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SLOVO STAROSTY
Milí
Litoměřičané,
září bylo velmi bo-
haté na události pří-
mo se dotýkající ži-
vota v našem městě. 

Litoměřice společně se Vsetínem 
jako první v republice získaly titul 
Fairtradového města, a to za pod-
poru spravedlivého obchodu. Po-
těšila mne návštěvnost Zahrady 
Čech, která se blížila stotisícové 
hranici, stejně jako vinobraní, 
kterému tentokrát přálo i počasí. 
Pokračujeme v trendu oceňování 
významných osobností. Sedm lidí 
získalo vůbec poprvé Cenu Aloi-
se Klára za dlouhodobý přínos 
v oblasti sociálních služeb a zdra-
votnictví. Ač tomu jejich věk ne-
odpovídá, za osobnosti můžeme 
považovat i dva studenty litomě-
řického gymnázia, kteří dosáhli 
v mezinárodní konkurenci vý-
znamných úspěchů. V té souvis-
losti jsem rád, že se po odstoupení 
ředitelky Evy Bulasové uklidnila 
bouřlivá atmosféra na gymnáziu, 
a studenti usedli do lavic. Na zá-
věr bych rád připomenul první říj-
nový Den seniorů a popřál  v této 
souvislosti naší nejstarší generaci 
hodně životní pohody a spokoje-
nosti.

 Ladislav Chlupáč  

S velkým kornoutem bonbónů a s úsměvem na tváři šla prvně do Základní školy 
U Stadionu Vanda Sovová.  Foto Eva Břeňová 

V Litoměřicích přibude jed-
nosměrných ulic. Jedním smě-
rem se bude v Pokraticích jezdit 
v ulicích Hynaisova, Slavíčkova, 
Švabinského a Kubínova. Druhá 
lokalita, jíž se v průběhu října 
dotkne podobná změna, se na-
chází za Severkou. Konkrétně jde 
o ulice Dobrovského, Šafaříkovu 
a Elišky Krásnohorské.

„Cílem je zachovat potřebnou 

LITOMĚŘICE

JEDNOSMĚREK PŘIBUDE
Parkoviště za kulturním do-

mem s více než čtyřmi desítkami 
parkovacích míst je zpoplatněno. 
Hodina stání stojí deset korun. 
Funguje zde nový automat, stej-
ně jako na sousedním parkovišti 
U Hvězdárny, kde byl v průběhu 
pivních slavností zničen závo-
rový systém. „Oprava by vyšla 
město příliš draze,  navíc systém 
nebyl bezobslužný. Někdy se ob-
jevovaly problémy, které musela 
na místě řešit městská policie,“ 
odůvodnil změnu ředitel tech-
nických služeb a radní  Ivo El-
man.  (eva) 

Město Litoměřice bude hledat 
nového dopravce pro zajištění 
provozu městské hromadné do-
pravy (MHD). Dopravní podnik 
Ústeckého kraje mu totiž k 1. 
lednu příštího roku vypověděl 
smlouvu uzavřenou v roce 2005. 
„V současné době jsme ve fázi 
zpracování formy výběrového 
řízení, které může být složité,“ 
poukázal na aktuální stav místo-
starosta Karel Krejza.  

V Litoměřicích jezdí dvě 
autobusové linky B a D. Roč-
ně najedou 110 tisíc kilometrů. 
Provoz MHD je ztrátový stejně 
jako v jiných městech. Město 
ji v letošním roce dotuje část-
kou ve výši 2 miliony 750 ti-
síc korun, přičemž dopravce si 
účtuje za jeden ujetý kilometr 
35 korun. Za jízdenku zaplatí 
cestující osm korun, přičemž 
je jedno, jakou vzdálenost uje-
dou. Děti do šesti let a důchodci 
nad 70 let s trvalým pobytem 
na území města, kteří se prokáží 
průkazkou vydanou odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu, mají jízdné 
zdarma. Děti od šesti do patnác-
ti let platí polovinu. 

„Jízdní řád aktualizujeme 
operativně každoročně, a to 
na základě připomínek nejen 
cestujících, ale například i za-
městnavatelů,“ podotkl vedou-
cí odboru dopravy a silničního 
hospodářství městského úřadu 
Jan Jakub.  (eva)

Parkoviště byloParkoviště bylo
zpoplatněnozpoplatněno

ČTĚTE UVNITŘ
•  Byly uděleny první Ceny 

Aloise Klára (str. 2)
•   Město hledá obchodního 

partnera pro provozování 
výstaviště (str. 3)

•  Pokratice čekají dopravní 
změny  (str. 4)

•  Čerpací stanice Na Kocan-
dě ukončí provoz  (str. 4)

MÁME VÍCE PRVŇÁČKŮ   
Šest litoměřických základ-

ních škol zřizovaných městem 
přivítalo 1. září 306 prvňáčků. 
Povinnou školní docházku tak 
zahájí o 24 dětí více než v loň-
ském roce. Aktuální  údaje za-
zněly na poradě ředitelů, které si 
k jednání před začátkem nového 
školního roku pozvala vedoucí 
odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová.

„Kromě počtu dětí jsme disku-
tovali i o fi nancích,“ uvedla ve-
doucí Křížová. Ředitelé se od ní 
dozvěděli, že příspěvek od zřizo-
vatele na provoz zůstane v příštím 
roce na stejné úrovni jako letos. 

Vedení radnice již avizovalo, 
že rozpočet města na příští rok 
bude konzervativní, což se odrazí 
ve výši investic. „Řešeny budou 
přednostně havarijní stavy a pl-
něny případné požadavky hygie-
niků,“ uvedl místostarosta Karel 
Krejza.

Největší změny by ale mohly 
čekat Základní školu v Havlíčko-
vě ulici. Město totiž podalo žádost 
o dotaci na výměnu oken, zateple-
ní budovy a změnu zdroje vytápě-
ní přechodem na tepelné čerpadlo. 
Zda s žádostí v Operačním pro-
gramu životního prostředí uspěje, 
zjistí pravděpodobně na konci lis-
topadu.  (eva)

prostorovou průjezdnost ve vzta-
hu k dopravnímu režimu, kterým 
byl dosud obousměrný provoz, 
ale zároveň také maximální mož-
nou kapacitu parkování. V někte-
rých místech, kde vozidla stála 
po obou stranách a zbýval prů-
jezdný pouze jeden pruh pro oba 
směry, byla situace již neúnosná. 
Kde to šířkové uspořádání komu-
nikací dovolí, bude možné parko-

vat po obou stranách,“ vysvětlil 
vedoucí odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství městského úřa-
du Jan Jakub.  

Ke změně dopravního značení 
dojde zhruba v polovině října. Již 
ve druhé polovině září ale byla 
zjednosměrněna větší část Turge-
něvovy ulice. Obousměrný pro-
voz zůstal zachován v části podél 
parkoviště proti fi nančnímu úřadu. 
Ve zbylé části ulice mohou řidiči 
jezdit pouze ve směru od Palacho-
vy ulice.  (eva)

LITOMĚŘICE HLEDAJÍLITOMĚŘICE HLEDAJÍ
NOVÉHO DOPRAVCENOVÉHO DOPRAVCE
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CENY ALOISE KLÁRA PŘEVZALO SEDM OSOBNOSTÍ

KOMISE ROZHODNE O BUDOUCÍ
PODOBĚ JIRÁSKOVÝCH SADŮ

Za mimořádnou událost 
označil starosta Ladislav Chlu-
páč okamžik, kdy hned několik 
osobností přebíralo z jeho rukou 
sošky Aloise Klára. Lékaři Fran-
tišek Pražák, Svatopluk Henke 
a Milan Zbořil za dlouholetý 
přínos pro rozvoj zdravotnictví 
ve městě. Bývalí vedoucí od-
boru sociálních věcí městského 
úřadu Libuše Melenová a Mar-
tin Veber, společně s pracovnicí 
Diecézní charity Martou Zacho-
vou, pak  převzali sošku z dílny 
litoměřické Diakonie za rozvoj 
sociálních služeb.

Radost se však mísila se smut-
kem. Jako jediná si ocenění za ce-
loživotní přínos osobně nepřevzala 
bývalá primářka dětského oddělení 
litoměřické nemocnice Světluše Be-
nešovská. Před několik dny totiž ze-
mřela. Minutou ticha proto přítomní 
uctili její památku. Sošku za ni pře-
vzala její dcera Zuzana Žaludová.

Lékaři Milan Zbořil (zleva), Svatopluk Henke a František Pražák v obřadní síni 
městského úřadu. 

Za oblast sociálních věcí si přišla pro 
Cenu Aloise Klára i Libuše Melenová.

Sošky osobnostem předával starosta Ladislav 
Chlupáč. Patřila mezi ně i Marta Zachová.  

Sošku za svou zesnulou maminku Svět-
luši Benešovskou převzala se slzami 
v očích její dcera Zuzana Žaludová.

Radost z ocenění neskrýval Martin Veber. 

Alois Klár se narodil roku 1763 
v Úštěku. Navštěvoval společně 
s Josefem Jungmannem litoměřické 
gymnázium. Na cvičení v rétorice 
s ním docházel i K. H. Mácha. Po-
sléze působil jako děkan fi lozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy. Jeho 
největší zásluhou však je, že se stal  
zakladatelem prvního slepeckého 
ústavu v Čechách. „Vnímám, že 

Klárova cena má zvýraznit jiskru 
opravdovosti. Vidím totiž před se-
bou osobnosti, které dlouhé roky 
pracovaly hlavně ve prospěch dru-
hých,“ uvedl litoměřický biskup, 
monsignor Jan Baxant. 

V sociální oblasti cenu získali 
Marta Zachová, Libuše Melenová 
a Martin Veber.  Marta Zachová již 
dvacet let dobrovolně a bez nároku 
na honorář zajišťuje provoz  šatníku 
provozovaného na Dómském ná-
městí Diecézní charitou. Tráví zde 
téměř každý všední den minimálně 
osm hodin denně. Libuše Melenová 
je bývalá dlouholetá vedoucí odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Litoměřicích. 
Díky jejímu prozíravému  přístupu 
k podpoře sociálních služeb patří 

Přípravná fáze plánované re-
konstrukce Jiráskových sadů spě-
je do fi nále. O  vítězném archi-
tektonickém návrhu, respektive 
nové podobě parku, by měli čle-
nové komise rozhodnout do kon-
ce října. Poté musí jejich doporu-
čení potvrdit správní rada nadace 
Proměny, která na modernizaci 
Jiráskových sadů poskytla dotaci 
ve výši 25 milionů korun. 

„Veřejnost se bude moci se 
všemi soutěžními i nesoutěžními 
návrhy seznámit na konci listopa-
du, kdy budou vystaveny v gotic-
kém hradě. Ještě před zahájením 
rekonstrukce proběhne v prosinci 
v pořadí druhá veřejná diskuse,“ 
informovala pracovnice odboru 
životního prostředí městského 
úřadu Lenka Brožová, která je 
jako zástupce města členem vý-

běrové komise. První jednání ko-
mise proběhlo před několik dny. 
Předloženy jí byly návrhy šesti 
ateliérů. „Dodatečně jsme si vy-
žádali posudek odborníka týkající 
se ekonomické náročnosti prefe-
rovaného řešení obnovy parku,“ 
prezentovala výsledek prvního 
jednání Lenka Brožová. 

Jiráskovy sady dosahují roz-
lohy 53 000 metrů čtverečních. 
Roste zde osm stovek dřevin. 
Někteří obyvatelé vyjadřují obavy 
z jejich kácení. „Ke kácení dojde, 

ale mělo by se týkat v první řadě 
dřevin nemocných a dále pak těch, 
které dnes brání rozvoji některých 
kvalitních dřevin,“ uvedla v této 
souvislosti Lenka Brožová. Za-
chována bude fontána i památník 
Rudoarmějce. Již nyní je zřejmé, 
že dojde kromě jiného i k rekon-
strukci veřejného osvětlení a stav-
bě nových stezek, jež budou kopí-
rovat aktuální potřeby. 

Park má i nadále plnit přede-
vším funkce relaxační a odpočin-
kové.   (eva)

Litoměřice mezi první 
města, ve kterých bylo 
zavedeno komunitní plá-
nování sociálních služeb, 
a vytvořeno prostředí pro 
rovnocenné partnerství 
jejich poskytovatelů. 
Pod vedením jejího ná-
stupce  Martina Vebera 
se povedlo proces komu-
nitního plánování udržet 
a rozvinout, a to i díky 
vstřícnému jednání s po-
skytovateli sociálních 
služeb. 

Za oblast zdravotnictví získaly 
Cenu Aloise Klára čtyři osobnosti.  
Patří mezi ně již zesnulá bývalá pri-
mářka dětského oddělení litoměřic-
ké nemocnice Světluše Benešovská. 
I díky jejímu úsilí byla vybudována 
nová nemocnice. Doktor František 
Pražák zase prosadil stavbu Hospice 
sv. Štěpána v Litoměřicích, který byl 
vůbec prvním obdobným zařízením 
v severních Čechách. Dále se podílel 
na prosazení stavby chirurgického 
pavilonu městské nemocnice. Ak-
tivně se hned od prvopočátku za-
pojuje do kampaní Zdravého města. 
Svatopluk Henke, od sedmdesátých 
do devadesátých let primář interního 
oddělení, taktéž nese zásluhy na vý-
stavbě a fi nancování dostavby lito-
měřické nemocnice. Profesní život 
zasvětil této nemocnici i internista 
Milan Zbořil, spoluzakladatel  kar-
diovaskulární jednotky, která mezi 
prvními v kraji vznikla právě v Lito-
měřicích, a později i jednotky inten-
zivní péče. V současné době pracuje 
v kardiologické poradně.

Jmenovaní získali ocenění na zá-
kladě nominací od členů zdravotní 
a sociální komise města a  vedení 
oblastního sdružení České lékařské 
komory. Předání cen proto byl příto-
men i předseda litoměřického sdruže-
ní ČLK Ladislav Procházka, ředitel 
nemocnice Leoš Vysoudil, místosta-
rosta Jan Szántó, mající v gesci prá-
vě sociální služby a zdravotnictví, 
nová vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Renáta Jurková, zastu-
pitel Petr Hermann, jinak též předseda 
Národní sítě Zdravých měst, a mnozí 
další.     Text a fota Eva Břeňová 
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MĚSTO HLEDÁ PARTNERA
PRO PROVOZOVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ

Do města se vrací výstava drobného zvířectva

Na charakter pořádaných 
akcí chce mít radnice vliv

Zahradnický veletrh je nejnavštěvovanější akcí v roce. Mimo jiné i pro široký 
sortiment nabízené zahradnické techniky.  Foto Eva Břeňová 

Litoměřické výstaviště bude 
i v budoucnu patřit výstavnictví. 
Tuto podmínku musí splnit kaž-
dý účastník výběrového řízení 
na budoucí využití areálu výsta-
viště Zahrada Čech. Napříč poli-
tickým spektrem se na ní shodli 
litoměřičtí zastupitelé, kteří již 
schválili vypsání výběrového ří-
zení. Jeho výsledkem má být na-
lezení vhodného partnera, s nímž 
hodlá město vytvořit obchodní 
společnost, v níž každý získá pa-
desát procent akcií.

„Pozemky a nemovitosti při-
tom zůstanou v majetku města.  
S naším budoucím partnerem 
uzavřeme nájemní smlouvu 
na pronájem areálu výstaviště, 
a to za obvyklé nájemné urče-
né soudním znalcem. Obchodní 
společnosti poskytneme právo 
užití ochranné známky Zahra-
da Čech po dobu trvání nájemní 
smlouvy,“ upřesnil místostarosta 
Karel Krejza.

Hodnotící kritéria zastupite-
lé schválili na svém posledním 
zasedání.  „Důraz hodláme klást 

Zastupi te lé 
rozhodli v pří-
padě budoucího 
využití o part-
nerství veřejné-
ho a soukromé-
ho sektoru. Proč 
se tak stalo, 
jsme se zeptali 

místostarosty Karla Krejzy.
„Je pro nás důležité uchovat si 

vliv na rozhodování o tom, jakým 
směrem se bude výstaviště ubírat 
a jaké akce se zde budou dít. Nyní 

Po úspěšném zahradnickém veletrhu zve vý-
staviště Zahrada Čech na další oblíbenou akci. 
Po dvou letech se sem vrací Česká výstava drob-
ného hospodářského zvířectva. Pořadatelem je 
společnost VÝSTAVY spolu s Okresní organiza-
cí Českého svazu chovatelů Děčín a Severočes-
kou pobočkou Klubu chovatelů Českého stavá-
ka. Výstava proběhne ve dnech 21. až 23. října. 
Letošní 13. ročník je spojený také s meziokresní 
soutěží chovatelů králíků, holubů a drůbeže. 

„Návštěvníci a chovatelé se mohou tě-
šit na holuby, králíky, drůbež, vodní drůbež,

zejména na výši plánovaných in-
vestic, protože obzvláště některé 
pavilony vyžadují modernizaci, 
a samozřejmě podnikatelský zá-
měr,“ charakterizoval  místosta-
rosta Krejza nejdůležitější krité-
ria pro rozhodování o vítězném 
uchazeči.

Litoměřické výstaviště, které 

proslulo zejména veletrhem Zahra-
da Čech, má od města v pronájmu 
od roku 1994 společnost s ruče-
ním omezeným VÝSTAVY. Ná-
jemní smlouva jí končí v prosinci 
příštího roku. Vedení společnosti 
podle svého vyjádření zatím není 
rozhodnuto, zda se do výběrového 
řízení přihlásí.  Eva Břeňová 

Zastupitelé schválili 
podmínky soutěže
Město Litoměřice ještě 

do konce roku vyhlásí ve-
řejnou soutěž  na nalezení 
nejvhodnějšího partnera, 
s nímž by následně uzavřelo 
smlouvu o vzniku společ-
nosti s ručením omezeným. 
Zároveň s tím zveřejní zá-
měr pronajmout nemovitý 
majetek. Podmínky soutěže 
schválili před několika dny 
zastupitelé.

„V současné době čekáme 
na znalecký posudek, od ně-
hož se výše nájmu bude od-
víjet,“ informoval místosta-
rosta Karel Krejza. Smlouva 
o pronájmu výstaviště má 
být uzavřena k 1. lednu 2013, 
a to s platností na dvacet let.

Společnost bude mít 
pravděpodobně následují-
cí orgány: valnou hromadu 
a čtyři jednatele v případě 
společnosti s ručením ome-
zeným. V případě jiné formy 
obchodní společnosti jiný, 
partnery schválený statutár-
ní orgán. Předpokládá se též 
vznik tříčlenné dozorčí rady.

Vítězem soutěže se sta-
ne ten, jehož návrh dosáhne 
nejvíce bodů v součtu jed-
notlivých hodnotících krité-
rií soutěže. První kritérium 
„Investice poskytnutá účast-
níkem společnosti“ bude 
mít při rozhodování váhu 
45 procent. Stejnou váhu má 
mít i druhé kritérium „Podni-
katelský záměr společnosti“. 
Zbývajících deset procent 
představuje váhu posledního 
kritéria, kterým jsou referen-
ce účastníka. 

Vítěz soutěže bude v nově 
vzniklé společnosti vlastnit 
padesátiprocentní podíl, a to 
bez ohledu na výši jeho vkla-
du do základního kapitálu 
společnosti.  (eva)

jsme tuto možnost neměli. Nájem-
ní smlouva totiž městu neumožňu-
je výrazněji ovlivňovat charakter 
pořádaných akcí. To bylo  v pravo-
moci společnosti VÝSTAVY.“  

ROZHOVOR NA TÉMA
Co od svého obchodního part-

nera očekáváte?
„Poskytnutí dostatečně silného 

fi nančního zázemí. Město totiž 
na modernizaci výstaviště nemá 
a nebude mít fi nanční prostředky. 

A zároveň i zajímavý podnikatel-
ský nápad.“

Nebylo by pro město výhod-
nější, aby se v nově vzniklé ob-
chodní společnosti stalo majo-
ritním akcionářem? Tedy aby 
vlastnilo nikoli 50, ale alespoň 51 
procent akcií? 

„Nebylo. V případě majority by 
se tato obchodní společnost stala ve-
řejným zadavatelem, což téměř zne-
možňuje podnikat. Veškeré obchodní 
vztahy by se řídily zákonem o za-
dávání veřejných zakázek, včetně 
plnění s tím souvisejících časových 
lhůt. Laicky řečeno, i na dodávku 
kancelářských potřeb by muselo být 
vyhlášeno výběrové řízení.“   (eva)

morčata. Součástí  je i výstava exotického 
ptactva v pavilonu A. V pavilonu G bude k vi-
dění selský dvůr, dále zde můžete vidět činčily 
a okrasné kachničky. Svoji činnost zde před-
staví také herpetologický kroužek z Litoměřic. 
Návštěvníci akce dostanou příležitost zakoupit 
si krmiva nebo chovatelské a veterinární po-
třeby,“ informovala tisková mluvčí společnosti 
VÝSTAVY Romana Šlechtová. 

Výstavu zpestří výtvarná soutěž nazvaná 
„Svět zvířat očima dětí“. Je určena pro děti 
z mateřinek a děti prvního stupně základních 

škol z Litoměřic a blízkého okolí, Lovosic 
a Roudnice nad Labem. „Práce dětí při akci 
vystavíme a nejlepší i slavnostně vyhodnotí-
me,“ upřesnila Romana Šlechtová. V rámci 
doprovodného programu bude v sobotu k po-
slechu hrát živá hudba, uskuteční se řada sou-
těží určených dětem, králičí hop a soutěž v ko-
krhání kohoutů.

Výstava je otevřena v pátek 21. října od 10 
do 17 hod., v sobotu od 8 do 17 hod a v neděli 
23. října od 8 do 13 hod. Organizátoři slibují, 
že konat se  bude každý rok.  (eva)
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Ještě v letoš-
ním roce by měla 
akciová společ-
nost Čepro začít 
v Litoměřicích 
stavět novou čer-
pací stanici. Stát 
se tak má v těsné 
blízkosti kruhové-
ho objezdu, který 
spojuje most ge-
nerála Chábery 
s Litoměřicemi. 
Čerpací stanice 
v Daliborově ulici 
Na Kocandě pak bude do třech 
měsíců od kolaudace nové stav-
by demontována.

Právě existenci stanice v Dali-
borově ulici, tedy v těsné blízkos-
ti panelových domů,  kritizovali 
v minulosti  obyvatelé této lokali-
ty a žádali její přemístění. Vedení 
radnice proto začalo jednat s pro-
vozovatelem. „Úkolem bylo najít 
vhodný pozemek, kde by stavba 
nikoho nerušila, ale který by zá-

Rodiče stále více dbají na bezpečnou jízdu svých dětí. Vyplynulo to
z  kampaně  „Bez přilby už nevyjedu“, která probíhala o letních prázdni-
nách v Litoměřicích. V jejím průběhu strážníci městské policie ve spo-
lupráci s Pavlou Kofrovou, členkou litoměřické Preventivně informační 
skupiny Policie ČR, zastavili a zkontrolovali zhruba šest desítek cyklistů 
do 18 let.

„Obzvláště u těch malých je vidět, že jsou rodiči vedeni k tomu, aby 
při jízdě na kole přilbu opravdu nosili. Jen v pěti případech jsme zastavili 
děti bez přilby. Šlo však o dospívající mládež. Tu jsme upozornili na pří-
padná rizika při pádu z kola,“ prezentovala Pavla Kofrová společně se 
strážníkem Dominikem Hankem výsledky kampaně, kterou Zdravé měs-
to Litoměřice ve spolupráci s partnery organizovalo v rámci Národních 
dnů bez úrazu 2011.  (eva)

Alarmy začali seniorům roz-
dávat strážníci městské policie. 
Během září  rozdali několik desí-
tek „osobních strážců“ určených 
k přivolání pomoci při napadení 
nebo zdravotních problémech.

Šest centimetrů dlouhé zaří-
zení napájené baterií si lze přip-
nout ke kabelce, případně pověsit 
na zápěstí či k opasku. „Vytaže-
ním poutka v případě nouze začne 
hlasitě houkat. Siréna se vypíná 
zpětným zasunutím kovového za-
končení do alarmu,“ vysvětloval 
seniorům na náměstí strážník Do-
minik Hanko. 

 Alarmy nechal vyrobit Ústecký 
kraj. Kromě městských strážníků 
je v Litoměřicích rozdávají také 
policisté z Preventivně informační 
skupiny Policie ČR.  (eva)

Jejich majiteli jsou  i Marta a Ervín Ulbrichovi. „Může to být užitečná věc. Hlav-
ně však, aby člověk v nějaké krizové situaci nezmatkoval a alarm opravdu pou-
žil,“  shodli se manželé.  Foto Eva Břeňová  

roveň byl zárukou jisté efektivity 
provozu,“  uvedl starosta Ladi-
slav Chlupáč. Což místo, kde ústí 
nový most a kudy v budoucnu po-
vede nová západní komunikace, 
splňuje. Město proto vytipovaný 
pozemek odkoupilo od církve, 
které patřil. 

Z již uzavřené smlouvy o bu-
doucí směnné smlouvě pak vyplý-
vá, že dojde ke směně pozemků 
tak, by město získalo do vlast-

nictví pozemek 
čerpací stanice Na
Kocandě a Čep-
ro pozemek nové 
čerpací stanice 
mezi Litoměřice-
mi a Žalhosticemi. 
„Zároveň dojde 
k fi nančnímu do-
rovnání, protože 
pozemek převádě-
ný Čepru má větší 
rozlohu,“ upozor-
nila  pracovnice 
majetkového od-

boru městského úřadu Lenka Jin-
dřichová. 

Podmínkou uzavření smlouvy 
o směně pozemků je i sanace loka-
lity v Daliborově ulici, a to  na ná-
klady Čepra. „Následné rozbory 
provedené akreditovanou labora-
toří pak mají prokázat,  zda dosáh-
la žádoucího výsledku,“ vyvrátil 
možné obavy vedoucí odboru ži-
votního prostředí městského úřadu 
Pavel Gryndler.   Eva Břeňová 

Čtyřletou Amélii Podzimkovou by její maminka na kolo bez přilby 
nepustila. Barevný zvonek  jí jako vzornému cyklistovi osobně předal 
na Střeleckém ostrově starosta Ladislav Chlupáč.  Foto Eva Břeňová 

Čerpací stanice ukončí provoz

RODIČE DBAJÍ NA BEZPEČÍ DĚTÍ

ALARMY MOHOU V NOUZI POMOCI POKRATICE ČEKAJÍ
DOPRAVNÍ ZMĚNY

Pokratic se týkají další dopravní 
změny. Dojde totiž v polovině říj-
na k instalaci vodorovného i svis-
lého dopravního značení v ulicích 
Alfonse Muchy a Fillova tak, aby 
i v úzkých místech zůstal zacho-
ván bezproblémový průjezd vo-
zidel integrovaného záchranného 
systému či svozu odpadu. 

Na dodržování nových doprav-
ních změn dohlédne ve zvýšené 
míře městská policie, čímž končí 
její benevolentnější přístup k pře-
stupkům páchaným řidiči v sou-
vislosti s nedostatkem parkova-
cích míst hlavně v ulici Alfonse 
Muchy, Kubínově a v blízkém 
okolí. „Město řidičům nabídlo 
za výhodnou cenu místo na měst-
ském parkovišti v Janáčkově ulici, 
jehož otevřením tak došlo v této 
lokalitě k významnému navýšení 
parkovacích míst,“ vysvětlil ve-
doucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství Jan Jakub.  (eva)

ZABRÁNILI JIM
VAŘIT DROGY                                                                                                                                           
Podezření z výroby omamných 

látek čelí 37letý muž z Úštěku 
a o čtyři roky mladší žena z Kře-
šic, kteří se neoprávněně pohybo-
vali v prostoru dolního nákladové-
ho nádraží.

Při kontrole jejich totožnosti 
ucítil strážník městské policie sil-
ný toxický zápach. Kvůli podezře-
ní, že by  zde mohli vařit drogy, 
zavolala hlídka Policii ČR. „Při 
kontrole obsahu zavazadla muže 
nalezli policisté toulenovou směs, 
teploměr, váhu, jód, hydroxid sod-
ný, červený fosfor, plynový vařič 
a další pomůcky, včetně injekč-
ních stříkaček. Navíc se v jejich 
blízkosti nacházely prázdné obaly 
od léků. Podezření strážníka tedy 
bylo opodstatněné,“ informoval 
velitel městské policie Ivan Krá-
lik. Případ řeší Policie ČR.  (eva) 
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LITOMĚŘICE ZÍSKALY STATUT FAIRTRADOVÉHO MĚSTA

Všechny děti, které rodi-
če zapsali pro tento školní rok 
a dovrší letos tří let věku, byly  
umístěny do mateřských škol.  
Po důkladném prošetření situace 
to prohlásil místostarosta Václav 
Červín. Reagoval tak na výtku 
opoziční zastupitelky týkající se 
údajného nedostatku míst v ma-
teřinkách.

„Výtky tohoto typu se ne-
zakládají na pravdě. Všechny 

děti byly v souladu s pravidly 
o přijetí umístěny. Bohužel ne 
všechny jsou přijaty přesně 
do zařízení, o které žádali jejich 
rodiče. Po dohodě s vedoucí-
mi mateřských škol ale mohou 
sledovat, zda se někde neuvolní 
místo blíže k domovu,“ uve-
dl místostarosta. Na příznivou 
zprávu ale v tuto chvíli čekají 
i maminky 37 dětí, které se na-
rodily až po 1. lednu roku 2009. 

„Umísťovány budou postupně 
po dovršení tří let věku. Rodiče 
bude postupně kontaktovat ředi-
telka mateřských škol,“ upřesnil 
Václav Červín.

I letos došlo v Litoměřicích 
k navýšení kapacity mateřinek, 
a to o 16 míst.  Stalo se tak na 
základě stavebních úprav, pro-
vedených v souladu s požadav-
ky hygieniků. „I přesto musíme 
konstatovat, že všech 886 míst je 
obsazeno,“ uvedla ředitelka ma-
teřských škol Monika Mejtová. 
Nejvíce dětí, a to 120, navštěvu-
je školku v Baarově ulici.  (eva)

Litoměřické kou-
paliště na Písečném 
ostrově ukončilo 4. 
září sezónu. Sezóna 
nakonec nebyla tak 
katastrofální, jak se 
zdála být ještě v polo-
vině srpna.  

„V průběhu pěti 
srpnových tropic-
kých dnů dorazilo 
10 tisíc lidí. Nejvíce 
jich přišlo 26. srpna, 
a to 2600.  Celková 
návštěvnost za tuto 
sezónu se tak díky 
několika dnům vy-
houpla k celkovým 
29 300 návštěvní-
kům,“ informoval ve-
doucí koupaliště Ladislav Beneš. 
Nejhorší sezónou tak zůstává rok 
2008, kdy se přišlo vykoupat jen 

NĚKOLIK TROPICKÝCH DNŮ
ZACHRÁNILO CELOU SEZÓNU

27 800 lidí. Naopak k ideálnímu 
létu roku 2003, kdy areál navští-
vilo 75 tisíc lidí, je hodně daleko.

Žádné koupaliště 
městského typu se 
při zachování ro-
zumné výše vstup-
ného neobejde bez 
dotace. Město Li-
toměřice jako ma-
jitel areálu přispívá 
na jeho provoz dvě-
ma miliony korun 
ročně. Až od čtyři-
cetitisícové návštěv-
nosti lze přitom oče-
kávat, že se alespoň 
část dotace podaří 
uspořit.

Na novou sezónu 
se naopak na Píseč-
ném ostrově chystá 
sauna. Provoz zahá-

jila 3. října. Provozní řád i ote-
vírací doba zůstává stejná jako 
loni.  (eva)

Poslední teplé dny si ještě vychutnalo několik desítek lidí, mezi nimi 
i maminky s dětmi.  Foto Eva Břeňová 

NA VŠECHNY DĚTI
SE POSTUPNĚ DOSTANE

CHOD ÚŘADU MÁ 
BÝT EFEKTIVNÍ
Tři místa budou s přícho-

dem nového roku zrušena v 
rámci reorganizace na správ-
ním odboru městského úřa-
du. „Důvodem jsou fi nanční 
úspory a zvýšení efektivnosti 
chodu úřadu,“ informoval 
jeho tajemník Karel Cho-
vanec. Chod nebo lhůty pro 
vydávání cestovních dokladů 
však změna neovlivní. Za-
stupitelnost úředníků totiž 
zůstává. 

„Rizikem by mohlo být 
období dovolených. Apeluji 
proto na obyvatele, aby více 
využívali elektronického ob-
jednávkového on-line sys-
tému, který jim ušetří čas i 
případné čekání,“ upozornil 
na službu úřadu tajemník. Na 
mysli měl fakt, že na webo-
vých stránkách města se lze 
v případě správního odboru 
a odboru dopravy objednat 
pomocí elektronického sys-
tému na konkrétní hodinu. 

Tuto nabídku však lidé 
příliš nevyužívají. Například 
za uplynulých šest měsíců 
úředníci zmíněných dvou 
odborů vyřídili téměř 26 tisíc 
žádostí týkajících se občan-
ských, řidičských průkazů, 
vydání cestovního dokladu, 
evidence obyvatel, registra-
ce nebo odhlášení vozidla.  
Pouze pět stovek klientů vy-
užilo možnosti elektronické 
objednávky.  (eva)

KONČÍ PLATNOST 
DALŠÍCH ŘIDIČÁKŮ

Dalším lidem končí platnost 
řidičských průkazů. Ti, kterým 
byl vydán v období od 1. ledna 
2001 do 31. prosince 2002,  si 
musí doklad vyměnit nejpozdě-
ji do konce příštího roku. Řidi-
či, kterým byl vydán v období 
od 1. ledna 2003 do 30. dubna 
2004, tak musí učinit nejpozději 
do konce roku 2013. 

Povinná výměna je osvoboze-
na od správního poplatku. Nový 
průkaz bude vydán nejpozději 
do dvaceti dnů ode dne podání 
žádosti. Vedoucí odboru dopra-
vy a silničního hospodářství 
městského úřadu Jan Jakub upo-
zorňuje řidiče, aby výměnu ne-
nechávali až na poslední chvíli. 
Vyhnou se tak zbytečným fron-
tám.  (eva)

Významného ocenění se  minu-
lý měsíc dostalo městu Litoměři-
ce. Společně se Vsetínem získalo  
jako první v České republice statut 
Fairtradového města. Což zname-
ná, že jako první splnilo  podmín-
ky mezinárodní kampaně, jejímž 
cílem je podpořit spravedlivý 
obchod. Ocenění převzal od před-
sedy Asociace pro Fair Trade To-
máše Bílého na Mírovém náměstí 
a před zraky několika desítek ob-
čanů starosta Ladislav Chlupáč. 

„Velmi si cením toho, že jsme 
se stali prvním Fairtradovým měs-
tem v České republice.  Dáváme 
tím najevo, že chceme jednat vždy 
férově a podporovat ty, kteří jsou 
na tom hůř než my,“ konstatoval 
starosta ve svém projevu. 

Litoměřice se tak zařadily 
po bok Londýna, Paříže, Bruselu 
a dalších měst, kterých je i s čes-
kými zástupci již 1005. Svým 
postojem dávají najevo podporu 

Přímo na náměstí mohly děti ochutnat fairtradové výrobky.  Foto Eva Břeňová 

zboží pocházejícího od malých 
výrobců z rozvojových zemí, kte-
ří by měli za svou práci dostávat 
spravedlivou odměnu. 

Ve městě již funguje devět pro-
dejních míst, v nichž lidé mohou 
zakoupit zboží pocházející z rozvo-
jových zemí, jako například kávu, 

čaj, čokoládu, sušenky a podobně. 
„Zatím posledním novým místem 
propagujícím Fair Trade se stala 
nedávno otevřená kavárnička a po-
lévkárna v Pražské ulici,“ informo-
vala pracovnice oddělení projektů 
a strategií městského úřadu Marcela 
Trejbalová.  (eva)
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NEJVĚTŠÍ SOUKROMÁ ŠKOLA U NÁS
SLAVÍ DVACET LET EXISTENCE

Do Terezína vstoupí vysoké 
školství. Happenningová akce, je-
jímž cílem bylo zábavnou formou 
seznámit obyvatele tohoto regionu 
s obsahem studia, se uskutečnila 
9. září na Mírovém náměstí v Li-
toměřicích. Školu přišel podpořit 
i senátor Alexandr Vondra společně 
se starostou Litoměřic Ladislavem 
Chlupáčem.

Do regionu tak má vstoupit 
druhá vysoká škola. První byla 
soukromá škola EKONOM, která 
zde již několik let úspěšně funguje 
i jako konzultační středisko Čes-
ké zemědělské univerzity v Praze. 
Její profesoři v Litoměřicích vyu-
čují v bakalářském i navazujícím 
magisterském studiu obor veřejná 
správa a regionální rozvoj. Nová 
Vysoká škola aplikované psycho-
logie má nabídnout studium jiného 
charakteru. „Vzhledem k tomu, že 
Ústecký kraj postrádá vysokoškol-
sky vzdělané odborníky, podporuji 
takovéto rozšíření studijních mož-
ností,“ konstatoval senátor Vondra.

Příchod nové vysoké školy, jejíž 
studenti budou bydlet v budově bý-
valého teologického konviktu v Li-
toměřicích, vítá i starosta města La-
dislav Chlupáč. Ve svém projevu 
upozornil, že denní vysokoškolské 

Gymnázium, Střední odborná 
škola a Střední odborné učiliště 
v Jarošově ulici v Litoměřicích 
slavily 20. výročí své existence. 
Přivítat nové studenty školy přišel 
do kina Máj u příležitosti zaháje-
ní nového školního roku i starosta 
města Ladislav Chlupáč.

„Rád bych při této příležitos-
ti poděkoval řediteli Ladislavu 
Šrejbrovi a jeho pedagogickému 
sboru za to, že v Litoměřicích 
nabízejí opravdu pestrou škálu 

Senátor Vondra přivítal rozšíření studijních možností v regionu. Akci mode-
roval Slávek Boura.  Foto Eva Břeňová 

Ředitel největší litoměřické soukro-
mé školy Ladislav Šrejbr při projevu 
v kině.  Foto Eva Břeňová 

vzdělávání, od učebních oborů, 
maturitních oborů, až po gymná-
zium, což není nikterak jedno-
duchou záležitostí. Těší mě, že 
právě tato škola v našem městě 
působí, a chtěl bych jí popřát dal-
ší úspěšné roky,“ konstatoval sta-
rosta na adresu největší soukromé 
školy ve městě.

Za dvacet let své existence 
vychovala více než 2200 žáků, 
kteří odcházeli s výučním listem 
nebo maturitním vysvědčením. 

Zaměstnala 250 interních nebo 
externích učitelů. Nejvyšší počet 
studentů přitom měla ve školním 
roce 2006/2007, a to celkem 526. 
V tomto školním roce jich je téměř 
čtyři sta. Nabízí studium v osm-
nácti učebních oborech. Novinkou 
je zahájení provozu Univerzity 
třetího věku.  (eva)

DO REGIONU VSTOUPÍ DRUHÁ VYSOKÁ ŠKOLA

studium zde dosud chybělo. V lito-
měřickém konzultačním středisku 
ČZU totiž lze studovat jen dálkově.

Výuku však vysoká škola v Te-
rezíně zahájí v domě kultury nej-
spíš až v lednu, a to jen pro za-
městnané. Vzhledem k tomu, že 
škola získala ministerský souhlas 
až na konci května, nepřihlásil se 
do denního bakalářského studia 
kvůli pozdě zahájenému náboru 
dostatečný počet studentů. Rektor 

školy Štefan Medzihorský však 
věří, že příští rok bude situace 
i kvůli dostatečně dlouhé přípravě 
opačná. Studijní obor Personální 
a interkulturní management je to-
tiž přitažlivý pro maximální podíl 
psychologie, sociologie a dalších 
společensko-vědních předmětů. 
Na druhé straně je vyvažují obory 
manažerské, personalistické a in-
terkulturní, které umožňují široké 
praktické uplatnění.  (eva)

AXA PODPORUJE 
HRAVOST DĚTÍ
Na sedmi dětských hřištích 

v Litoměřicích naleznete černé ta-
bule se žirafkou, na které mohou 
děti křídou malovat. „Děje se tak 
v rámci projektu AXA dětem, je-
hož cílem je podpořit přirozenou 
hravost dětí, zapojit do dětských 
her také jejich rodiče, a zajistit 
bezpečnost prostoru, kde si do-
spělí a děti mohou spolu hrát. Kdo 
jiný by se o to měl postarat, než 
pojišťovna zaměřená na rodinu 
a život, který je víc než standard-
ní,“ poukázal na smysl projektu 
ředitel PR a komunikace fi nanční 
skupiny AXA.

Pojišťovna AXA přispívá městu 
za každou umístěnou černou tabu-
li s žirafkou deset tisíc korun. Tato 
částka je pak reinvestována do zkva-
litnění, modernizace, případně 
zpětné údržby hřiště. Finanční pod-
porou  ale projekt nekončí. Černá 
kreslící tabule se žirafkou, umístěná 
na hřišti, na sobě nese tajemný QR 
kód, který návštěvníka s mobilním 
internetovým připojením přenese 
na webové stránky AXADETEM.
CZ. Zde rodiče najdou spoustu 
dobrých nápadů, co by si s dětmi 
mohli zahrát, jsou zde písničky, bás-
ničky i omalovánky pro chvíle, kdy 
bude zamračeno a zůstanou s dětmi 
doma. Najdou zde i nejbližší akce 
v okolí, kam lze zajít. 

Webové stránky AXADETEM.
CZ mají blíž k zálesáckému zápis-
níku, než k počítačové hře. 

Návštěvníkovi s internetem 
v mobilu ukážou, která další hřiště 
má ve svém okolí, jaké nejbliž-
ší akce pro děti a jejich rodiče se 
ve městě chystají.  (mj)

V Litoměřicích lze získat i titul MBA
Institut manažerské ekonomie 

v Litoměřicích před několika dny 
slavnostně otevřel studium MBA. 
Zaměřeno je na neustálé zvyšová-
ní kvalifi kační úrovně manažerů 
a je zakončeno získáním prestiž-
ního certifi kátu Master of Busi-
ness Administration (MBA). Stu-
dium je dvouleté a probíhá od říj-
na v gotickém hradu.

Občanské sdružení Institut ma-
nažerské ekonomie vznikl ve spo-
lupráci se Slovenskou akademií 
věd, přičemž dohoda o spolupráci 

byla podepsána v srpnu loňského 
roku v Bratislavě. Obě zúčastněné 
strany se dohodly na spolupráci 
a vzájemné pomoci při založe-
ní Národních edukačních center 
v zemích Visegrádské čtyřky (ČR, 
SR, Polsko, Maďarsko). „Lito-
měřický institut se sídlem v ulici 
Velká Krajská zde vystupuje jako 
garant při zabezpečování hlavních 
cílů této mezinárodní vzdělávací 
instituce,“ uvedl předseda správní 
rady institutu Antonín Kučera

Prezidiální rada institutu je ob-

sazena předními podnikatelskými 
osobnostmi, jako je například An-
drej Babiš, a dalšími představiteli 
z pedagogicko-vědeckých oborů, 
mezi nimiž nechybí ani profesor 
Gozora.   

Dvouleté studium MBA nava-
zuje na bakalářské a magisterské 
studium zajišťované v Litomě-
řicích Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské uni-
verzity v Praze. Jde o první stu-
dijní nabídku tohoto druhu v re-
gionu.  (eva)
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V LITOMĚŘICÍCH VYROSTLI SKVĚLÝ MATEMATIK A KICKBOXER

U příležitosti právě zahájeného 
školního roku navštívil starosta 
Ladislav Chlupáč spolu s mís-
tostarostou Karlem Krejzou Zá-
kladní školu U Stadionu. Město 
jako zřizovatel totiž investovalo 
během prázdnin do její moder-
nizace  tři miliony korun. Což 
představuje nejvyšší částku smě-
řovanou v průběhu léta do obnovy 
základních a mateřských škol. 

„Finance byly využity na mo-
dernizaci zázemí sportovní haly,“ 
informoval ředitel školy Milan 
Sluka. Kompletní renovací prošly 
šatny, sociální zařízení, rozvody 
vody a topení.  Úpravy se dotkly 
i bufetu. Splněn byl také požada-
vek hygieniků na odvětrání šaten. 
Už v průběhu roku fi nancovalo 
město opravy vstupního schodiště, 
vestibulu i okolí vstupu do haly, 
kde byla položena nová dlažba.

Sportovní halu U Stadionu vy-
užívají litoměřičtí sportovci k tré-
ninkům i zápasům v opravdu  hojné 

Dva studenty Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, jednoho současného a druhého již bývalého, přijal na radnici starosta Ladislav Chlu-
páč. Štěpán Šimsa je vynikající matematik, který v sedmnácti letech patří mezi 150. nejlepších studentů  matematiky na světě. O tři roky starší 
Miroslav Dubovický je bronzový medailista z Mistrovství světa v kickboxu.  „Oba dva jsou chloubou nejen Litoměřic, ale celé České republiky. 
Za jejich úspěchem jistě stojí míra talentu, ale hlavně vůle a píle, bez nichž by nedosáhli tak skvělých výsledků,“  konstatoval starosta Chlupáč.

Štěpán Šimsa dosáhl svého zatím životního úspěchu letos v červenci 
na Mezinárodní matematické olympiádě v Nizozemí. Mezi 564 soutě-
žícími ze 101 zemí světa skončil na bronzovém místě. „Štěpán vynikal 
mezi spolužáky již v době, kdy k nám nastoupil do primy,“ vzpomíná 
jeho učitelka Jitka Putnarová. Jak přiznává, o hodinách matematiky se 
smí věnovat samostudiu. Svými znalostmi totiž spolužáky již dávno 
převyšuje. Což je ostatně výsledkem náročné přípravy, kterou absolvo-
val před olympiádou. V průběhu soustředění mu totiž přednášeli kdysi 
stejně úspěšní středoškoláci, nyní studenti Matematicko - fyzikální fa-
kulty Univerzity Karlovy. Na olympiádu, která se tentokrát uskuteční 
v Argentině, by se Štěpán chtěl kvalifi kovat i letos. A zabojovat o příčky 
nejvyšší. Stříbro mu totiž v Nizozemí uteklo o pouhý bod. A jaké jsou 
plány talentovaného mladíka? „V budoucnu bych se chtěl věnovat buď 
matematice, nebo programování,“ rozhoduje se student, jehož znalosti 
vysoce převyšují i běžnou počítačovou gramotnost. Letos totiž byl již 
podruhé účastníkem evropské olympiády v informatice. 

   Miroslav Dubovický je téměř jeho vrstevníkem. Před několika málo 
měsíci ukončil litoměřické gymnázium a stal se studentem fakulty tělesné 
výchovy a sportu. Jeho zatím největším životním úspěchem je bronzová 
medaile, kterou si na konci srpna přivezl z Mistrovství světa v kickboxu, 
které se konalo v německém městě Karlsruhe. Zatímco Štěpánovi chyběla 
ke stříbru pověstná kapka štěstí, Mirek, závodník Schejbalgym Lovosi-
ce, měl naopak obrovskou smůlu. Na vrcholném turnaji se probojoval až 
do semifi nále, kde se utkal s reprezentantem Íránu. V prvním kole měl 
rodák z Litoměřic jasně navrch. Kombinace svého soupeře zastavoval 
přesnými a tvrdými kopy a téměř k ničemu ho nepustil. „Bohužel před 
koncem jasně vyhraného prvního kola jsem si při kopu zlomil nohu, takže 
jsem již nebyl schopen nastoupit do druhého kola. Íránec celou kategorii 
poté vyhrál,“ popisuje Mirek smolný okamžik, díky kterému vybojoval 
„jen“ bronzovou medaili. Vzhledem k tomu, že kickboxu se věnuje pouze 
tři roky, je pravděpodobné, že o něm, stejně jako o Štěpánovi Šimsovi, 
v budoucnu ještě uslyšíme.  (eva)

ŠKOLSTVÍ

HALA MÁ  MODERNÍ ZÁZEMÍ

míře. Nejvíce basketbalisté. Spor-
tovní akce se v ní konají i o víken-
dech. „V rozpočtu města se v příš-
tím roce ještě pokusíme najít peníze 
na výměnu elektroinstalace. Pak již 
s úrovní tohoto sportoviště můžeme 

být spokojení,“  shodli se  místosta-
rosta Krejza a starosta Chlupáč.  

Během prázdnin investovalo 
město Litoměřice do základních 
a mateřských škol necelých šest 
milionů korun.  (eva)

Ředitel Sluka (vpravo) ukázal starostovi Chlupáčovi a místostarostovi Krejzovi 
výsledky modernizace. Za dodavatele stavebních prací se předání díla zúčastnil 
Gerhard Horejsek (druhý zleva).  Foto Eva Břeňová 

Štěpánovi Šimsovi, kterého doprovodila učitelka matematiky Jitka Putnarová, stejně jako Miroslavu Dubovickému předal starosta na památku publikace o městě, ve 
kterém žijí.  Foto Eva Břeňová 

Poslední zahradu
čeká rekonstrukce 

Všechny mateřské školy 
v Litoměřicích budou mít re-
konstruované zahrady. Zastu-
pitelé uvolnili pro letošní rok 
2,5 milionu korun na moderni-
zaci zahrady, kterou  společně 
využijí Centrum pro postižené 
děti Srdíčko a sousední ma-
teřinka. Tím skončí postupná 
a několik let trvající obnova 
všech zahrad mateřských škol.

„Necháme vysadit nové stro-
my, okrasné keře, květiny a in-
stalovat zajímavé herní prvky. 
Bereme přitom v potaz skuteč-
nost, že místo budou využívat 
i děti se specifi ckými potřeba-
mi,“ charakterizovala projekt, 
jehož realizace začne ještě 
na podzim, pracovnice odboru 
životního prostředí městského 
úřadu Lenka Brožová. 

Zahrada bude dětem předána 
do užívání na jaře.  (eva)
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ÚROVEŇ HOSPICE PŘEKVAPUJEŘEDITELKOU CCR
JE ANNA MATULOVÁ

SVŮJ PARK MÁ MÍT
I MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ
Rozvoj a modernizace míst 

k relaxaci a odpočinku má u za-
stupitelů podporu. Po výstavbě 
zcela nového parku U Hvězdárny 
a modernizaci parčíku na Kapu-
cínském náměstí možná přijde 
na řadu stavba vůbec prvního par-
ku na Miřejovické stráni, kde ge-
ometrickou řadou přibývají nové 
rodinné domky.

„Rádi bychom i obyvatelům této 

Dvě personální záležitosti řešili 
radní. Do funkce ředitele Centra 
cestovního ruchu, které je příspěv-
kovou organizací města, jmenova-
li Ing. Annu Matulovou, jež byla 
po rezignaci Kamila Soukupa po-
věřena řízením organizace. „Ak-
ceptovali tak doporučení výběro-
vé komise, která vybírala z osmi 
uchazečů,“ informoval tajemník 
městského úřadu a člen komise 
Karel Chovanec.

Dále radní přijali rezignaci ve-
doucího správního odboru měst-
ského úřadu Ing. Jana Prokopa, 
kterou podal k 15. září. „Na jeho 
místo bylo vyhlášeno výběrové ří-
zení,“ dodal tajemník.  (eva)

… již 104 tisíc korun dluží 
na výživném matce nezleti-
lých dětí 33letý muž z Litomě-
řic. Hrozí mu dva roky vězení.

… policisté zadrželi po-
čátkem srpna 56letého muže 
z Litoměřic a 48letého muže 
z Roudnice nad Labem při 
krádeži 265 kusů ocelových 
šroubů z kolejiště u nákupního 
centra v Litoměřicích. 

… okradena krátce po po-
ledni byla žena, která seděla 
na na lavičce v Baarově uli-
ci. Zezadu k lavičce přistou-
pil zloděj a sebral jí kabelku. 
Okradena byla i mladá žena 
na vlakovém nádraží. Když 
nastupovala do vlaku, ukradl 
jí zloděj peněženku z batohu, 
který měla na zádech.

… ke kuriózní krádeži došlo 
ve sklepě panelového domu 
v ulici A.Muchy, odkud kdosi 
odcizil osm párů bot.

… 120 kg česneku v hodno-
tě 22 tisíc korun nenašel ve své 
garáži její majitel. 

… již evergreenem jsou 
krádeže měděných okapů. Za-
tímco na Dómském náměstí 
byl v případě katedrály zloděj 
úspěšný, dva výtečníci byli za-
drženi při krádeži okapů na no-
vém domově seniorů. Stalo se 
tak díky všímavé důchodkyni, 
která upozornila strážníky. 

… neubývá vloupání do au-
tomobilů. Asi nejvážnějším 
případem je vykradení vozi-
dla v Plešivecké ulici, z ně-
hož kdosi odcizil vestavěné 
autorádio s handsfree a GPS 
navigací s LCD panelem. 
Celková škoda byla vyčíslena 
na 114 000 korun. 

Letos dochází k největší výměně zbrojních průkazů. Po-
licie ČR proto upozorňuje  držitele ZP, aby si jejich platnost 
zkontrolovali. Dle zákona předkládá držitel zbrojního průka-
zu žádost o vydání (prodloužení)  zbrojního průkazu přísluš-
nému útvaru policie,  a to nejdříve šest měsíců a nejpozději 
dva měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního ZP. 

Policie již písemně neupozorňuje na končící platnost. 
Upozornění může provést pouze elektronickou cestou, po-
kud poskytnou držitelé ZP svoji e-mailovou adresu. Pokud 
skončí platnost zbrojního průkazu, nelze ji prodloužit a po-
stupuje se jako u prvožadatele.

Upozornění se týká i držitelů zbrojních průkazů skupiny 
D (k výkonu zaměstnání a povolání). Ti jsou povinni dodat 
vždy po 2,5 letech lékařskou zprávu. V případě porušení po-
vinnosti může být za přestupek udělena pokuta až do výše 
20 000 korun.

E-mail oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní mate-
riál je:  ltzbrane@mvcr.cz.  (rom)

Borůvková a Malinová jsou názvy no-
vých ulic, které vznikly výstavbou rodin-
ných domků na Miřejovické stráni. Jaho-
dová vznikla prodloužením ulice Sokolské. 
Naopak ruší se název ulice Dr. Karla Fily. 
I tento úsek ponese název ulice Žernosec-
ká. Což ostatně měli obyvatelé této lokality 
v občanském průkaze.

Novou ulicí je i Opuková, která vzni-
ká poblíž ulice U Statku a Mlýnské. Tedy 
v lokalitě, kde je územním plánem navr-
žena výstavba rodinných domků. Nachá-
zí se severovýchodně od ulice A. Muchy. 
Název zastupitelé schválili na základě ná-
vrhu vlastníka již postaveného rodinného 
domku. Jak zjistil v průběhu stavby, zdejší 
podloží je složeno z prachovce a slínovce. 

Přidělení názvu je přitom pro stavebníky 
nezbytné. Nově vznikající domky totiž ne-
lze bez názvu ulice a přidělení čísla popis-
ného kolaudovat.  (eva)

Se způsobem fungování posky-
tovatelů sociálních služeb ve měs-
tě se v posledních týdnech detail-
ně seznamoval místostarosta Jan 
Szántó. Právě do jeho gesce totiž 
sociální služby spadají. Společně 
s vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví městského úřadu 
Renátou Jurkovou navštívil kromě 
jiného i Hospic sv. Štěpána.

„Mnohé služby město fi nančně 
podporuje, ač není jejich zřizovate-
lem. Vzhledem k tomu, že pracu-
jeme na přípravě rozpočtu na příští 
rok, chci poznat způsob, jakým 
jsou příspěvky města v praxi vyu-
žívány,“ vysvětlil místostarosta. 

Například Hospic sv. Štěpána, 
který slaví deset let své existen-
ce, podpořilo letos město dvěma 
sty tisíci korunami. Zařízení se 26 
lůžky poskytlo za deset let exis-
tence hospicové služby více než 
dvěma tisícům klientů. Loni bylo 
přijato 287  pacientů, z toho 88 
z Litoměřic, kteří zde strávili 6880 
ošetřovacích dní. Průměrný pobyt 
přitom dosáhl 24 dní.

Oproti předcházejícímu roku měl 
hospic sice o 50 pacientů více, ale 

strávili zde o 406 dní méně. Oblož-
nost se tak snížila na 70 procent. 
„Příčinu vidíme hlavně v tržním 
jednání zdravotnických zařízení, 
která nám pacienty uvolňují až 
na poslední chvíli. V některých 
případech hraje spolu s ošetřujícím 
lékařem negativní roli i rodina pa-
cienta, která si nechce nevyléčitelný 
stav svého blízkého připustit a o pa-

liativní péči v hospici včas požádat,“ 
vysvětluje ředitel Pavel Česal.

Úroveň hospice místostarostu 
překvapila. „Je na vysoké profe-
sionální úrovni. Lidem poskytuje 
šanci důstojně odejít ze života. Ne-
chybí zde ani lidský přístup, který 
v mnohých léčebnách dlouhodobě 
nemocných bohužel postrádám,“ 
konstatoval Jan Szántó.  (eva)

STALO SE ...

Ředitel hospice Pavel Česal (vpravo) ukázal místostarostovi a vedoucí od-
boru výhody polohovacího lůžka.  Foto Eva Břeňová

lokality nabídli příjemné místo 
k odpočinku a jejich dětem pak pro-
stor, kde si mohou společně hrát,“ 
uvedl místostarosta Václav Červín. 

Nový park o rozloze 14 tisíc 
metrů čtverečních by měl být 
ohraničený ulicemi Broskvová, 
Višňová a Trnková. Projekt počítá 
s vybudováním nových chodníků, 
cest, instalací laviček, pergoly 
pro rodiče, vybudováním hřiště 

s několika herními prvky. Chy-
bět nemá ani  asfaltový ovál pro 
jízdu nejmenších dětí na odstrko-
vadlech. Prostor zkrášlí kameny 
a klády. „Půjde o park spíše pří-
rodního charakteru,“ charakteri-
zovala jej pracovnice odboru ži-
votního prostředí městského úřadu 
Lenka Brožová.

Zda se obyvatelé Miřejovické 
stráně parku dočkají, však záleží 
na tom, zda město získá od Stát-
ního fondu životního prostředí do-
taci na jeho výstavbu. Rozhodnutí 
padne na konci roku.  (eva)

NOVÉ ULICE MAJÍ JMÉNA NA KONČÍCÍ PLATNOST ZBROJNÍCH
PRŮKAZŮ POLICIE NEUPOZORŇUJE



7. října 9RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

PAMÁTKY OTEVŘELY
BRÁNY LIDEM

VYŠLA DALŠÍ KNIHA O HISTORII MĚSTA

Jedinečnou možnost prohlédnout si 
běžně nepřístupnou památku měli lidé 
v sobotu 17. září. V rámci Dne ote-
vřených památek, probíhajícího u pří-
ležitosti Dnů evropského dědictví, 
byl zdarma v době od 9 do 17 hodin 
umožněn v Litoměřicích přístup hned 
do čtrnácti historicky zajímavých ob-
jektů, mezi nimiž nechyběly kostely, 
kapličky, katedrála, Máchova světnič-
ka, historické podzemí s lapidáriem, 
muzeum, galerie a další. Vstup byl 
zdarma, stejně jako každou půl hodinu 
probíhající prohlídky expozice české-
ho vinařství v gotickém hradu.  (eva)

Již za několik dní končí splat-
nost poplatku za komunální odpad. 
Čas na to, aby obyvatelé Litomě-
řic zaplatili poplatek ve výši 498 
korun na osobu, mají do 31. října. 
V opačném případě jim hrozí fi -
nanční sankce, která může činit až 
trojnásobek základního dluhu.

„Dosud nesplnilo svou povin-
nost téměř 43 procent poplatníků. 
Neuhrazená částka tak představu-
je zhruba 5,2 milionu korun,“ in-
formovala poslední zářijový den 
vedoucí ekonomického odboru 
městského úřadu Iveta Zalabáko-
vá.  (eva)

Další knižní lahůdku týkající se historie města vydal Vitalij 
Marek společně s fotografem Josefem Rotterem. Na úspěšnou 
a již beznadějně vyprodanou publikaci „Litoměřice v promě-
nách času“ nyní navazuje její druhý díl. Křest knihy za účasti 
starosty města Ladislava Chlupáče proběhl 27. září v divadle. 

„Když jsem se dozvěděl, že vyjde druhý díl knihy, která po-
rovnává původní pohledy z našeho města se současnými foto-
grafi emi, říkal jsem si, co do ní chtějí autoři ještě dát. Nyní vi-
díme, že je toho ještě poměrně dost,“ zahájil výstavu František 
Janovský. Na mysli přitom měl fakt, že v publikaci se objevují 
další zajímavá místa s neméně zajímavou minulostí. Nechybějí 
ani obrázky Litoměřic před bombardováním v roce 1945 a po 
něm.  (eva)

Přestože se ještě 
před devíti lety zdálo, 
že tradice výroby piva 
v Litoměřicích skon-
čila zánikem Korun-
ního pivovaru, opak je 
pravdou. Otevřen zde 
byl již druhý minipi-
vovar. Po minipivovaru 
v Labuti, umístěném 
ve sklepních prostorách 
původního secesního 
hotelu v centru města, 
byla před několika dny 
zahájena výroba do-
mácího piva i v hotelu 
Koliba, tedy na samém 
okraji Litoměřic. 

V Labuti milovníci piva na-
leznou kvasnicová piva a ležá-
ky plzeňského typu. Na Kolibě, 
jejíž majitelé budou cílit hlavně 
na návštěvníky sousedního vý-
staviště Zahrady Čech a  na hos-
ty zde v hojné míře pořádaných 
kulturních akcí, chtějí klasický 

PIVO MÁ ZDE TRADICI 

světlý i tmavý dvanáctistupňový 
ležák postupně doplnit i ochu-
cenými pivy. Začít chtějí medo-
vými a borůvkovými, přičemž 
sortiment se má postupně obmě-
ňovat.  

Oba minipivovary mají jedno 
společné. Nacházejí se v atraktiv-

ních objektech i lokali-
tách a vaří nefi ltrované, 
nepasterizované, tedy 
přírodní pivo. Obnovit 
výrobu piva v Korun-
ním pivovaru by chtě-
lo i město Litoměřice, 
který objekt zakoupi-
lo před několika lety 
do svého vlastnictví.  
„Městu se ale prozatím 
nedaří získat investora, 
který by zde spustil 
výrobu, byť na rozdíl 
od minulosti v ome-
zeném množství,“ po-
steskl si starosta Ladi-
slav Chlupáč. 

V Litoměřicích se pivo vařilo 
již od středověku, a to v již za-
niklém Labskozámeckém pivo-
varu a v Korunním pivovaru, je-
hož výroba byla ukončena v roce 
2002. Na tradici pivovarnictví 
nyní navázaly dva soukromé mi-
nipivovary.    Eva Břeňová

Provozovatelé minipivovaru na Kolibě Jana Waldhauserová a Mi-
roslav Kučera nazvali zde vařené pivo Kousek. Varna se nachází 
přímo v restauraci.  Foto Eva Břeňová  

Více než tři a půl 
tisíce turistů navští-
vilo v červnu lito-
měřické informační 
centrum v podloubí 
městského úřadu. 
O měsíc později se 
návštěvnost ještě 
o tisícovku zvýšila. 

Zhruba třetinu 
klientů, kteří se za-
staví pro radu nebo 
propagační mate-
riály, tvoří cizin-
ci.  Počty německy 
mluvících turistů 
lehce převažují nad 
anglicky mluvícími. Konkrétně 
infocentrum v červenci navští-
vilo 850 německy a 680 ang-
licky mluvících turistů.  Lidé 
se nejčastěji ptají, jaké mají 
památky v Litoměřicích a okolí 
navštívit.

“Hodně se také zajímají 

NÁVŠTĚVNOST BYLA VYSOKÁ 

o možnosti výletu lodí a o cyk-
lostezky. Vítají, když dostanou 
zdarma mapku města a okolí 
s vyznačenými památkami,“  říká 
pracovnice infocentra Jitka Ma-
ximiliánová. Velkým lákadlem 
pro turisty je věž Kalich, která je 
symbolem města. Stoupají na ni 

nejen Češi, ale i ci-
zinci. “Někteří se 
do Litoměřic rádi 
vracejí, a to i něko-
lik sezon po sobě,”  
poukazuje na potě-
šující fakt  Jitka Ma-
ximiliánová. Velký 
zájem je o letáky, 
které jsou zdarma, 
o turistické známky, 
pohledy a vizitky. 
Oblíbený je také 
bezplatný přístup 
k internetu, který je 
k dispozici v prosto-
rách infocentra.  

V sezoně bylo klientům infor-
mační centrum k dispozici každý 
den. Od října je v provozu od 
pondělí do pátku v době od 9 do 
17 hodin a v sobotu od 9 do 12 
hodin. Poté jeho činnost supluje 
v sobotu až do 17. hodiny, stejně 
tak v neděli, gotický hrad.   (eva)

Informace turistům podává pracovnice centra Jitka Maximiliánová 
a brigádnice Terezie Moučková.  Foto Eva Břeňová

Josef Rotter a Vitalij Marek při křtu knihy v di-
vadle. Foto Eva Břeňová

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ 

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

10.-11.10. Dolní Rybářská a Vrchlického
11.-12.10. Nerudova a Dykova - Purkyňova
13.-14.10. Alšova a Tylova
17.-18.10. 28. října a Teplická
20.-21.10. Odboje a Seifertova, Heydukova
24.-25.10. Švermova a Zahradnická
26.-27.10. Družstevní, Mládežnická a Horova
31.-  1.11. Plešivecká a Pokratická, Družba
1.-  2.11. Sokolská a Tyršovo náměstí
3.-  4.11. Kořenského a Masarykova
7.-  8.11. Nezvalova, Havlíčkova a Škroupova
8.-  9.11. Boženy Němcové a Pražská
10.-11.11. U Kapličky a Fillova
14.-15.11. Marie Pomocné a Na Mýtě
15.-16.11. Topolčianská a Žižkova
21.-22.11. Březinova cesta a Neumannova
22.-23.11. Smetanova a Husova
24.-25.11. U Stadionu a Dalimilova
28.-29.11. Revoluční a Březinova cesta
1.-  2.12. A.Muchy a Dukelská
5.-  6.12. Pod Vinicí a Kosmonautů

6.-  7.12. Stránského a Rybářské nebo Václav-
ské náměstí

8.-  9.12. parkoviště mezi V.Dominikánskou - 
Na Valech a Rooseveltova

TÉMĚŘ POLOVINA
LIDÍ NEZAPLATILA
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Dům kultury Divadlo K. H. Máchy

Kino MÁJ

ŘÍJEN
4.10.  Holandsko na lodi – diashow. Uvádí Tomáš Kubeš. Od 18.00 

hod.
5.10.  Jaroslav DUŠEK – Čtyři dohody. (Kniha moudrosti starých Tol-

téků. Od 19.00 hod.
9.10. Sváťovo dividlo. Červená Karkulka. Od 10.00 hod.
 Taneční odpoledne. Hraje Severka. Od 15.00 hod.
10.-12.10. Škola 2011. Výstava je nabídkou a prezentací středních škol.
13.10. Taneční 2011. Od 19.00 hod.
16.10.  Zpíváme a tančíme s Míšou. Veselé odpoledne plné písniček a 

soutěží. Od 15.00 hod.
20.10. Ochrana klimatu – konference. Od 10.00 hod.
23.10. Sváťovo dividlo. Neposlušná kůzlátka. Od 10.00 hod.
24.10. Dívčí válka. Vlastenecká komedie   F.R.Čecha. Od 19.00 hod.
27.10.  Ken Hensley a Live Fire. Velký předvánoční rockový koncert. 

Od 19.00 hod.

LISTOPAD
6.11. Sváťovo dividlo / Princezna na hrášku, 10:00, malý sál
12.11. TEAM DANCE, taneční soutěž, velký sál
16.11. Spirituál kvintet, koncert, 19:30, velký sál
17.11. Taneční 2011, prodloužená „květinová“, 19:00, velký sál
20.11. Sváťovo dividlo / Rozmarná princezna, 10:00, malý sál
25.11.  Orchestr Václava Hybše & Yvone Přenosilová, koncert, 19:30, 

velký sál
30.11. Druhá tráva, koncert k 20 letům založení kapely, 19:30, velký sál

(Právo na změnu vyhrazeno)

ŘÍJEN
Večerní představení
11.10.  Večer s neziskovkami a Janem Burianem – Klika 1, o.s. 

Litoměřice. Komponovaný večer v rámci kampaně „30 dní 
pro neziskový sektor“. Od 17.00 hod.

13.10.  Když kočky nejsou doma -  Divadlo U hasičů Praha. Vyni-
kající anglická komedie s L. Vaculíkem v hlavní roli. 

 Od 19.00 hod.
18.10.  Když Harry potkal Sally -  Divadlo Palace Praha. Roman-

tická komedie o milostných vztazích. Od 19.00 hod.
21.-23.10. 2. Divadelní benefi ce ochotnických souborů.
25.10.  Koncert žáků ZUŠ Litoměřice a jejich přátel z Francie. 

Od 18.00 hod.
Představení pro školy (i veřejnost)
6.10.  Jagababa a tři loupežníci. Pohádkový muzikál. 
 Od 9.00 a 10.30 hod.
Další akce
17.10.  Obrazy – paličkovaná krajka. Zahájení výstavy obrazů. 
 Od 15.00 hod.

LISTOPAD
Představení pro školy (i veřejnost):
8. 11.  Mlynářka – Divadelní společnost Okýnko. Paní mlynářka 

žije se svojí nehodnou dcerou Dorou a děvečkou Marjánou 
ve mlýně. Od 9.00 a 10.30 hodin.                                                                

24. 11.  Je důležité být (s) Filipem!? - Divadlo Rity Jasinské Praha. 
Komedie (Oscar Wilde) o svobodě, lásce, životě zhýralců a 
bohémů z pera otce konverzačních komedií a britského ab-
surdního humoru. Od 10.00 hodin. Pro II. st. ZŠ a SŠ. 

Představení pro děti s rodiči:
6. 11.  Princ Bajaja / Sufi ta – Iva Boušová. Výpravná činoherní 

pohádka o lásce a odvaze. Od 15.00 hodin
Večerní představení
1. 11.  Lev v zimě / Divadlo Radka Brzobohatého Praha
  James Goldman/Roman Štolpa. Historická hra s humorným 

nadhledem...Na začátku 12. století se anglický král Jindřich 
II. a jeho manželka Eleonora Aquitanská musí rozhodnout, 
který z jejich tří synů bude vládnout. V sázce je budoucnost 
celé říše. Hrají: R. Brzobohatý, H. Maciuchová a další. 

 Od 19 hod.
 
9. 11.  Hudební agentura CANTO Praha / APOLLON a Tomáš 

Čistecký. Koncert smyčcového kvarteta s klarinetem. Před-
platné KPH. Od 19 hod. 

13. 11.  Prachy / Divadlo Palace Praha
  Ray Cooney/Jana Kališová. Henry chce okamžitě emigrovat 

do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: Prachy!!! V 
metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hod-
notě tři čtvrtě milionu liber. Hrají: V. Hybnerová, S. Rašilov, 
N.Boudová ad. Od 19 hod. 

21. 11.  Zmýlená platí / Fanny agentura
  Komedie o mnoha zmýlených...může se to stát i vám! Hrají: 

M. Steinmasslová, D. Homolová, I. Vyskočil, M. Šimůnek. 
Od 19 hod.

23. 11.  JIŘÍ RYVOLA  „Zase doma“
  Zahájení výstavy malíře, kreslíře, grafi ka a ilustrátora Jiřího 

Ryvoly z Litoměřic. Od 17 hod.                                                                                                                                   
24. 11.  Koncert učitelů ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 hodin

ŘÍJEN

7.10.  Jeden den. (USA, 2011, komedie). 
Každý rok spolu stráví jen jeden 
den. Od 17.30 hod.

  Elitní zabijáci. (USA, 2011, akční). 
Bývalý elitní voják je nucen opustit 
svůj poklidný důchod. Od 20.00 hod.

  Alois Nebel. (ČR, 2011, animova-
ný). Úspěšná adaptace stejnojmenné 
komiksové trilogie. Od 22.00 hod.

8.10.  V peřině. (ČR, 2011, pohádkový 
muzikál). Magický svět dobrých i 
zlých snů. Od 15.00 hod.

 Jeden den. Od 17.30 hod.
  Lidice. (ČR, 2011, válečný). Velko-

fi lm plný emocí. Od 20.00 hod.
 Elitní zabijáci. Od  22.00 hod.
9.10. V peřině. Od 15.00 hod.
 Elitní zabijáci. Od 17.30 hod.
 Jeden den. Od 20.00 hod.
10.10. Lidice. Od 17.30 hod.
 Alois Nebel. Od 20.00 hod.
11.10.  Muži v naději. (ČR, 2011, kome-

die). Může být nevěra základem 
šťastného manželství? Od 17.30 a 
20.00 hod.

12.10.  Věčný návrat. (Francie, 1943, ro-
mant.drama). Filmový klub-návrat 
legend. Od 20.00 hod.

13.10. Káťa a Škubánek. Od 9.30 hod.
  Rodina je základ státu. (ČR, 2011, 

drama). Od 17.30 hod.
  Johny English se vrací. (VB/

Francie, 2011, akční). Neohrabaný 
zvláštní agent se opět vrací.

 Od 20.00 hod.
14.10.  Rodina je základ státu. 
 Od 17.30 hod.
 Muži v naději. Od 20.00 hod.
  Johny English se vrací.
 Od 22.00 hod.
15.10.  Auta 2. (USA, 2011, rodinná kome-

die). Od 15.00 hod.
  Johny English se vrací. 
 Od 17.30 hod.
  Rodina je základ státu. 
 Od 20.00 hod.
 Muži v naději. Od 22.00 hod.
16.10. Auta 2. Od 15.00 hod.
 Muži v naději. Od 17.30 hod.
  Johny English se vrací. 
 Od 20.00 hod.

17.10.  Johny English se vrací. 
 Od 17.30 hod.
  Rodina je základ státu. 
 Od 20.00 hod.
18.10.  Johny English se vrací. 
 Od 20.00 hod.
19.10.  Nic proti ničemu. (ČR, 2011, ko-

medie). Filmový klub – novinky. 
 Od 20.00 hod.
20.10.  Paranormal activity 3. (USA, 

2011, horor). Další díl úspěšného 
hororu. Od 17.30 hod.

  Tři mušketýři. (USA, Německo, 
2011, dobrodružný). Znovu se vrací. 
Od 20.00 hod.

21.10.  Paranormal activity 3. 
 Od 17.30 hod.
  Od plotny skok – křest CD – kino-

kavárna od 19.30 hod.
  Nákaza. (USA, 2011, akční). Smr-

tící nákaza představuje existenční 
riziko pro celé lidstvo. 

 Od 22.00 hod.
22.10.  Rio. (USA, 2011, anim. komedie). 

Zdomácnělý papoušek si udělá výlet 
do Ria. Od 15.00 hod.

 Tři mušketýři. Od 17.30 hod.
 Nákaza. Od  20.00 hod.
  Paranormal activity 3. 
 Od 22.00 hod.
23.10. Rio. Od 15.00 hod.
 Nákaza. Od 17.30 hod.
 Tři mušketýři. Od 20.00 hod.
24.10. Nákaza. Od 17.30 hod.
 Tři mušketýři. Od 20.00 hod.
25.10.  Tři mušketýři. 
 Od 17.30 a 20.00 hod.
26.10.  Cigán. (ČR/SR, 2011, drama). Fil-

mový klub – novinky. Od 20.00 hod.
27.10.  Moje krásná učitelka. (USA, 2011, 

komedie). Chlapík ve středním věku 
se opět vrací do školních lavic. 

 Od 17.30 hod.
  Dluh. (USA, 2010, thriller). Tři 

agenti mají statut národních ikon 
z dob studené války. 

 Od 20.00 hod.
28.10. Dluh. Od 17.30 hod.
 Bastardi 2. Od 20.00 hod.
  Moje krásná učitelka. 
 Od 22.00 hod.
29.10.  Saxána a lexikon kouzel. 
 Od 15.00 hod.

 Dluh. Od 17.30 hod.
  Moje krásná učitelka. 
 Od 20.00 hod.
 Bastardi 2. Od 22.00 hod.
30.10.  Saxána a lexikon kouzel. 
 Od 15.00 hod.
  Moje krásná učitelka. Od 17.30 hod.
 Bastardi 2. Od 20.00 hod.
31.10. Bastardi 2 . Od 17.30 hod.
 Dluh. Od 20.00 hod.

LISTOPAD

1.11. Dream house. Od 17.30 hod.
 Goethe. Od 20 hod.
2.11. Goethe. Od 17.30 hod.
3.11. Spy kids. Od 17.30 hod. 
 Perfect day. Od 20 hod.
4.11. Spy kids. Od 17.30 hod. 
 Perfect day. Od 20 hod.
 Vyměřený čas. Od 22 hod.
5.11. Spy kids. Od 15 hod.
 Vyměřený čas. Od 17.30 hod.
 Perfect day. Od 20 hod.
 Dream house. Od 22 hod.
6.11. Spy kids. Od 15 hod.
 Perfect day. Od 17.30 hod.
 Vyměřený čas. Od 20 hod.
7.11. Perfect day. Od 17.30 hod.
 Dream house. Od 20 hod.
8.11. Dream house. Od 17.30 hod.
 Perfect day. Od 20 hod.
9.11.  Perfect day. Od 17.30 hod.
10.11.  Arthur a Maltazardova pomsta. 

Od 15.30 hod.
  Arthur a souboj dvou světů. 
 Od 17.30 hod.
 Ocelová pěst. Od 20.00 hod.
11.11.  Arthur a Maltazardova pomsta. 

Od 15.30 hod.
  Arthur a souboj dvou světů. 
 Od 17.30 hod.
 Mistrovský plán. Od 20.00 hod.
 Ocelová pěst. Od 22.00 hod.
12.11.  Arthur a Maltazardova pomsta. 

Od 15.00 hod.
  Artthur a souboj dvou světů. 
 Od 17.30 hod.
 Ocelová pěst. Od 20.00 hod.
 Mistrovský plán. Od 22.00 hod.
13.11.  Artthur a souboj dvou světů. 
 Od 15.30 hod.

 Ocelová pěst. Od 17.30 hod.
 Mistrovský plán. Od 20.00 hod.
14.11. Anonym. Od 20.00 hod.
15.11. Anonym. Od 20.00 hod.
16.11.  Twilight Saga: Nový měsíc. 
 Od 17.30 hod.
  Twilight Saga: Zatmění. Od 20.00 

hod.
  Twilight Saga: Rozbřesk – část 1. 

Od 22.00 hod.
17.11. Anonym. Od 17.30 hod.
  Twilight Saga: Rozbřesk – část 1. 

Od 20.00 hod.
18.11. Mistrovský plán. Od 17.30 hod.
  Nechápu, jak to dokáže. 
 Od 20 hod.
  Twilight Saga: Rozbřesk – část 1. 

Od 22 hod.
19.11.  Tintinova dobrodružství. 
 Od 15.30 hod.
  Twilight Saga: Rozbřesk – část 1. 

Od 17.30 hod.
  Nechápu, jak to dokáže. 
 Od 20 hod.
 Anonym. Od 22 hod.
20.11.  Tintinova dobrodružství. 
 Od 15.30 hod.
  Nechápu, jak to dokáže. 
 Od 17.30 hod.
  Twilight Saga: Rozbřesk. 
 Od 20 hod.
21.11.  Twilight Saga: Rozbřesk. 
 Od 17.30 hod.
 Zneužívaný. Od 20 hod.
22.11. Zneužívaný. Od 20 hod.
24.11. Válka Bohů. 3D. Od 17.30hod.
 Co ty jsi za číslo. Od 20 hod.
25.11. Co ty jsi za číslo. Od 17.30 hod.
 Vendeta. Od 20 hod.
 Válka bohů. Od 22 hod.
26.11. Žraloci na s(o)uši. Od 15.30 hod.
 Vendeta. Od 17.30 hod.
 Válka bohů. Od 20 hod.
 Co ty jsi za číslo. Od 22 hod.
27.11. Žraloci na s(o)uši. Od 15.00 hod.
 Od 17.30 hod.
 Co ty jsi za číslo. Od 20 hod.
28.11. Vendeta. Od 17.30 hod.
 Půlnoc v Paříži. Od 20 hod.
29.11. Vendeta. Od 20 hod.

(u listopadového programu kina změna v 
programu vyhrazena)
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… V gotickém hradu proběhly 
v srpnu první Hradní řemeslné 
trhy. Několik desítek návštěvníků 
dostalo příležitost prohlédnout si 
nádvoří i interiéry hradu či si za-
koupit výrobky z ručního papíru, 
drátenické práce, keramiku, korál-
ky, košíky, bižuterii, kraslice, lido-
vé kroje a další. Vstup byl zdarma. 
S jejich organizací provozovatel 
hradu i nadále počítá. 

… Každý pátek (17 – 20 hod.) 
a sobotu (10 – 15 hod.) se v go-
tickém hradu konají volné degus-
tace, tedy ochutnávky bez vedení 
sommeliérem. Nepravidelně hrad 
hostí také degustace řízené, které 
vede zkušený sommeliér či vinař.

… Na hradu se 1. října uskuteč-
nila první svatba. 

Litoměřické varhanní léto skon-
čilo.  Sérii šesti koncertů ukončilo 
14. září v katedrále sv. Štěpána 
vystoupení absolventa brněnské 
konzervatoře Jakuba Janšty, který 
se představil nejen skladbami Jo-
hanna Sebastiana Bacha a dalších 
věhlasných autorů, ale i improvi-
zoval na přání publika. Litomě-
řice v rámci právě ukončeného 
21. ročníku navštívili varhaníci 
ze Švýcarska, Polska, Německa, 
Litvy a v neposlední řadě z České 
republiky. Organizátorem festiva-
lu je město Litoměřice a Biskup-
ství litoměřické.  (eva)

VARHANNÍ LÉTO 
ZAKONČIL ČECH

KRÁTCE Z HRADU

Farmářské trhy v Litoměři-
cích pomalu končí. Čerstvé zbo-
ží na pultech stánků naleznete 
na Kostelním náměstí už jen 15. 
a 29. října. Prodejní akce se při-
tom u Litoměřičanů setkala s vel-
kým zájmem. Počáteční obavy 
stánkařů, že Litoměřice a okolí je 
regionem s dostatečnou  domácí 
zemědělskou produkcí a o trhy 
tudíž nebude zájem, se nepotvr-
dily.

„Zájem byl velký, a to jak ze 
strany stánkařů, tak i návštěvní-
ků,“ konstatovala Romana Šlech-
tová, tisková mluvčí společnosti 
VÝSTAVY, jež trhy organizova-
la. Na pultech dvaceti a posléze 
i pětadvaceti stánků, což byla 
maximální kapacita Kostelního 
náměstí, nacházeli zájemci se-
zónní ovoce a zeleninu, čerstvé 
sýry, kefíry, jogurty, praženou 
kávu, rozmanité druhy čaje, ko-
ření a další zboží. Jednoznačně 
největší zájem však byl o čerstvé 
ryby, hlavně pstruhy, na které vy-
drželi lidé stát někdy i půlhodino-
vou frontu.

Vynikající čaje na speciálně uzpůsobeném vozítku nabízel ke koupi i ochut-
nání prodejce z Mělníku.  Foto Eva Břeňová

JEDNIČKA PRO FARMÁŘSKÉ TRHY

Zdejší farmářské trhy dopadly 
na výbornou i v testu Mladé fronty 
Dnes. Ze 16 navštívených trhů zís-
kaly litoměřické druhou nejvyšší 
známku. Hodnoceny přitom byla 
hygiena, označení stánků se jmé-
ny pěstitelů, způsob skladování, 

rozmanitost nabízeného sortimen-
tu a podobně. 

„V jejich organizaci budeme 
každou druhou sobotu pokračovat 
i v příštím roce. Začneme tak jako 
letos v dubnu,“ slíbila Romana 
Šlechtová.  (eva)

Předsálí gotického hradu v Li-
toměřicích prvně krášlí fotografi e 
a kresby.  Svá díla zde  až do kon-
ce října představují sourozenci 
Michal Ebrle a Martina Vopěn-
ková. Vernisáž výstavy nazvané 
„Hra světla“ zahájil před několi-
ka dny starosta Ladislav Chlupáč 
a ředitelka Centra cestovního ru-
chu Litoměřice Anna Matulová.

Fotograf Michal Ebrle se vě-
nuje fotografování krajin, makro-
fotografi i, sportovní i ateliérové 
fotografi i. Martina Vopěnková se 
věnuje umění šperku, ketlovací 
technice – korálky, smalty a stříb-
ro. Před časem se začala  věnovat 

Výstava prvně
zdobí hrad

Sourozenci Michal a Martina u svých děl vystavených v předsálí hradu.  Foto (eva) 

i kresbě krajinných a přírodních 
motivů.

Výstavy by se v předsálí go-

tického hradu měly podle ředi-
telky Matulové pořádat i v bu-
doucnu.  (eva)

Jubilejní 35. ročník zahrad-
nické výstavy Zahrada Čech, 
jenž je bezesporu vyvrcholením 
výstavní sezóny na litoměřic-
kém výstavišti Zahrada Čech, 
potvrdil, že se jedná o nejna-
vštěvovanější výstavu svého 
druhu u nás. Během devíti dnů 
jeho konání ho navštívili za-
hrádkáři, chalupáři, kutilové a 
příznivci přírody nejen z České 

republiky, ale i ze zahraničí. Je-
jich počet se i přes dva deštivé 
dny přehoupl přes 90 000 tisíc. 
Rovněž mezi vystavujícími fi r-
mami, kterých bylo více než 
370, byly společnosti z Česka, 
Slovenska a Polska. Nabízely 
zahradnický sortiment a mate-
riál potřebný pro dům, chalupu 
a volný čas.

Součástí Zahrady Čech byl 

tradičně bohatý kulturní a do-
provodný program. Proběhla 
fi nále jednotlivých soutěží,  jako 
jsou Regionální výrobek Ústec-
kého kraje, Zelí roku, Příroda 
čaruje - zahrádkář zírá a kulinář-
ská soutěž Recepty ze Zahrady 
Čech – v letošním roce na téma 
grilujeme.

   35. ročník Zahrady Čech 
je minulostí, ale 36. ročník na 
sebe nenechá dlouho čekat. 
Vždyť je tady ani ne za rok, a 
to v termínu od 14. do 22. září 
2012.  (šlech)

NA ZAHRADU ČECH PŘIŠLO
PŘES DEVADESÁT TISÍC LIDÍ

V Kalich aréně začalo minulou 
sobotu veřejné bruslení. Vstup-
né zůstává stejné jako vloni, kdy 
dospělí platili 30 korun, děti do 
patnácti let, studenti a doprovod o 
desetikorunu méně. 

O veřejné bruslení je v Litomě-
řicích velký zájem. „V průběhu 
loňské sezóny si přišlo do Kalich 
arény zabruslit 5 900 dětí a 2800 
dospělých,“ informoval manažer 
arény Jan Fišera.   (eva)

Termíny bruslení

V ARÉNĚ ZAČALO
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 

So 8.10 14.00 - 15.30 hod.

Út 11.10. 18.15 - 19.45 hod.

Ne 16.10. 14.00 - 15.30 hod.

Út 18.10. 18.15 - 19.45 hod.

Ne 23.10. 16.30 - 18.00 hod.

Út 25.10. 18.15 - 19.45 hod.

Ne 30.10. 14.00 - 15.30 hod.
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OSOBNOSTI LITOMÌØIC  �  NÁŠ SERIÁL  � OSOBNOSTI LITOMÌØIC

DVACET LET PRACUJE BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Odhadem dvacet tisíc 
spokojených návštěvníků 
v centru Litoměřic a podle 
pořádající agentury Dream 
Production 5,5 tisíce platí-
cích diváků na Ostrovním 
festivalu. Připočteme-li 
k tomu nádherné slunečné 
počasí,  desítky účinkují-
cích na několika pódiích, 
37 stánků s burčákem, 90 
s historickými řemesly, 
38 s občerstvením a dal-
ších 30 stánků s ostatním 
sortimentem,  byl letošní 
ročník skutečnou  satis-
fakcí za loňské propršené 
vinobraní.

„Atmosféra byla vynikající,“ 
neskrývala radost z průběhu  Věra 
Kmoníčková, ředitelka Městských 
kulturních zařízení Litoměřice. 
Na vinobraní se vrátil i ohňostroj. 
Bude-li i v budoucnu tak velký zá-
jem stánkařů, který pokryje zbý-
vající náklady, rozzáří ohňostroj  

TIPY PRO VÁS
… v litoměřické galerii byla za-

hájena výstava Paralelní historie 
- umění severních Čech v posled-
ních dvaceti letech. Mapuje vývoj 
výtvarného umění v Ústí nad La-
bem od roku 1990. Potrvá do 20. 
listopadu 

… pro velký úspěch pokraču-
je výstava Život a cestovní ruch 
v Českém středohoří. Jde o  pře-
hlídku nejúspěšnějších snímků 3. 
ročníku fotosoutěže vyhlašované 
městem Litoměřice. Snímky jsou 
k vidění do konce října v galerii 
nemocnice.

… v minigalerii litoměřické rad-
nice na Mírovém náměstí probíhá 
výstava snímků Petra Klingra na-
zvaná „Z okolí Holan“.

… do konce října se v kině Máj 
prezentuje svými obrazy amatérská 
malířka Petra Košárková. 

…. 28. října pak končí výstava 
obrazů Markéty Myškové nazvaná 
Krajina, která probíhá v Dílně ruč-
ního papíru ve Velké Dominikánské 
ulici.

… benefi ční koncert pro Hospic 
sv. Štěpána se uskuteční 8. října od 
19 hodin v kostele Zvěstování Panně 
Marii v Litoměřicích. Vystoupí Big 
Band ZUŠ a Smíšený pěvecký sbor 
Melodie z Libochovic. 

… litoměřický sochař Libor Pisk-
lák vystaví své sochy v Muzeu ghet-
ta v Terezíně. Vernisáž výstavy se 
uskuteční 13. října ve 14 hodin.  

… Galerie Na Baště se prezentuje 
až do 2. listopadu výstavou předního 
českého fotografa v oboru krajina a 
experimentální technika Jiřího Bar-
toše z Hejnic.

… koncert punk-rockové skupiny 
Už jsme doma proběhne 12. listopa-
du od 20 hodin v Hospodě U Letní-
ho kina. 

BURČÁK TEKL PROUDEM

Foto Eva Břeňová 

oblohu i v příštím roce. Na vino-
braní uvolnilo město opět milion 
korun. Celkové náklady dosáhly 
zhruba 1,3 milionu korun. Chy-
bějících 300 tisíc korun pokryly 
právě nájmy od stánkařů. 

I přes z hlediska úrody ne zce-
la vydařenou sezónu tekl burčák 

proudem. O nejlahodněj-
ším  moku hlasovali sami 
návštěvníci. Nejvíce bodů 
získal žernosecký burčák 
Pavla Hrabkovského.

Akce dopadla dobře 
i z hlediska bezpečnosti. 
„Zaznamenali jsme pouze 
prokopnuté dveře do kos-
tela na Dominikánském 
náměstí. S policií jsme ale 
řešili dva telefonáty ozna-
mující, že na náměstí a pak 
i v nemocnici je bomba. 
Samozřejmě šlo o nejapné 
žerty, ale situaci jsme  pro-
věřit museli,“ informoval 
Ivan Králik, velitel měst-

ské policie, jejíž řady byly stejně 
jako státní policie v průběhu pátku 
a soboty výrazně posíleny. Na dění 
okolo hlavního pódia Ostrovního 
festivalu, který vrcholil vystoupe-
ním Ewy Farné, Kryštofa a Čecho-
moru, dokonce dohlížela zbrusu 
nová otočná kamera.     (eva)

Vinobraní zahájil senátor Alexandr Vondra s radním 
Ústeckém kraje Arnem Fišerou. Karla IV. tentokráte na 
pódium doprovodil i bůh vína Bakchus (viz foto). Vládu 
nad městem předal vladaři  konšel ztělesněný tajemní-
kem úřadu Karlem Chovancem.  Foto Eva Břeňová    

První sošky Aloise Klára za dlouholetý pří-
nos v rozvoji sociální oblasti a zdravotnictví 
jsou  rozdány. Sedm oceněných osobností 
spojují velké zásluhy a nevídaná skromnost. 
Ta je ostatně vlastní i Martě Zachové, která 
již dvacet let vede šatník Diecézní charity 
na Dómském náměstí. Dvě desetiletí odvádí 
práci ve prospěch nejchudší části společnosti, 
a to bez nároku na honorář.

„Pracovala jsem jako zdravotnice v Ústa-
vu sociální péče na Skalici. Když děti od-
rostly, řekla jsem si, že je čas na změnu. 
Práci pro charitu považuji za smysluplnou, 
mě naplňující,“ přiznává dvaasedmdesátile-
tá žena, zatímco rozvěšuje na ramínka ob-
lečení, které do Litoměřic přichází hlavně 
z Německa. 

Šatník Diecézní charity v Litoměřicích, 
která právě slaví dvacet let své existence, je 
díky Martě Zachové otevřen každý všední 

den, kromě pátku. Oblečení vydává zdarma 
sociálně slabým na základě poukázek vysta-
vených sociálním odborem. Často se sem při-
cházejí obléknout celé rodiny. Ti, co nemají 
nárok na oblečení zdarma, ho zde mohou po-
řídit za několik málo desítek korun. Oblečení 
z diecézního šatníku putuje díky Martě Za-
chové i do litoměřické vazební věznice, kam 
ho vězňům osobně donáší, včetně hygienic-
kých potřeb, a to dle jejich aktuální potřeby. 
Stává se totiž, že k soudu nemají v čem jít.  

Cena Aloise Klára dobrovolnici potěšila. 
„Jsem ráda, že si mé práce někdo za dvacet 
let všimnul,“ přiznává menší žena s drdůl-
kem, která do Litoměřic dojíždí od pondělí 
do čtvrtka ze sousedních Žitenic již dvacet 
let.   Eva Břeňová 

Úspěšnou divadelní hru, 
jejíž atraktivnost se skrývá 
především v lehkosti žánru, 
nadsázce, využitých tématech 
a v hereckém obsazení, při-
váží do Litoměřic František 
Ringo Čech. Komedii, v níž se 
představí Uršula Kluková, F.R. 
Čech a další,  můžeme vidět 
24. října od 19 hodin v domě 
kultury.

Autor sám o komedii říká: 

„Dívčí válku jsem psal – tak 
říkajíc – českému národu 
na míru.“ Jde tedy především 
o jemu blízký styl humoru 
a oblasti, kterých se dotýká 
(erotika, politika). „Navíc jde 
o odpočinkový žánr, v jehož 
rámci přinášíme hodokvas těch 
nejkrásnějších žen, kterými 
naše zubožená vlast disponu-
je. Já vždy s trochou nadsázky 
říkám – tak bůh vynahrazuje 

svým milým Čechům neúspě-
chy v tržní ekonomice,“ dodá-
vá autor.

Hra přináší hluboký a analy-
zující pohled na příčiny a pod-
statu Dívčí války z naprosto 
nového zorného úhlu. Práce 
s charaktery postav strhne di-
váka svojí vroucností a upřím-
nou realitou. Tento rentgenový 
pohled je navíc umocněn vy-
světlením historického přecho-
du od starého k novému způso-
bu pohřbívání.

Ringo Čech veze Dívčí válku

Zpravodaj Města Litoměřice, pro obyvatele města vychází každé dva měsíce zdarma. Vydavatel: Město Litoměřice, Mírové náměstí 28. IČO: 263 958.
Zapsán Ministerstvem kultury do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 17395.

Příspěvky je možno zasílat na e-mail: zpravodaj@litomerice.cz. Odpovědný redaktor: Eva Břeňová (tel. č. 416 734 893).
Tiskne: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. U Chemičky 18, 400 01 Ústí nad Labem.


