proto odváželi domů
řadu materiálů, tiskových zpráv
a hlavně aktuálních fotografií,
které mohou využít při propagaci kraje.
(eva)

SKP KLUBÍČKO
Provozní doba a stálé programy. Vstup do centra je 40 korun.
Pondělí
VOLNÁ HERNA
8.30 -12, 14 -17
CVIČENÍ S KOJENCI (pro registrované)
8.30 - 9.30
CVIČENÍ S BATOLATY (pro registrované)
9.30 - 10.30
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
10 - 11
CVIČENÍ S KOJENCI (pro registrované)
14.30 - 15.30
AEROBIC PRO PŘEDŠKOLÁČKY (5-7 let) 15.45 - 16.45
VÝTVARNÝ ATELIÉR (od 6 do 10 let)
15 - 17
Úterý
VOLNÁ HERNA
8.30 - 12, 14 - 17
HUDEBNĚ RYTMICKÁ HODINA
9.30 - 10.45
EKO- BESEDY
10.45 - 11.45
LOGOPEDIE (individuální poradenství)
15 - 17
SEMINÁŘE, BESEDY
15.30 - 17.30
šátkování, rodičovské kompetence, výchova,výživa apod. střídavě dle aktuálního programu
Středa
VOLNÁ HERNA
CVIČENÍ S KOJENCI (pro registrované)
CVIČENÍ S BATOLATY (pro registrované)
CVIČENÍ S BATOLATY (pro registrované)
HLÍDÁNÍ DĚTÍ (registrace předem)
ANGLIČTINA HROU (pro děti s rodiči)

14 - 17
8.30 9.30
9.30 - 10.30
10.30 - 11.30
8.30 - 11.30
16.30 - 17.30

Čtvrtek
VOLNÁ HERNA
8.30 - 12, 14 - 17
LASKAVÁ ZASTAVENÍ, výtvarné aktivity 10. 00 - 11.30
PORADENSTVÍ (Mgr. Jana Haslingerová)
9 - 12
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK (do 5 let)
15 - 16
CVIČENÍ S BATOLATY (pro registrované)
15.30 - 16.30
ANGLIČTINA HROU (od 6 let)
16.30 - 17.30
Pátek
CVIČENÍ S KOJENCI (/od 6 týdnů do 4 měsíců) 8.30 9.30
HLÍDÁNÍ DĚTÍ (registrace předem)
8.30 9.30
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
10 11
EKOPORADNA
10 - 12
MASÁŽE (pro děti, kojence, těhotné)
13 -17

CYKLOBUS BYL NEJVYTÍŽENĚJŠÍ V KRAJI
draží,“ připomněl místostaCyklobus, který vozil
rosta Tvrdík. Z podobného
od počátku července cydůvodu byla zrušena trasa
klisty a turisty do Česna Varhošť. V provozu tak
kého středohoří, ukončil
zůstaly trasy z Litoměřic do
na konci září provoz. Jen
stanic na Mukařově a Kleza dva měsíce prázdnin
tečné. Zachován však zůstal
přepravil v rámci pravii provoz původního vozidla
delného jízdního řádu
s kapacitou 10 jízdních kol,
více než pět stovek cykterý zajišťoval přepravu
klistů a pěších turistů.
Dvě stovky dalších cy- Kamil Soukup při jedné z prvních propa- na základě objednávek.
gačních jízd.
Foto Eva Břeňová
Provoz cyklobusu hodlá
klistů využilo přepravní
služby na základě objednávky libu zvyšoval postupně provo- město Litoměřice podporovat
zovatel Radek Šíma kapacitu i v příštím roce. „Jde o náš
pro větší skupiny.
„Během velmi krátké doby přepravy. V září již mohl naráz další úspěšný produkt v obse tak cyklobus zajíždějící do svézt pětačtyřicet pasažérů a lasti cestovního ruchu, který
chceme v příštím roce dále
Českého středohoří stal nejvy- pětadvacet jízdních kol.
„Tato souprava již ale ne- rozvíjet a zkvalitňovat,“ kontíženějším v celém Ústeckém
kraji,“ poukázal na jeho oblibu mohla zajíždět na Mírové ná- statoval ředitel Centra cestovmístostarosta Jaroslav Tvrdík. městí. Proto bylo stanoviště ního ruchu Litoměřice Kamil
(eva)
S ohledem na vzrůstající ob- přesunuto na autobusové ná- Soukup.
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VINOBRANÍ DOSTALO VÝBORNOU
pin. Rozdělením akce
Vinobraní 2009
vyšlo město vstříc i libylo jedno z nejlepdem žijícím na Míroších v historii. Těmito
vém náměstí, kterým
slovy zhodnotil průběh dvoudenní akce
nedrnčely okenní tabule pod náporem deprohřáté slunečními
cibelů, stejně jako
paprsky starosta Litonávštěvníkům kritizuměřic Ladislav Chlujícím výši vstupného.
páč. Čímž naznačil,
že tímto směrem se
To se totiž letos prvně
platilo pouze na osbude ubírat i v následujících letech.
trově, nikoli v centru
města. Podle starosty
Vinobraní
totiž
bylo v sobotu prvně V roli krále Karla IV. se prvně představil místostarosta Jaroslav Chlupáče by tomu tak
rozděleno na dvě Tvrdík, který si společně se starostou Ladislavem Chlupáčem mělo být i v příštím
části. Zatímco náměstí připil na zdraví Litoměřičanů.
Foto Eva Břeňová roce.
Vinobraní probíhapatřilo oslavě vína,
dobovému tržišti, uměleckým řemeslům a převážně jící na Mírovém náměstí a v přilehlých uličkách ormístním kapelám, festivalová část, zahrnující vy- ganizované městskými kulturními zařízeními v čele
stoupení populárních skupin, jako Chinaski, Support s ředitelkou Věrou Kmoníčkovou stálo milion korun.
Lesbiens, MIG 21, dále vikingské vojenské ležení, Což je o milion méně než loni. Ostrovní část, jež zaadrenalinové sporty i stánky s pouťovým sortimentem, znamenala 8,5 tisíce návštěvníků, pořádala ústecká
se odehrála na ostrově. Na své si tak přišli v centru agentura Dream Production, která také nesla finanční
města lidé vyhledávající klidnější zábavu a na ostro- riziko související s nízkou návštěvností v případě ne(eva)
vě pak návštěvníci těšící se z přehlídky hudebních sku- příznivého počasí.

Sametová revoluce přijde za námi do domu kultury

Přípravy na slavnostní večer k 20. výročí Sametové revoluce v Litoměřicích vrcholí. Ilona
Staňková, autorka bronzové pamětní desky, která bude odhalena vedle hlavního vchodu radnice, pracuje na dokončení díla, jež společně odhalí 11. listopadu v 16 hodin starosta města
Ladislav Chlupáč a senátor Alexandr Vondra.
V 18 hodin začne slavnostní večer v kulturním domě s aktivní účastí škol. Chybět nebude ani výstava dobových fotografií. Na průběh Sametové revoluce v Litoměřicích a prvopočátky místního Občanského fóra zavzpomíná Zdeněk Bárta. Pražské události zase připomenou jejich aktéři Alexandr Vondra a bývalý prezident Václav Havel. Těšit se můžeme
i na písničky Karla Kryla, které přijede zazpívat jeho bratr, a na skladby v podání Jaroslava
Hutky.
„Přestože bude vstup zdarma, doporučujeme vzhledem k očekávanému zájmu veřejnosti vyzvednout si v předstihu vstupenky v pokladně domu kultury,“ uvedl radní Pavel Kejř. (eva)

TIPY PRO VÁS
FOTOPOROT ZPESTŘÍ KŘEST KNIHY
FotoporoT je název výstavy prací porotců
fotografické soutěže „Život a cestovní ruch
v Českém středohoří“, která začne vernisáží
v Divadle K. H. Máchy 23. října v 17 hodin.
Fotografie zde vystaví členové poroty, která je
složena z profesionálních fotografů a amatérů i ze zástupců médií a města Litoměřice.
Při zahájení této ojedinělé výstavy bude pokřtěna nová fotografická kniha „Litoměřice
v proměnách času“, jejímiž autory jsou Vitalij Marek a Josef Rotter. Výstava potrvá do
konce roku a bude přístupná v době konání
kulturních akcí, případně po domluvě na telefonním čísle 416 73 22 86.
NA KOLIBĚ ZAZNÍ NEJEN SWING
Již šestnáctou Swingovou kavárnu připravilo
na 15. října v 19 hodin občanské sdružení Přátelé swingu. Režie se tentokrát ujal kytarista
Áda Škarda, který si do kavárny pozval několik známých hudebníků a zpěváků, aby si
s nimi zahrál své oblíbené skladby. Ve swingových i dalších melodiích se představí
např.Vít Fiala, lídr doprovodné skupiny Evy
Pilarové, saxofonista Jiří Kudrman, klavírista
Josef Anton, zpěváci Rosťa Pechoušek
a Magda Dolejší, Ladislav Chlupáč nebo Vladimír Polák. Na úvod večera zazpívá pěvecký
sbor Syrinx. Prodej vstupenek v sále hotelu
Koliba před zahájením večera.
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
POŘÁDÁ POEMU
Ve dnech 10. až 12. listopadu se na Střední
pedagogické škole J. H. Pestalozziho uskuteční národní přehlídka Pedagogické poemy,
tedy soutěže v přednesu prózy, poezie, v předčítání a improvizaci žáků středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí. Nad
letošním ročníkem převzal záštitu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Město Litoměřice
tuto akci, stejně jako Nadační fond Kalich Alexandra Vondry podpořilo finančně. (Podrobnější informace na www.spgslitomerice.cz.)

Chovatelé bojují o přízeň mladé generace
Litoměřické výstaviště bude patřit chovatelům
drobného zvířectva. 23. a 24. října se zde totiž uskuteční již 12. ročník České výstavy drobného zvířectva, který se tentokrát ponese v duchu motta
Děti, zvířata a zdraví. Na návštěvníky tentokrát
čeká nejen bohatá nabídka králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva, morčat, drobných hlodavců, akvarijních ryb, terarijních zvířat, kanárů,
koček a kožešinových zvířat, ale oproti minulosti i
řada doprovodných akcí.
„Jednou z nich je výstava Žijeme zdravě. Zahrne
sport se zvířátky, péči o jejich i lidské zdraví. Přiblíží způsoby, jak o něj pečovat a předcházet zdravotním komplikacím. Dále představíme aktivity,
které ve spojení se zvířaty přispívají k fyzické a duševní pohodě,“ uvedl předseda krajského sdružení
Českého svazu chovatelů Pavel Jursík. Těšit se podle něj můžeme nejen na ukázky psí agility, ale i na
psí tanec, cvičené králíky apod.

Své příznivce si nepochybně najdou i výtvarné a
literární počiny dětí, které se zapojily do soutěže se
zvířecí tematikou. Přišlo 400 prací, z nichž nejlepší
budou vystaveny v pavilonu H.
Návštěvníci dostanou příležitost zakoupit si chovatelské a rybářské potřeby, potřeby pro domácnost

a různé delikatesy. Chybět nebude ani ukázka bioproduktů, racionální výživy a poradenství ve výživě. Uskuteční se také přednáška na téma wellness. Ve spolupráci se středními školami Ústeckého
kraje proběhne již v pátek 23. října soutěž v přípravě pokrmů z králičího masa. V rámci ní organizátoři předvedou, že neprávem opomíjené je maso
z nutrií. Milovníky hub pak zcela jistě potěší výstava z Krušnohoří.
„Bojujeme o přízeň mladé generace,“ odůvodnil Pavel Jursík nové pojetí tradiční výstavy drobného zvířectva, která letos proběhne v netradičním, ale atraktivnějším duchu. Záštitu nad akcí
převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Prodejní výstava s názvem Žijeme zábavně
a zdravě se současně uskuteční pod patronací Ladislava Chlupáče, starosty Litoměřic. Tedy
města, jež patří mezi nejaktivnější členy Národní
sítě Zdravých měst.
(eva)
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