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SLOVO STAROSTY
Vážení 
Litoměřičané,
s příchodem prv-
ního jarního mě-
síce čeká naše 
město významná 

událost, kterou je otevření  go-
tického hradu. Jde o unikátní 
rekonstrukci historického ob-
jektu, spojenou s expozicí čes-
kého vinařství. S výsledky prá-
ce, na které se podílelo mnoho 
odborníků různých profesí, se 
můžete seznámit i v rámci Dnů 
otevřených dveří. Již na konci 
března navštíví hrad účastníci 
celorepublikové konference 
cestovního ruchu Stop and 
Stay, jejímž pořadatelem je 
město Litoměřice. Dokončíme 
tak další z velkých projektů, 
na jehož realizaci jsme získa-
li evropskou dotaci. O totéž 
se letos  pokusíme v případě 
autobusového nádraží, které 
si modernizaci nepochybně 
zaslouží. Velká proměna pak 
čeká Jiráskovy sady, o  jejichž 
budoucí podobě můžete roz-
hodnout i vy. 

Na konci ledna jsme schvá-
lili rozpočet města na letošní 
rok. I přes jeho úsporný cha-
rakter budeme v rozvoji města 
pokračovat.  Ladislav Chlupáč 

Prvním občánkem města Litoměřice roku 2011 narozeným v městské nemoc-
nici se stal Jiříček.  Foto Eva Břeňová  

Protestní kampaň Lékařského 
odborového klubu „Děkujeme, 
odcházíme“, prostřednictvím kte-
ré chce upozornit na nízké platy 
lékařů, neohrozí chod litoměřické 
nemocnice. Výpověď totiž poda-
lo 31. prosince „jen“ devět léka-
řů. Jisté problémy však přece jen 
znamená pro oddělení chirurgie, 
protože z devíti lékařů připrave-
ných na odchod je pět chirurgů. 

LITOMĚŘICE

VÝPOVĚDI NEOHROZÍ CHOD NEMOCNICE 

Prvním občánkem města Li-
toměřice roku 2011 narozeným 
v městské nemocnici  se stal Jiří-
ček. Jak nám prozradila mamin-
ka Nikola Košová, jméno dostal 
po dědečkovi. Na svět přišel 2. 
ledna třináct minut před půlnocí. 
Jeho příchodu na svět byl příto-
men i tatínek Jaroslav.

Nikola Košová patřila mezi 
maminky, jež strávily první dny 
života svého miminka v prosto-
rách zmodernizovaného gyneko-
logicko-porodnického oddělení 
litoměřické nemocnice, které bylo 
otevřeno v závěru loňského roku. 

V litoměřické nemocnici se loni 
narodilo 654 miminek. Nejčastěj-
šími jmény byly Terezka a Eliška, 
u chlapců Jan a Jakub.   (eva)

První byl JiříčekPrvní byl Jiříček

„Akutní péče se tento stav v 
žádném případě nedotkne. Je 
však zřejmé, že klesne počet ope-
račních týmů,“ zhodnotil situaci 
na chirurgii po 1. březnu ředitel 
nemocnice Leoš Vysoudil.  Na 
oddělení pracuje v současné době 
14 lékařů a osm externistů. 

Někteří z devíti lékařů již avi-
zovali, že rádi zůstanou, pokud 
ovšem dostanou přidáno. To však 

podle ředitele Vysoudila rozpočet 
nemocnice neumožňuje. Pouze 
dva odcházejí do jiného zdravot-
nického zařízení. Pokud požádají 
o stažení výpovědi, pravděpo-
dobně jim  vedení vyhoví.

Celkově zaměstnává Městská 
nemocnice v Litoměřicích 123 lé-
kařů v hlavním pracovním pomě-
ru a dvacet dalších mimo hlavní 
pracovní poměr.  (eva)

ČTĚTE UVNITŘ
•   V nemocnici se zvýšil kom-

fort rodiček (str. 2)
•   Zastupitelé schválili
 rozpočet  (str. 3)
•  Parkovné v centru
 zdražilo  (str. 5)
•  Deregulace nájmů bude 
 postupná  (str. 7)
•  Zápisy do mateřských škol  

proběhnou v březnu (str. 9)

Ceny Aloise Klára
Město Litoměřice hodlá udělo-

vat ceny Aloise Klára. Určeny mají 
být osobnostem, které se význam-
ným způsobem zasloužily o rozvoj 
zdravotnictví a sociálních služeb ve 
městě. Kdo z nominovaných cenu 
získá, rozhodnou vždy zastupitelé. 
První dvě sošky budou uděleny již 
v první polovině tohoto roku. Mají 
podobu andělů a pocházejí z dílny 
litoměřické Diakonie. 

Doktor fi losofi e, profesor lito-
měřického gymnázia Alois Klár se 
narodil roku 1763 v Úštěku. Byl 
kromě jiného i zakladatel a první 
ředitel Klárova ústavu pro slepce 
na Hradčanech, což byl ve své 
době průkopnický počin.  (eva)

SADY ČEKÁ PROMĚNA
Jiráskovy sady v Litoměřicích čeká radikální proměna. 

Město totiž získalo od Nadace Proměny 25 milionů korun 
na jejich rekonstrukci. Dalších 10 milionů představuje podíl 
města. O budoucí podobě parku, který se rozkládá na pěti hek-
tarech, rozhodnou obyvatelé Litoměřic. Vedení města a Nada-
ce Proměny proto zvou na veřejnou diskusi, jež proběhne 23. 
února od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Sever. 

Radnice ve spolupráci s nadací již uskutečnila dotazníkové 
šetření, které proběhlo   ve dnech 24. ledna až 4. února. Z něj 
vyplynou údaje o tom, jak by podle přání respondentů měly 
Jiráskovy sady v budoucnu vypadat, co si lidé přejí zacho-
vat, co změnit, v čem vidí jeho silné a naopak slabé stránky. 
„Výsledky ankety pro nás budou podkladem pro zpracování 
soutěžních podmínek potřebných k vyhlášení architektonické 
soutěže,“ uvedla pracovnice odboru životního prostředí měst-
ského úřadu Lenka Brožová. Zároveň poslouží jako základ 
veřejné diskuse plánované na 23. února.

(Dokončení na straně 8)

Sošky andělů ukazuje vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví 
Martin Veber, jenž je autorem myš-
lenky.  Foto Eva Břeňová
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PSÍ LÁSKA POSTIŽENÝM DĚTEM POMÁHÁ
Štěkáním na povel přivítaly zhruba desítku zdra-

votně a mentálně postižených dětí a jejich maminky 
tříleté fenky krátkosrsté kolie a berndského salaš-
nického psa.  V Centru pro zdravotně postižené děti 
a mládež Srdíčko v Litoměřicích totiž byla zavede-
na canisterapie, zaměřená na  rozvoj vnímání handi-
capovaných dětí, jejímiž hlavními aktéry jsou právě 
k těmto účelům speciálně cvičení psi. 

Dvě cvičitelky z občanského sdružení Aaja 
zprostředkovaly první kontakty se zvířaty. Hlav-
ně pro děti těžce postižené, pro něž se nové akti-
vity hledají jen velmi obtížně, je styk se zvířetem 
něčím novým a mnohdy dosud nepoznaným. 
„Dochází při něm k uvolnění svalů, rozvoji ci-

tové stránky, ke zklidnění a k celkovému uvol-
nění,“ uvedla vedoucí Srdíčka Marta Lutišanová. 
Canisterapie mnohdy přináší i okamžité výsled-
ky. „Správným prohřátím a polohováním dítěte, 
jež má problémy s vyprazdňováním močových 
cest, můžeme dosáhnout žádoucího účinku,“ 
uvedla terapeutka. 

Kromě Srdíčka začaly služeb občanského 
sdružení Aaja využívat i maminky z  Klubu 
Plamínek, který sdružuje dvanáct rodin s posti-
ženými dětmi. „Děkujeme městu Litoměřice za 
spolupráci. Hradí nám totiž dvě třetiny nákladů 
spojených s provozováním canisterapie,“ uvedla 
předsedkyně Plamínku Eva Klabanová.   (eva)

Speciálně cvičení psi přinášejí postiženým dětem 
dosud nepoznané prožitky.  Foto Eva Břeňová

Starosta Ladislav Chlupáč společně s krajskou radní Janou Ryšánkovou si 
prohlédli i nadstandardně vybavené pokoje.  Foto Eva Břeňová 

Nový sanitní vůz si prohlédl i radní 
města Hassan Mezian. 

Foto Eva Břeňová

Milion byl využit
na koupi sanitky 

Litoměřická nemocnice 
má nový sanitní vůz. Jde 
o Volkswagen Transporter, 
jehož pořízení stálo jeden 
milion korun. Finance do-
stalo zdravotnické zařízení 
od svého zřizovatele, tedy 
města Litoměřice. 

„Každý rok dáváme ne-
mocnici milion korun. Zá-
leží na rozhodnutí jejího 
managementu, jakou zdra-
votnickou techniku s ohle-
dem na aktuální potřeby 
zakoupí,“ uvedl starosta 
Ladislav Chlupáč, který si 
novou sanitku i její vybave-
ní osobně prohlédl. Jak se 
přesvědčil, má řadu výhod. 
Především oproti předcho-
zímu třináct let starému 
vozu je mnohem snazší ma-
nipulace s plně polohovatel-
ným lehátkem o nosnosti až 
250 kilogramů. Manipulaci, 
kterou nyní zvládne pouze 
řidič, usnadňuje i nájezdová 
sklopná rampa. 

Po vyřazení starého 
vozu se tak počet sanit, ji-
miž disponuje nemocnice, 
nemění. Do terénu jich vy-
jíždí osm.  (eva)

Patronkou je režisérka

ZVÝŠIL SE KOMFORT RODIČEK

Režisérka a scénáristka Alice Nel-
lis se stala patronkou občanského 
sdružení Centrum pro rodinu Tere-
zín, které provozuje Poradnu pro ná-
hradní rodinnou péči v Litoměřicích.

„Práce Poradny pro náhradní 
rodinnou péči (NRP), komplex-
nost jejích služeb a především 
osobní a srdečný přístup Margity 
Šantavé, zakladatelky a vedoucí 

Ženy, které se rozhodnou ro-
dit v litoměřické porodnici, čeká 
překvapení. A to v podobě mo-
derních interiérů pokojů, včetně 
elektrických polohovatelných 
lůžek a rekonstruovaného so-
ciálního zařízení, jež září opti-
mistickými barvami. Městská 
nemocnice v Litoměřicích totiž 
v závěru minulého roku ukončila 
zhruba půl roku trvající moder-
nizaci gynekologicko-porod-
nického oddělení, jehož podoba 
pocházela z roku 1994. 

Již na první pohled je zřejmé, 
že se zlepšil komfort pacientek. 
A to jak na běžných dvoulůžko-
vých pokojích, tak i na nadstan-
dardních, jejichž počet se zvýšil 
ze dvou na tři. Další je pro pří-
pad potřeby připraven na gyne-
kologii. „Tyto pokoje nabízejí 
nadstandardní  vybavení, včetně 
televize, ledničky a rozkládací-
ho křesla pro případ, že někdo 
z rodiny zde bude chtít přespat. 
Jinak návštěvy zde jsou neome-
zené,“ informovala vrchní sestra 
oddělení Simona Filipová. Cena 
za jednolůžkový nadstandardní 
pokoj s vlastním sociálním za-
řízením je 600 korun za den, u 
dalších dvou jednolůžkových 
pokojů se společným  sociálním 
zařízením 400 korun. 

poradny, mne naprosto nadchly. 
Jsme ženy s podobným životním 
osudem a nyní i se společným cí-
lem – posílit povědomí o náhrad-
ním rodičovství u široké veřejnos-
ti a náhradním rodinám usnadnit 
jejich fungování,“ uvedla Alice 
Nellis a pokračuje: „Já sama mám 
dvě adoptované děti, a proto vím, 
že vytvořit náhradní rodinu není 

samozřejmost, ale hledání a nikdy 
nekončící proces. Věřím v to, že 
každé dítě má právo na rodinu a 
že stát se náhradním rodičem je 
plnohodnotná forma rodičovství. 
Zároveň ale věřím tomu, že by na 
to měl být člověk dobře připraven. 
I proto jsem se rozhodla podpořit 
Poradnu pro NRP, která nabízí ro-
dinám komplexní pomoc od přijetí 
dítěte do rodiny až do jeho dospě-
losti.“ 

Gynekologicko-porodnické 
oddělení disponuje zhruba pěti 
desítkami lůžek. Podle statis-
tik zde proběhne necelých osm 
set porodů ročně. Rekonstruk-
ce oddělení probíhala za plné-
ho provozu. Ženy byly dočasně 
umístěny na chirurgickém oddě-
lení. „Rád bych všem pacientům 
hospitalizovaným na sousedních 
odděleních poděkoval za jejich 
toleranci, která byla nutná ob-
zvláště v letních měsících,“ kon-
statoval při slavnostním otevření 
modernizovaného primariátu ře-
ditel nemocnice Leoš Vysoudil. 

Modernizace gynekologic-

ko-porodnického oddělení stála 
14 milionů korun. Šlo již o tře-
tí fi nančně náročnou investici 
loňského roku. První se týkala 
rekonstrukce parku pod internou 
a vyžádala si jeden milion korun. 
V září pak byl uveden do provo-
zu druhý  nejmodernější vyšetřo-
vací CT přístroj v kraji za 20 mi-
lionů korun. Finance na všechny 
tři akce pocházely z Evropské 
unie. Celkem nemocnice získala 
z Regionálního operačního pro-
gramu Severozápad 25 milionů 
korun. Dalších 10 milionů přida-
la z vlastního rozpočtu. 

Eva Břeňová
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Prohlédněte si 
prostory hradu

Zajímá vás nová podoba lito-
měřického gotického hradu? Ve-
dení litoměřické radnice pořádá 
Dny otevřených dveří, v průběhu 
kterých mají zájemci šanci se-
známit se s unikátními interiéry 
tohoto historického skvostu. Pro-
běhnou 22. a 29. března v době 
od 15 do 18 hodin, kdy budou 
odpovědní pracovníci připrave-
ni ukázat zájemcům inte-riéry a 
zodpovědět případné dotazy.        

Gotický hrad byl v lednu po 
náročné modernizaci úspěšně 
zkolaudován, a to jak po stavební, 
tak i po interiérové stránce. Jeho 
provozovatelem se dle rozhodnutí 
radních stalo Centrum cestovního 
ruchu, příspěvková organizace 
města.V únoru a v březnu bude ve 
zkušebním provozu.  (eva)

Dům kultury 
je třeba opravit
Stavební úpravy kulturního domu 

provedené tak, aby do něj na něko-
lika místech  nezatékalo, vidí jako 
jednu z priorit městských kulturních 
zařízení nový místostarosta Litomě-
řic Karel Krejza. Prohlásil to poté, 
co se seznámil s chodem příspěvko-
vé organizace města, kterou má ve 
své gesci a jež provozuje dům kultu-
ry, divadlo a kino. 

„Kino prošlo digitalizací, takže 
je konkurenceschopné. Velmi dob-
ře vedené je také divadlo, jehož ve-
doucí přichází s řadou dobrých ná-
padů. Máme i reprezentativní dům 
kultury, který jsme modernizovali 
v souvislosti se zasedáním minis-
trů dopravy zemí Evropské unie. 
Bohužel nám do něj na několika 
místech začalo zatékat,“ konstato-
val místostarosta Karel Krejza. V 
rozpočtu města jsou proto na opra-
vu domu kultury připraveny čtyři 
miliony korun.  (eva)

LETOŠNÍ ROZPOČET JE VÝRAZNĚ ÚSPORNÝ
Město Litoměřice má rozpočet pro letošní rok. 

Předsedy fi nančního výboru pracujícího jako 
poradní orgán zastupitelstva a zároveň radního 
města Radka Lončáka jsme se zeptali, jak dlouho 
trvaly práce na jeho přípravě. 

„Finanční výbor začal pracovat na přípravě 
rozpočtu bezprostředně po svém zvolení. Již na 
prvním jednání 24. listopadu jsme stanovili pra-
vidla a harmonogram pro sestavení rozpočtu, kte-
rý musel být připraven do konce roku 2010 tak, 
aby o něm mohlo zastupitelstvo jednat na prvním 
zasedání roku 2011.“

Jak vysoké byly fi nanční požadavky odborů 
a příspěvkových organizací? O kolik musely 
být kráceny vzhledem k reálným možnostem a 
jakým způsobem k tomu docházelo?“

„Finanční požadavky se svým způsobem nelišily 
od předchozích let. Nebylo nastaveno žádné uni-
versální procentuální krácení fi nančních požadavků 
odborů a příspěvkových organizací (PO). Každá 
položka byla pečlivě posuzována. Z  diskuse pak 
vzešel návrh na fi nanční rozpočet dané jednotky – 
odboru nebo PO. Obecně lze říci, že největší roz-
počtové škrty byly v oblasti nových investic.“

Liší se letošní rok v oblasti fi nancí od roku 
předchozího?

„Rok 2011 je do jisté míry jiný než roky před-
cházející. V tomto roce přichází úsporná opatření 

nastavená Vládou ČR, která se promítnou i do 
fi nančních prostředků samosprávných celků, jak 
krajů, tak i obcí. Z tohoto důvodu jsou očekávané 
příjmy města nižší, a proto také výdaje musí být 
sníženy o odpovídající část. Základem každého 
hospodaření státní správy má být vyrovnaný roz-
počet, což znamená, že strana výdajová nesmí 
převýšit stranu příjmovou. V předchozích letech 
město posilovalo svou příjmovou stranu též pro-
dejem nepotřebného majetku. To také umožnilo 
fi nancovat projekty, které bychom za normálních 
okolností realizovat nemohli. Některé již byly 
dokončeny, některé se však ještě stále realizují. 
Je zřejmé, že jejich dokončení je prioritou měs-
ta.“

Co tvoří pro rok 2011 příjmy města? 
„Příjmy rozpočtu obce se dělí z několika hle-

disek: na vlastní a přijaté, na kapitálové a běžné, 
na návratné a nenávratné, na daňové a nedaňové. 
Nejvýznamnějším zdrojem fi nancování obcí jsou 
příjmy daňového charakteru (více než 50%), kde 
rozlišujeme dvě základní kategorie:

1.  daňové příjmy, které obec získává na zákla-
dě zákona o rozpočtovém určení daní (podí-
ly na celostátně vybíraných daních …)

2.  další daňové příjmy (výnosy z místních po-
platků, správní poplatky …).

Dotace tvoří po daňových příjmech druhý nej-

významnější zdroj příjmů. Jde zejména o dotace 
z evropských fondů a o účelové dotace a účelové 
příspěvky ze státního rozpočtu.

Nezanedbatelnou částí příjmů jsou i nedaňové 
příjmy, jako výnosy z pronájmu vlastního ma-
jetku, vlastního hospodaření, případně výnosy z 
úroků a sankčních poplatků.

Pro rok 2011 očekáváme celkový příjem, včet-
ně fi nancování ve výši téměř 458 milionů korun, 
z čehož daňové příjmy v hodnotě 236 milionů  
korun. V porovnání s rozpočtem roku 2010 jde o 
snížení o 28 procent.“

Je letošní rozpočet nějak výjimečný? 
„Letošní rozpočet lze charakterizovat jako vý-

razně úsporný rozpočet. Snahou fi nančního výbo-
ru však bylo, aby neklesaly výdaje na strategicky 
důležité projekty města a jeho základní služby 
obyvatelům. Naopak za stejné fi nanční prostřed-
ky jako v předchozích letech  je očekáván větší 
rozsah činností. Svým způsobem výjimečný je v 
tom, že po několika předchozích letech není jeho 
největším výdajem činnost územního rozvoje.

Tento rozpočet mohu charakterizovat jako 
zlomový svoji fi losofi í, kdy tvoří základ pro pří-
pravu vyrovnaných rozpočtů v kategorii běžných 
příjmů a běžných výdajů. To je principem každé-
ho správného rozpočtu.“

Eva Břeňová 

V doprovodu vedoucího Tomáše Mi-
kulského (vlevo) si místostarosta Krej-
za prohlédl přístupné i veřejnosti ne-
přístupné prostory divadla.  (eva) 

Pomyslným srdcem gotického hradu je konferenční sál pro zhruba dvě stě osob. 
V patře, které lemuje sál po celém jeho obvodu, byla instalována výstava o čes-
kém a moravském vinařství.   Foto Eva Břeňová 

VÝDAJE: 458 MILIONŮ
Zastupitelé schválili rozpočet města 

pro letošní rok.  Na výdajové stránce 
dosahuje 458 milionů korun. Nej-
významnější výdaje se týkají oblasti 
školství a kultury (25 %), správy měst-
ského úřadu (18 %) a územního roz-
voje (14 %).  Příspěvek na technickou 
správu města tvoří zhruba osm procent 
rozpočtu. Za tento příspěvek však tech-
nické služby  musí zajistit více činností 
v porovnání s rokem minulým.

„Co se týče investic, je v rozpočtu 

připraveno 20 milionů korun na do-
končení gotického hradu,“ poukázal na 
významnou  částku místostarosta Karel 
Krejza. 3,5 milionu korun je vyčleněno 
na budování komunikací na Miřejo-
vické stráni, o milion korun méně na 
řešení havárie opěrné zdi v Ladově 
ulici. V kapitole investic týkajících se 
školství schválili zastupitelé například 
2,5 milionu korun na výměnu oken a 
zateplení mateřské školy v Ladově uli-
ci a 600 tisíc korun na rekonstrukci ša-

ten Základní školy U Stadionu. Milion 
korun má stát zpracování projektové 
dokumentace a architektonická soutěž 
na rekonstrukci Jiráskových sadů. 2,5 
milionu korun pak město zaplatí za 
provoz městské hromadné dopravy. 
Zhruba 1,3 milionu korun bude le-
tos investováno do opravy veřejného 
osvětlení, hlavně na Kocandě.

„Podrobnější informace o rozpočtu 
naleznou zájemci na webových strán-
kách města,“ upozornil místostarosta 
Krejza.  (eva) 
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VYHLÁŠKA PŘINÁŠÍ ZMĚNY V PLATBĚ ZA ODPADY
Lidé hospitalizovaní v léčebně 

dlouhodobě nemocných nebo žijí-
cí v domově pro seniory  nebudou 
od příštího roku platit v Litoměři-
cích poplatek za svoz komunální-
ho odpadu. Naopak úlevu přesta-
ne město poskytovat těm, co mají 
trvalý pobyt v Litoměřicích, ale 
pobývají v jiné obci, kde platí za 
odpad. Zastupitelé schválili nove-
lu vyhlášky o komunálním odpa-
du, která  platí od 1. ledna tohoto 
roku. 

„Ke změně stávající vyhlášky 
jsme přistoupili z důvodu le-
gislativní změny, kdy bylo bez 
náhrady zrušeno ustanovení o 
prominutí poplatku. O prominutí 
rozhodovala komise na základě 
žádosti poplatníka. Nyní musí 
být všechny úlevy zahrnuty pří-
mo ve vyhlášce jako osvobození 
od poplatku. Vypustili jsme tedy 
např. statut tzv. sociálních úlev, 
protože je těžké stanovit, zda 
samoživitelka se dvěma dětmi 

je schopná zaplatit poplatek, či 
nikoli. Dále jsme osvobozovali 
od platby občany, kteří pobýva-
li soukromě v zahraničí. Nyní 
budou mít úlevu pouze ti, co v 
zahraničí pracují nebo studují,“ 
poukázala na další změny práv-
nička úřadu Martina Skoková. 
Žádost o osvobození od poplatku 
musí být podána nejpozději do 
doby jeho splatnosti. Dosud šlo 
žádat zpětně i několik let. 

Důležitou změnou je i posunutí 

termínu splatnosti, a to z dosavad-
ního 31. srpna na 31. říjen. „Jde o 
vstřícný krok směrem k lidem, kte-
ří jsou poctivými platiči, ale na tuto 
povinnost zapomenou z důvodu 
dovolené, jak se například letos v 
několika případech stalo,“ dodala 
Martina Skoková s upozorněním, 
že město není povinno rozesílat 
složenky, přestože tak činí. Výmlu-
vy, že dotyčný složenku nedostal, 
tak jsou zbytečné a od penále niko-
ho nezachrání.   (eva) 

Svoz bioodpadu
bude zahájen
V pondělí 28. března bude 

v Litoměřicích opět zahájen 
svoz bioodpadu. Zájem o od-
padové nádoby na biologicky 
rozložitelný odpad v Lito-
měřicích stoupá. V součas-
né době je po Litoměřicích 
rozmístěno již 370 nádob. 
Poskytovány jsou městem 
na bázi dobrovolnosti. Kdo 
má zájem, nádobu před dům 
dostane, a to zdarma. Stejně 
tak za jejich vývoz lidé nic 
neplatí. Do bioodpadu přitom 
patří například zbytky ovoce, 
zeleniny, slupky, čajový a ká-
vový odpad, ale i odpad ze 
zahrady (posekaná tráva, lis-
tí, drobně nastříhané větvičky  
apod).  (eva)

Náklady jsou
příliš vysoké

Až do letošního roku byly v areá-
lu technických služeb poskytová-
ny zdarma velkoobjemové vaky 
na odpad ze zahrádek, tedy hlavně 
listí a trávu.Vzhledem  k tomu,  že   
služba je  ekonomicky  náročná, při-
pravují pracovníci odboru  životního  
prostředí varianty  řešení, prostřed-
nictvím nichž by došlo ke snížení 
nákladů. Patří mezi ně i  částečné  
zpoplatnění služby. „Počítáme však 
pouze se zavedením  symbolického 
poplatku, aby se nám vrátila alespoň 
část nákladů,“ informoval vedoucí 
odboru životního prostředí městské-
ho úřadu Pavel Gryndler.  (eva)

Solární kolektory 
mají podporu

Rozloha ploch solárních kolekto-
rů v Litoměřicích i nadále poroste. 
Z rozpočtu města vyplývá, že i letos 
má odbor životního prostředí připra-
veno  840 tisíc korun na příspěvky, 
prostřednictvím nichž  podporuje in-
stalaci solárních kolektorů na ohřev 
teplé užitkové vody.

„Vzhledem k tomu, že opět bude-
me vyplácet fyzické osobě příspěvek 
ve výši 40 tisíc korun, uspokojíme 
21 zájemců,“ uvedl vedoucí odboru 
Pavel Gryndler. V době úspor je tato 
částka ve srovnání s loňským rokem 
nižší. Loni totiž získalo dotaci 36 
žadatelů. I nadále platí, že žádat o ni 
lze až po instalaci kolektorů a na zá-
kladě předložené faktury. Na osoby 
vlastnící solární kolektory na ohřev 
teplé užitkové vody  se  přitom ne-
vztahují žádná omezující pravidla 
ve vztahu k poskytování podpory v 
nezaměstnanosti. „Informace, kte-
ré zazněly v  médiích,   se   týkají   
pouze vlastníků  fotovoltaických   
solárních   panelů   vyrábějících 
elektrickou energii,“ upozorňuje 
Pavel Gryndler. V takovém případě 
je jejich majitel vnímán jako osoba 
samostatně výdělečně činná.   

Město Litoměřice fi nančně pod-
poruje instalaci solárních kolektorů 
od roku 2000. Pravidelně se v repub-
lice umísťuje mezi městy s nejvyšší 
rozlohou solárních ploch.  (eva)

Množství separovaného 
odpadu stoupá

Nová vyhláška o odpadech, platná od 1. ledna tohoto roku, nemě-
ní výši poplatků. I nadále budeme platit 498 korun za osobu na rok, 
přestože skutečné náklady na jednoho člověka dosahují  762 korun.

Výrazněji se nemění ani množství vyprodukovaného odpadu. 
„Významným způsobem ovšem v Litoměřicích roste množství se-
parovaného odpadu, za což obyvatelům děkuji. Příjmy města od 
společnosti EKOKOM se tak zvyšují,“ poukázal na zřejmě jedinou 
cestu, jak se vyhnout zvýšení poplatků v následujících letech, ve-
doucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

V loňském roce bylo v Litoměřicích uskutečněno 8345 vývozů 
kontejnerů na papír, 182 vývozů bílého skla, 1148 barevného skla a 
9347 vývozů kontejnerů s plastovým odpadem. Separovaný odpad 
je následně druhotně zpracováván. 

V Litoměřicích roste i počet kontejnerových stání na separovaný 
odpad. „Letos jich několik přibude hlavně na Miřejovické stráni,“ 
upřesnil Pavel Gryndler. Zároveň je pravděpodobné, že v ulici Čes-
ké armády (naproti zubnímu středisku) bude vybudováno ve městě 
již druhé kontejnerové stání v podzemí. První je v dolní části Dlouhé 
ulice (u hodin). Jeho  výhodou je minimální zápach a hlavně estetic-
ký vzhled.     (eva)

Z grafu zpracovaného odborem životního prostředí vyplývá, jak v posledních letech rostlo množství separovaného 
odpadu v porovnání se směsným komunálním odpadem. 
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PARKOVÁNÍ V CENTRU ZDRAŽILO

OPRAVY SILNIC POKRAČUJÍ

Množství aut parkujících na 
náměstí neustále stoupalo. Radní 
proto s účinností od 1. ledna zdra-
žili parkovné.  „Smyslem tohoto 
kroku bylo přimět řidiče, aby ve 
větší míře využívali záchytná par-
koviště v ulici Na Valech, a odleh-
čili tak centru města, což se, jak 
ukázal první měsíc tohoto roku, 
podařilo,“ konstatoval místosta-
rosta Jan Szántó. 

Zvýšení cen se týká centra měs-
ta a přilehlých ulic (Dlouhá, Velká 
Dominikánská, 5. května, Lidická 
apod.).  Zatímco zde dříve řidiči 
zaplatili za půlhodinu parkování 
pětikorunu a za každou další ho-
dinu desetikorunu, od 1. ledna to 
je deset korun za třicet minut a 
za každou další započatou hodi-
nu dvacet korun. Zvedla se i cena 
na parkovišti U Hvězdárny, a to 
z dřívější pětikoruny za hodinu 
stání na desetikorunu. Výše par-
kovného ve  2. zóně, zahrnující tři 
záchytné plochy Na Valech, se u 
hodinové sazby nezměnila. I na-
dále zde řidiči platí pět korun za 
hodinu stání. Ke zvýšení ceny ale 

došlo v případě celodenního stání, 
jež podražilo z dřívějších 25 na 
současných 40 korun. 

Zároveň s tím podražily i par-
kovací karty. Zatímco dosud lidé 
s trvalým pobytem v první zóně 
zaplatili za první parkovací kartu 
1000 korun a za každou další jed-
nou tolik, pro letošní rok již hradi-
li 1500 a 3000 korun. Výraznější 

nárůst ceny se pak týkal podnika-
telů parkujících v první zóně. Je 
první karta stojí 6 500 korun, kaž-
dá další pak 10 tisíc korun. 

„Parkovné v centru Litoměřic 
bylo v posledních letech výrazně 
nižší než v jiných městech ob-
dobného typu. Nyní se dostalo na 
srovnatelnou úroveň,“  dodal mís-
tostarosta Szántó.  (eva)

Letos proběhne
deratizace města

Po třech letech opět proběhne v Litomě-
řicích celoplošná deratizace. „Na některých 
místech jsme totiž zaznamenali zvýšený vý-
skyt hlodavců,“ konstatoval vedoucí odboru 
životního prostředí Městského úřadu v Lito-
měřicích Pavel Gryndler s tím, že nejhorší 
situace je v Lidické ulici, Liškově, Druž-
stevní, Marie Pomocné, A. Muchy  a Ne-
zvalově.  O  zahájení  a průběhu celoplošné  
deratizace bude veřejnost v předstihu infor-
mována.  (eva)

Želeticím chybí kanalizace
Celkem 2,5 milionu korun schválili zastupitelé na od-

kanalizováni Želetic. Stát by se tak mělo ve spolupráci 
s městem Terezínem a na základě dohody s vlastníky 
pozemků. Vedení města realizaci této stavby považuje 
za jednu z priorit, protože má od vodoprávního úřadu a 
od hygieniků v této souvislosti udělenou časově ome-
zenou výjimku platnou pro provoz želetického azylo-
vého domu, v němž jsou ubytováni sociálně slabí.  

„Náklady na vybudování kanalizace pro Želetice 
jsou však mnohem vyšší. Čekáme proto na vypsání 
vhodného dotačního titulu,“ uvedla Zdenka Klenorová 
pověřená řízením odboru územního rozvoje s tím, že 
výše uvedená částka představuje případný podíl města 
k získané dotaci.   (eva)

Celkem 1,5 milionu korun schvá-
lili zastupitelé na rekonstrukci Kraj-
ské ulice (vedoucí podél archivu). 
Při řešení prostoru se bude vycházet 
z urbanistického návrhu zpracova-
ného  městským architektem. V tuto 
chvíli ale není rozhodnuto, která 
část se v průběhu letošního roku 
bude realizovat, neboť na opravu a 
úpravu  celé ulice by totiž byla po-
třeba částka mnohem vyšší.

Na druhou etapu rekonstrukce 
Kapucínského náměstí je v rozpoč-
tu města připraveno 750 tisíc korun. 
Rádi bychom v tomto prostoru vy-
řešili případné možnosti parkování 
a  následně pak i opravu Kapucín-
ské ulice.„Ani v tomto případě není 
uvedená  částka dostačující. Po-

Parkovné se ve vyznačených zónách platí ve všední den v době od 8 do 18 
hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.  Foto Eva Břeňová 

stupovat proto budeme směrem od 
kostela dál,“ informovala vedoucí 
odboru územního rozvoje městské-
ho úřadu Zdeňka Klenorová. 

Oprava čeká i Zahradnickou uli-
ci, jejíž povrch byl výrazně zdefor-
mován těžkou technikou při stavbě 
domova pro seniory a rekonstrukci 
zimního stadionu. „Konkrétně jde 
právě o úsek vedoucí kolem do-
mova, který získá nový povrch i s 
obrubníky,“ upřesnila Zdeňka Kle-
norová. 

Celkem půl milionu korun je pak 
pro letošní rok připraveno na rekon-
strukci přístupové cesty vedoucí na 
Mostnou horu. Městu ještě zbývá 
dokončit úsek od sochy K. H. Má-
chy směrem k restauraci.   (eva)

Město požádá o dotaci 
na rekonstrukci nádraží
Do konce března požádá město o dotaci na rekonstrukci autobu-

sového nádraží z Regionálního operačního programu Severozápad. 
V těchto dnech pracovníci odboru územního rozvoje doplňují do-
kumentaci ke stavebnímu povolení  tak, aby žádost byla kompletní. 

„Předpokládám, že na konci června se dozvíme, zda jsme uspěli. 
Pokud ano, jsme připraveni zahájit ve druhé polovině tohoto roku 
realizaci první etapy,“ informovala Zdenka Klenorová, jež je pově-
řená řízením odboru územního rozvoje městského úřadu. 

Celkové náklady na rekonstrukci autobusového nádraží dosahují 
padesáti milionu korun. V případě realizace dojde mimo jiné k jeho 
zastřešení, instalaci digitálních informačních tabulí s časy příjezdů a 
odjezdů autobusů, vzniku nových parkovacích míst pro automobily 
a celkovému zkulturnění prostoru. Rozpočet města počítá pro letoš-
ní rok s uvolněním devíti milionů korun jako s podílem k získané 
dotaci.  (eva)

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ 

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

  7.-8. 2. Smetanova a Husova
  8.-9. 2. U Stadionu a Dalimilova
10.-11. 2. Revoluční

a Březinova cesta
14.-15. 2. A. Muchy a Dukelská
15.-16. 2. Pod Vinicí a Kosmonautů
17.-18. 2. Stránského a Rybářské 

nebo Václavské nám.
21.-22. 2. parkoviště mezi V.Domini-

kánská – Na Valech
a Rooseveltova

24.-25. 2. Křižíkova a Želetice
28.-9. 2. Šafaříkova, Dobrovského 

a Polní
  1.-2. 3. Ladova a Jezuitská
  3.-4. 3. Dolní Rybářská

a Vrchlického
  7.-8. 3. Nerudova a Dykova, 

Purkyňova
  8.-9. 3. Alšova a Tylova
10.-11. 3. 28. října a Teplická
14.-15. 3. Odboje a Seifertova, 

Hejdukova
15.-16. 3. Švermova a Zahradnická 
17.-18. 3. Družstevní, Mládežnická 

a Horova
21.-22. 3. Plešivecká a Pokratická – 

Družba
24.-25. 3. Sokolská a Tyršovo 

náměstí
28.-29. 3. Kořenského a Masarykova 
31.-1. 4. Nezvalova, Havlíčkova 

a Škroupova
  4.-5. 4. Boženy Němcové 

a Pražská 
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SENÁTOR VONDRA STOJÍ V ČELE 
NOVÉ DESTINAČNÍ AGENTURY

 Založení Destinační agentury 
České středohoří se sídlem v Li-
toměřicích schválili zastupitelé 
Ústeckého kraje. Úkolem nové 
obecně prospěšné společnosti má 
být systematický rozvoj cestov-
ního ruchu v Českém středohoří. 
Management bude sídlit v litomě-
řickém gotickém hradu. 

„Nyní probíhá legislativní pro-
ces vedoucí k ofi ciálnímu založení 
společnosti, k čemuž pravděpo-
dobně dojde v prvním čtvrtletí 
tohoto roku,“ informoval ředitel 
Centra cestovního ruchu Litomě-
řice Kamil Soukup.

Na své první schůzce se 

AREÁL KOUPALIŠTĚ BYL V LEDNU POD VODOU

JARO DORAZÍ
NA ZAHRADU ČECH

Letošní výstavní sezónu na vý-
stavišti Zahrada Čech již tradičně 
zahájí jarní prodejní akce Tržnice 
Zahrady Čech. 26. ročník pro-
běhne ve dnech 6. až 10. dubna. 
Návštěvníci zde mohou zakoupit 
sortiment určený především pro 
zahrádkáře, zahradníky, chalupáře 
a kutily.

V rámci Tržnice Zahrady Čech 
se bude konat 2. ročník výstavy 
perníků a zároveň soutěže „O nej-
krásnější perník“. Soutěž vyhla-
šuje pořadatel akce společnost 
Výstavy spolu s časopisem Za-
hrádkář. Letos se nebude soutěžit 
pouze s perníkovým těstem. Vy-
psány jsou tři následující katego-
rie: 1. Perník s velikonoční temati-
kou, 2. Perník dle vlastní fantazie, 
3. Ostatní pečivo (vizovické, ky-
nuté, slané). Všechny výtvory 
budou vystaveny v pavilonu „G“ 
litoměřického výstaviště.  Porotou 
budou návštěvníci.

Uzávěrka soutěže je 31. března. 
Adresa pro doručení soutěžních 
perníků a pečiva je výstaviště Za-
hrada Čech, Na Vinici 13, 412 01  
Litoměřice. Zásilku označte hes-
lem „Perníky“.  (šlech)

HRDINSTVÍ PILOTŮ 
NEZAPOMENEME
Kniha Českoslovenští letci v 

RAF z litoměřického regionu už 
nechybí v knihovně senátora  Ale-
xandra Vondry. Publikaci mu věno-
val třebenický strážník Tomáš Rot-
bauer, který je jejím spoluautorem. 
„Je to úžasný počin. Iniciativy lidí, 
kteří tímto způsobem připomínají 
hrdinství Čechů za druhé světové 
války, je třeba si vážit,“ konsta-
toval senátor.  Nedávno vydaná 
publikace obsahuje vzpomínky na 
dvaadvacet letců, kteří přispěli k 
porážce fašismu. Nechybí mezi 
nimi ani František Chábera, jehož 
jméno nese nový západní most. K 
zakoupení je v informačním centru 
městského úřadu.   (eva)

KLUB JE NOVĚ VYBAVEN
Město Litoměřice udělalo radost 

seniorům. Do jejich klubu v Alšo-
vě ulici zakoupilo nové vybavení 
v hodnotě 142 tisíc korun.

„Finanční prostředky na nákup 
stojací lampy, osobní váhy, skříně, 
cvičebních pomůcek,  dataprojekto-
ru s  plátnem, čtyř desítek židlí, je-
denácti  stolů a hudebního nástroje 
keybord získalo město za 2. místo  
v soutěži Obec přátelská rodině, 

Areál litoměřického koupaliště 
na Písečném ostrově se 16. ledna 
ocitnul pod vodou. A to jak bazény, 
tak staré šatny, včetně pokladny. 
„Správní budova, stejně jako sauna 
naštěstí zůstaly ušetřeny. Kdyby se 
však zvýšila hladina o dalších 10 
centimetrů, voda by už byla uvnitř,“ 
oddychl si v době kulminující hla-
diny řeky Labe správce koupaliště 
Ladislav Beneš. 

Pětiletá povodeň podle jeho hod-
nocení nezpůsobila v areálu výraz-
nější škody. Náročnější bude pouze 
úklid. „Obávám se však toho, co 
udělá mráz s vytopenými objekty,“ 
poukázal na možné riziko vedoucí 
Beneš. Pod vodou se ocitla i spor-
toviště ležící na Střeleckém ostrově, 
například zázemí jachetního oddílu. 

Situaci od 14. do 17. ledna moni-
torovala bezpečnostní rada a krizový 

štáb obce s rozšířenou působností. 
Již v pátek 14. ledna svolal starosta 
Litoměřic Ladislav Chlupáč starosty 
patnácti obcí a měst, jež spadají do 
správní působnosti města Litoměři-
ce a leží podél toku Labe a Ohře. Na 
schůzce je informoval o prognózách 
dalšího vývoje a případné pomoci. 

V pohotovosti byla litoměřická 
městská policie i pracovníci technic-
kých služeb. „K okamžitému zásahu 

bylo připraveno čtyřicet lidí, včetně 
techniky. Nachystáno jsme měli i 500 
pytlů s pískem,“ informoval ředitel 
technických služeb Ivo Elman.  Stráž-
níci městské policie pak průběžně in-
formovali obyvatele ohrožených ob-
lastí nacházejících se v blízkosti Labe 
o aktuálním stavu vody a prognózách.

Obavy se však nenaplnily. Výraz-
nější škody  tentokrát povodeň v Lito-
měřicích nenapáchala.  (eva) 

kterou každoročně vyhlašuje Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí 
a komise pro rodinu Poslanecké 
sněmovny ve spolupráci s Asociací 
center pro rodinu a sítí mateřských 
center,“ informovala pracovnice 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Městského úřadu v Litomě-
řicích Monika Legnerová.       

Město zpracovalo a na minis-
terstvo podalo projekt, na základě 

kterého získalo dotaci ve výši půl 
milionu korun.  Aktivity projektu 
byly navrženy v rámci komunit-
ního plánování sociálních služeb. 
„Na jejich realizaci se spolupodíle-
ly neziskové a příspěvkové organi-
zace společně s městem Litoměři-
ce,“ upřesnila Monika Legnerová. 
Kromě vybavení klubu seniorů 
byly z dotace podpořeny ještě ak-
tivity Střediska křesťanské pomoci 
Klubíčko, Domu dětí a mládeže 
Rozmarýn, Centra pro rodinu Tere-
zín a litoměřické knihovny.  (eva)

Krajský radní Radek Vonka (vpravo) názorně ukazuje vedle něj sedícímu biskupovi Janu Baxantovi, senátoru Von-
drovi a starostovi Chlupáčovi rozdělení Ústeckého kraje do čtyř destinačních agentur.   Foto Eva Břeňová 

v závěru loňského roku sešli 
zástupci subjektů, které stojí 
za  založením destinační agen-
tury. Ve správní radě usednou 
za město Litoměřice senátor 
Alexandr Vondra a starosta La-
dislav Chlupáč, za Ústecký kraj 
radní Radek Vonka a Jana Ry-
šánková, za Biskupství litomě-
řické biskup Jan Baxant a gene-
rální vikář Stanislav Přibyl.

Předsedou správní rady byl 
zvolen Alexandr Vondra. „Město 
Litoměřice odvedlo za poslední 
tři roky v oblasti cestovního ruchu 
velký kus práce. Destinační agen-
tura nyní zastřeší obdobné  aktivi-

ty celého regionu, což, jak věřím, 
bude k jeho prospěchu,“ konstato-
val senátor Vondra.

Kabát s visačkou „Brána 
do Čech“ však nenavlékl Ústecký 
kraj pouze Českému středohoří. 
„Na základě Strategie rozvoje ces-
tovního ruchu Ústeckého kraje pro 
období 2010 – 2015 došlo k roz-
dělení kraje do čtyř destinací: Čes-
ké Švýcarsko, České středohoří, 
Krušné hory a Dolní Poohří. Čes-
ké Švýcarsko má svou agenturu už 
od roku 2008. Je tak vzorem pro ty 
ostatní,“ uvedl  krajský radní zod-
povědný za cestovní ruch Radek 
Vonka.   (eva)
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OBHAJOBA MĚSTA
BYLA ÚSPĚŠNÁ 

ODBOR DOPRAVY
ŘÍDÍ JAN JAKUB

PARCELY BYLY 
ZNOVU V PRODEJI

Z rukou náměstkyně ministra 
životního prostředí Rút Bízkové 
převzali zástupci města v čele se 
starostou Ladislavem Chlupáčem 
ocenění za  práci odvedenou v míst-
ní Agendě 21. Tedy v mezinárodním 
programu, který propaguje aktivní 
zapojování veřejnosti do dění v mís-
tě a strategické řízení města.

Litoměřice tak jako jedno z pěti 
měst, jedné městské části a jednoho 
mikroregionu obhájily  na půdě Mi-
nisterstva životního prostředí své kva-
lity před členy Pracovní skupiny pro 
místní Agendu 21 Rady vlády pro udr-
žitelný rozvoj a dalšími zájemci. „Již 
třetím rokem tak patříme do prozatím 
nejvyšší možné kategorie,“ podotkla 
managerka projektu MA 21 a Zdravé 
město Litoměřice Monika Čapková.  

„Za úspěšné aktivity byly v na-
šem případě označeny například 
dětské fórum, kampaň Display, ku-
laté stoly, u nichž diskutují politici 
města s veřejností, osvětové kampa-
ně, strategický plán rozvoje města, 
geotermální vrt a další,“ poukázal 
na konkrétní projekty politik Zdra-
vého města Litoměřic a MA 21 Petr 
Hermann.   (eva) 

Kromě nové-
ho tajemníka má 
městský úřad také 
nového vedoucí-
ho odboru dopra-
vy a silničního 
h o s p o d á ř s t v í . 
Poté, co byl dlou-

holetý vedoucí Ing. Ivo Perna zvolen 
starostou Hoštky, proběhlo na uvol-
něnou pozici výběrové řízení. Zví-
tězil v něm čtyřicetiletý Jan Jakub, 
bývalý místostarosta Lovosic, který 
v letech 2003 až 2006 pracoval jako 
referent na odboru dopravy lovosic-
kého úřadu. Do funkce vedoucího 
odboru nastoupil 7. ledna.  (eva)

Město Litoměřice prodává na Mi-
řejovické stráni tři parcely vhodné 
pro stavbu rodinných domků. Z de-
vatenácti pozemků určených do pro-
deje zůstávají volné tři. „Přestože již 
byly předmětem licitace, úspěšní dra-
žitelé nakonec odstoupili,“ informo-
vala pracovnice majetkového odboru 
městského úřadu Lenka Jindřichová. 
Další veřejná licitace bude vyhlášena 
v únoru nebo v březnu. Minimální 
vyvolávací cena, tedy 1400 korun 
za metr čtvereční s podmínkou  zá-
vazného regulačního prvku a zříze-
ní předkupního práva pro město do 
doby vydání kolaudace, se nezmění. 
Nejmenší pozemek měří 663 metrů 
čtverečních a největší má rozlohu 
711 metrů čtverečních.  (eva)

Městský úřad vede 
nový tajemník 

Městský úřad řídí nový tajemník. 
Poté, co na tuto funkci rezignoval 
Mgr. Petr Panaš, proběhlo v závě-
ru loňského roku výběrové řízení. 
Jeho vítězem se stal čtyřiačtyřice-
tiletý Ing. Karel Chovanec z Lito-
měřic, který nastoupil do funkce 1. 
ledna tohoto roku. 

Do výběrového řízení se při-
hlásilo dvacet uchazečů, z nichž 
dva byli vyřazeni pro nesplnění 
podmínek. K ústním pohovorům 
se jich následně dostavilo čtrnáct. 
„Musím konstatovat, že většina 
zájemců prokázala vysoké profes-
ní kvality. Nejlepší hodnocení od 

Karel Chovanec se s chodem úřadu postupně seznamuje.  Foto Eva Břeňová 

členů výběrové komise ale získal 
právě pan Chovanec,“ uvedl sta-
rosta Ladislav Chlupáč na adresu 

muže,  který dosud pracoval v ří-
dící funkci na ministerstvu obra-
ny.  (eva) 

V Litoměřicích stoupne nájem-
né v bytech nacházejících se v ma-
jetku města. 31. prosince  loňského 
roku totiž skončilo období, ve kte-
rém byla výše nájmů regulována. 
Od 1. ledna tohoto roku  by mělo 
být stanoveno tak, aby odpovídalo 
cenám v místě obvyklým. Radní 
proto navrhli postupnou deregu-
laci, jejímž cílem je přiblížení se 
cenám tržním. 

Nové ceny začnou platit od 1. 
července tohoto roku.  Již během 
února si město začne zvát ná-
jemníky k podpisu dodatků stá-
vajících nájemních smluv, které 
tento stav zohlední. „Deregulace 
proběhne postupně. Nájemníkům 
chceme dát čas se na změnu při-
pravit, případně přistoupit ke smě-
ně bytu s cenově přijatelnějším 
nájemným,“ informoval místosta-
rosta  Karel Krejza. 

Byty byly rozděleny do pěti 
pásem. Nejvyšší nárůst se pocho-
pitelně týká bytů nacházejících se 
v první zóně, tedy v centru města 
(ulice Lidická, 5. května, Novo-

DEREGULACE NÁJMU BUDE POSTUPNÁ
branská, Dlouhá a Mírové náměs-
tí). Zde bude činit měsíční nájem-
né 80 korun za metr čtvereční.  
„Pro letošní i příští rok poskytne 
město slevu tak, že při uzavření 
smlouvy zaplatí nájemník letos 
jen 50  a v příštím roce 65 korun 
za metr čtvereční. Cílovou částku, 
tedy 80 korun za metr čtvereční, 
začne hradit až od 1. ledna roku 
2013,“ upozornil vedoucí majet-
kového odboru městského úřadu 
Václav Härting.   

Výše nájmu v dalších částech 
Litoměřic se bude odvíjet od je-
jich vzdálenosti od centra. Napří-
klad na předměstí, dále od středu 
města (ulice Družstevní, Kamýc-
ká, Mládežnická, Mrázova apod.), 
nájemníci zaplatí od 1. července 
40 korun za metr čtvereční, o rok 
později 50 a v roce 2013 cílových 
60 korun za metr čtvereční. Což je 
o dvacetikorunu  méně než v cen-
tru.   

Nejnižší zdražení se pochopi-
telně týká odlehlejších částí, mezi 
něž patří například  pokratické 

sídliště. Zde se bude v roce 2013 
platit pouze 55 Kč/m2. S ohle-
dem na skladbu obyvatel nejmé-
ně stoupne nájemné v domech 
s pečovatelskou službou v ulicích 
Kosmonautů, Švermova a Velká 
Krajská, a to na 33 korun za metr 
čtvereční v letošním roce a  45 ko-
run za metr čtvereční od 1. ledna 
2013.

Z uvedených údajů vyplývá, 
že zdražení nájmu bude v centru 
téměř trojnásobné. „Je však tře-
ba vzít v úvahu fakt, že v Lito-
měřicích  dosud platili nájemníci 
městských bytů pouze 25,18 ko-
run za metr čtvereční, tedy jednu 
z nejnižších částek v celé České 
republice,“ poukázal na důležitou 
skutečnost místostarosta Krejza.     

Pro domy sloužící k jiným so-
ciálním účelům, tedy dům pro 
matku a dítě v Liškově ulici, azy-
lový dům v ulici Marie Pomocné 
a ubytovnu pro neplatiče v Žele-
ticích, je výše nájmu či poplatku 
za ubytování řešena samostatnými 
předpisy.  Eva Břeňová 

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR UPOZORŇUJE NA ZMĚNY 
1. ledna nabylo účinnosti naří-

zení vlády o podmínkách požár-
ní bezpečnosti při provozování 
komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv. Stanovuje, že kontrolu spa-
linové cesty, její čištění, revizi 
a  vydávání odborných posudků 
a zpráv týkajících se spalinových 
cest  provádí držitel živnostenské-
ho oprávnění na předmět podniká-
ní „Kominictví“.

„Dosud bylo možno uvede-
né činnosti  provádět i v rámci 
živnosti volné „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách  

1 až 3 živnostenského zákona“,  
obor č. 65 -  testování, měření, 
analýzy a kontroly,“ informovala 
vedoucí živnostenského odboru 
městského úřadu Jaroslava Jobová 
s tím, že podrobnější informace 
naleznou zájemci na interneto-
vých stránkách města. 

Zároveň Jaroslava Jobová upo-
zorňuje na změny platné od 1. 
ledna, jež se týkají poskytovatelů 
nebo zprostředkovatelů spotře-
bitelských úvěrů. Novela živ-
nostenského zákona stanoví, že 
spotřebitelský úvěr bude moci 

poskytovat nebo jeho poskytnu-
tí zprostředkovat pouze osoba, 
která má oprávnění k provozová-
ní živnosti vázané s předmětem 
podnikání „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského 
úvěru“. „Jednoleté přechodné ob-
dobí (do 31. prosince 2011) má 
věřitelům i zprostředkovatelům 
působícím doposud v režimu živ-
nosti volné poskytnout dostatečný 
časový prostor na to, aby splni-
li podmínky, které jsou spojené 
s provozováním této nové  vázané 
živnosti,“ upřesnila vedoucí.  (eva) 
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PSÍ EXKREMENTY
„ZDOBÍ“ MĚSTO
Zhruba 900 kilogramů 

psích exkrementů nasbíra-
li pracovníci technických 
služeb města Litoměřice 
za posledních šest měsíců. 
Poté, co slezl z chodníků 
a travnatých ploch sníh, je 
zřejmé, že množství vý-
razně naroste. Majitelé psů 
totiž po svých čtyřnohých 
společnících evidentně ne-
uklízejí.

Městská policie se proto 
začala více zaměřovat na je-
jich k čistotě životního pro-
středí neohleduplné chová-
ní.  V průměru udělí týdně 
tři až tisícikorunové pokuty 
za neuklizení exkrementu. 
„Velmi nám v této činnosti 
pomáhá městský kamerový 
systém, díky němuž získá-
váme nezpochybnitelné dů-
kazy,“ uvedl velitel městské 
policie Ivan Králik.   

Úklid psích exkrementů 
provádějí pracovníci tech-
nických služeb, kteří za to 
dostávají 200 tisíc korun 
ročně. Smlouvu pražské 
fi rmě, jež žádala místo vy-
plácených 350 tisíc korun 
výrazné navýšení, radnice 
vypověděla.

Město je rozděleno do tří 
zón, čemuž odpovídá i in-
tenzita úklidu. Každý den 
jsou psí hromádky sbírány 
v historické jádru města. 
Na sídliště vyjíždějí sběrači 
jednou týdně.  (eva) 

DESET CHODCŮ ŽÁDÁ NÁHRADU

MĚSTO ZA ODVOZ SNĚHU UŠETŘILO

Průzkum proběhne,
až skončí mrazy

Významným atributem Jirásových sadů je 
jejich historie, kterou lze kontinuálně doložit 
více než 150 let zpět.

Ve 40. letech 19. století byla bývalá obecní 
cihelna, která stála ve východní části dnešní-
ho parku, zkultivována, osázena a darována 
gymnáziu jako hřiště. V sousedství gymna-
ziálního hřiště vzniklo také hřiště litoměřické 
reálky. Gymnaziální hřiště se rozprostíralo ve 
východní části dnešního parku, hřiště reálky 
na západ od hřiště gymnázia až k dnešní Tří-
dě Osvobození. Obě hřiště byla ze všech stran 
obklopena poli a na jižní straně ohraničena 
cestou v místech dnešní Žižkovy ulice. Gym-
naziální hřiště bylo celé obehnáno stromy. Na 
katastrální mapě z roku 1843 je vidět, že pů-
vodně zabíralo pouze plochu po severozápad-

ní straně cesty z Litoměřic do Žitenic, později 
se rozšířilo jihovýchodně, a stalo se tak alejí 
lemující žitenickou cestu rozdělenou na dvě 
části. Hřiště reálky bylo, kromě pro potřeby 
reálky a místní obecné a měšťanské školy, 
využíváno také pro cvičení zeměbraneckých 
kadetů a execírování jejich koní.

Pravděpodobně v 70. letech 19. století 
vznikly úvahy vysázet za gymnaziálním hřiš-
těm další stromy a keře, aby vytvořily prostor 
podobný parku. Tento plán byl rozšířen roku 
1879, kdy  se do něj zahrnulo také hřiště reál-
ky, a z části byl vytvořen okrasný park dopl-
ňující přilehlou, stromy zastíněnou část parku 
zahrnující také promenádní cestu.

Nový park byl slavnostně otevřen v srpnu 
1883.   (z dochovaných hist.pramenů)

(Pokračování ze strany 1)
I po rekonstrukci by měl park skýtat prostor pro od-

počinek, sport, nabízet různé formy vyžití jak dětem, 
tak dospělým. Vzhledem k rozmanitosti zeleně bude 
zachována jeho poznávací funkce, stejně jako vodní 
prvek, socha rudoarmějce, lípa symbolizující slovinsko-
české přátelství, kaplička a zde rostoucí vzácné dřeviny.
„S částečnou obnovou zeleně však musíme počítat. Je 
třeba ji omladit, protože například dožívají zbytky okras-
ných jabloní,“ upozornila Lenka Brožová. Významnou 
součástí rekonstrukce parku má být úprava cestní sítě 
tak, aby odpovídala aktuálním potřebám. 

Stavební a vegetační  úpravy  budou zahájeny 
pravděpodobně na podzim příštího roku. „Jejich do-
končení přepokládáme nejdříve na konci roku 2013,“ 
konstatovala ředitelka Nadace Proměny Gabriela 
Navrátilová.     Eva Břeňová 

SADY ČEKÁ PROMĚNA Park má dlouholetou historii  

Deset úrazů chodců na kluz-
kých chodnících řešilo, případně 
ještě řeší od 1. ledna loňského 
roku, kdy začal platit tzv. chod-
níkový zákon, odbor majetku 
města. 

„Nejvyšší vyplacená škoda 
dosáhla zhruba 35 tisíc korun. 
Jednalo se o částku, která za-
hrnovala jak úhradu léčebných 
nákladů spojených s úrazem, 

Zhruba dva a čtvrt milionu ko-
run stála dosud Technické služby 
města Litoměřice letošní zimní 
údržba silnic a chodníků. Pohoto-
vost střídavě drží 25 až 27 pracov-
níků tak, aby byli v případě kala-
mitního stavu připraveni okamžitě 
zasáhnout.

Přestože ředitel litoměřických 
technických služeb Ivo Elman 
věří, že výraznější sněhová na-
dílka už náš region nezasype, v 
zásobě má pro případ potřeby při-
praveno ještě zhruba 100 tun soli a 
dalšího posypového materiálu. 

tak i ušlé mzdy,“ uvedl vedoucí 
odboru Václav Härting. Zatím 
vždy došlo k dohodě mezi po-
škozeným a městem, čímž se 
obě strany vyhnuly případné-
mu soudnímu sporu. Další dva 
případy se týkaly pádu sněhu 
ze střechy, kdy naštěstí nedošlo 
ke zranění osob, ale „pouze“ 
k poškození zaparkovaných vo-
zidel. I v těchto případech byla 

na základě předložených dokla-
dů uzavřena dohoda o náhradě 
způsobené škody. 

Jak však upozorňuje vedoucí 
Härting, posuzování jednotli-
vých případů se postupně zpřís-
ňuje. „Je totiž třeba objektivně 
posoudit, zda město zanedbalo 
svou povinnost, či nikoli. Někdy 
totiž dojde i k úrazu na ošetřené 
komunikaci,“ uvedl Václav Här-
ting.  (eva) 

Na místo, kde se nečekaně objevily nerovnosti vozovky, je vjezd i vstup za-
kázán.  Foto Eva Břeňová 

Náklady na letošní zimní údrž-
bu se nebudou výrazněji lišit od let 
předchozích. V rozpočtu je na ce-
lou zimní sezonu připraveno 2,75 
milionu korun, což by měla být 
dostačující částka.  „Chtěl bych 
ale  v této souvislosti poděko-
vat obyvatelům města, kteří před 
svými domy  udržovali schůdnost 
chodníků, i když to už není jejich 
povinností,“ uvedl ředitel Elman.

   V průběhu letošní zimy, na 
rozdíl od let předchozích, tech-
nické služby neodvážely hroma-
dy sněhu k Labi. Důvodem byla 

úspora fi nancí. Město tak ušetři-
lo zhruba 300 tisíc korun, které 
by stál odvoz sněhu, který stejně 
za několik dní roztaje. „Odvá-
želi jsme ho pouze z páteřních 
komunikací, jako je například 
Masarykova ulice, Dalimilova, 
Kozinova nebo Březinova ces-
ta. Rozšiřující se sněhové ba-
riéry podél hlavních silnic totiž 
snižovaly šířku vozovky, jejíž 
průjezdnost musí být zachována 
i pro rozměrnější vozidla, jako 
jsou například ta hasičská,“ vy-
světlil ředitel Elman.  (eva)

Asi deseticentimetrové propady 
vozovky se objevily v části lito-
měřického náměstí. Pruh široký 
necelé tři metry a dlouhý přibližně 
12 metrů proto byl dočasně obe-
hnán páskou a uzavřen.

„Z prvotního průzkumu vyply-
nulo, že situace není tak vážná, 
jak jsme se obávali. Více zjistíme, 
až přestane mrznout a budeme 
moci celé místo odkrýt a důkladně 
prozkoumat. Opatrnost je totiž na 
místě, protože, jak víme, pod lito-
měřickým náměstím jsou rozsáhlá 
sklepení,“ uvedl technik odboru 
územního rozvoje městského úřa-
du Václav Blecha.  (eva)
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MÍRNĚJŠÍ ÚBYTEK 
DĚTÍ ČEKÁ ŠKOLY
Z důvodu jarních prázdnin pro-

běhly v Litoměřicích zápisy do prv-
ních tříd základních škol o několik 
dní dříve, než bývá obvyklé, a to již 
1. a 2. února. 

Podle informací ředitelky litomě-
řických mateřských škol a dále pak 
od vedení školek  ve spádových ob-
cích bez vlastních základních škol,  
by se k zápisu mělo dostavit hrubým 
odhadem 270 dětí. „Letos máme 281 
prvňáčků, což by mohlo signalizovat 
mírnější úbytek dětí, jež v září zahájí 
školní docházku,“ odhadla vedou-
cí odboru školství, kultury, sportu a 
památkové péče městského úřadu 
Andrea Křížová.  (eva)

NA KULTURU  LZE ZÍSKAT GRANT

KNIHOVNA ZVE

GYMNAZISTÉ 
OPĚT BODOVALI

Podpořeny budou
i další oblasti

Házenkář Motl je
sportovcem roku 

Studenti litoměřického gymnázia 
opět prokázali, že mají dějiny v ma-
líčku. V celorepublikovém kole dě-
jepisné soutěže, která se v závěru 
loňského roku uskutečnila v Chebu, 
obsadil v obrovské konkurenci sedmi 
desítek středních škol „A“ tým vyni-
kající druhé místo a „B“ tým neméně 
skvělé páté místo, a to ve složení: 
Marie Nunhardtová, Karolína Put-
narová, Petra Kuřeová, Barbora Do-
lejší, Jan Bok a Jakub Sommerschuh. 
V historii soutěže tak  patří litoměřic-
ké gymnázium mezi nejúspěšnější. 
V předchozích dvou letech totiž bylo 
první, letos mu pomyslné zlato utek-
lo o pouhé čtyři body.  (eva)

ZÁPISY DO ŠKOLEK
BUDOU V BŘEZNU

V letošním roce budou zápisy do litoměřických mateřských škol 
probíhat zhruba o dva   měsíce dříve, než bývalo zvykem. Uskuteč-
ní se tentokráte ve dvou dnech, a to  23. a 24. března v době od 13 
do 16 hodin.

„Chtěli jsme vyjít vstříc rodičům tím, že jim nabídneme v od-
poledních hodinách dva termíny. Zároveň tak eliminujeme kon-
centraci žádostí pouze do jednoho dne,“ vysvětlila vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu městského úřadu Andrea Křížová.  Rada 
města  také schválila nová kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání pro  případy, kdy počet žádostí o přijetí dítěte překročí stano-
venou kapacitu pracoviště konkrétní mateřské školy. Podle nich do-
stanou přednost děti, které mají stejně jako jejich zákonný zástupce 
trvalý pobyt v Litoměřicích a do 30. června roku 2011 dovrší věk 
tří let. Přijetí předškoláka je pak dané zákonem.  

Celkově však ředitelka MŠ Monika Mejtová nepředpokládá, že 
by se opakovala loňská situace, kdy zájem asi čtyř desítek maminek 
nebyl uspokojen hned, ale až  v průběhu roku. „Letos očekáváme, 
že k zápisu přijde o 60 až 70 dětí  méně. Navíc do prvních tříd jich 
odejde zhruba o čtyřicet více než v roce předchozím,“ poukázala 
ředitelka Mejtová na důležitá fakta. 

Mateřské školy pořádají Dny otevřených dveří. Činí tak s cílem 
nabídnout rodičům a jejich dětem příležitost seznámit se v před-
stihu s prostředím a předškolním vzdělávacím programem všech 
pracovišť.  (eva)

Rovněž jako v loňském roce vypi-
suje město v rámci grantové politiky 
i programy na podporu výkonnostního 
a zájmového sportu, volnočasových 
aktivit a pro školy a školská zařízení 
dotace na pořádání vědomostních, 
sportovních, ekologických a jiných 
soutěží. Objem prostředků zůstal 
i přes úsporná rozpočtová opatření 
stejný jako v loňském roce, kdy gran-
ty ve sportu činí 200 tisíc, na podporu 
volnočasových aktivit 80 tisíc korun, 
což je stejná částka jako pro školy.

Detailní kritéria pro zařazení 
do programu, termíny podání žádosti 
a formuláře jsou k dispozici na webo-
vých stránkách města.  (eva)

Nejlepším sportovcem Litomě-
řicka za rok 2010 se stal lovosický 
házenkář Jiří Motl. K vítězství v an-
ketě mu poblahopřál i starosta Lito-
měřic Ladislav Chlupáč. Slavnostní 
vyhlášení nejlepších sportovců i le-
tos pořádala v litoměřickém domě 
kultury produkční agentura ČOK 
CZ společně s Litoměřickým Dení-
kem a Okresním sdružením České-
ho svazu tělesné výchovy ve spolu-
práci s městem Litoměřice.  (eva)

Půl milionem hodlá radnice pod-
pořit organizaci kulturních akcí 
nekomerčního charakteru uskuteč-
něných na území města. Do konce 
března mohou jejich pořadatelé po-
žádat o   poskytnutí grantu. Členové 
kulturní komise města ve spolupráci 
s odborem školství, kultury, spor-
tu a památkové péče již zveřejnili 
na webových stránkách města do-
tační a grantový program. 

Systém přidělování fi nancí se 
výrazněji neliší od předchozích let. 
Stejně jako půlmilionová částka, 
která je k rozdělení určena. „Granty 
představují částečnou kompenza-

Starosta Chlupáč daroval úspěšným studentům, mezi nimiž byla i Marie 
Nunhardtová,  knihu Dějiny města Litoměřice.  Foto Eva Břeňová

ci nákladů. Grant může dosáhnout 
maximálně 70 procent celkových 
nákladů,“ upřesnil předseda kultur-
ní komise a radní města Pavel Kejř. 
Podle něj bude většina částky rozdě-
lena hned po 31. březnu, kdy končí 
termín požádá žádostí. Na zbytek 
roku si komise ponechá jen menší 
rezervu pro zcela výjimečné akce.  

Loni získaly nejvyšší částky 
Agentura Modré z nebe na uspořá-
dání hudebního festivalu Litoměřic-
ký kořen a občanské sdružení Salva 
Guarda na konferenci a výstavu or-
ganizované u příležitosti oslav 200. 
výročí narození K.H.Máchy. 

„Dalších 150 tisíc korun je 
v rozpočtu vyčleněno na podporu 
činnosti pěveckých a divadelních 
souborů, pracujících s dětmi a mlá-
deží, pro jejichž alokaci bude po-
dobně jako ve sportovních dotacích 
na činnost brána v úvahu velikost 
členské základny“ dodala vedou-
cí odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského úřadu 
Andrea Křížová s tím, že rozdělení 
grantů a dotací v konečné fázi pod-
léhá schválení radou, resp. zastupi-
telstvem pokud částka poskytnutá 
jednomu subjektu přesahuje 50 ti-
síc korun.  (eva)

Paletka Eliášova 1.3.
Mašinka Nerudova 25.1.
Kamarád Stránského 9.3.
Delfínek Baarova 2 17.2.
Sluníčko Alšova 24.2.
Lipová Mládežnická 24.2.
Beruška Revoluční 17.2.
Pohádka Plešivecká 8.3.
Kytička Masarykova 10.2.
Větrník Ladova 15.3.
Sedmikráska Ladova 10.2.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Večery pro ucho

9.2. od 18.00 hodin Haiku – kojí-
cí matky. Scénografka a performer-
ka Olga Škochová-Bláhová začala 
psát sbírku „Haiku - kojící matky“ 
po narození svého druhého syna. 
Kamčatka/cestopis

16.2. v 18.00 hodin setkání s 
cestovatelem Ľubomírem Turča-
nem.
Výroba bubínků/workshop

19.2. od 9 do 12 h. Pro starší 
děti, rodiče i prarodiče…přijďte si 
vyrobit vlastní bubínek.

Keramické tělo bubnu – 250 Kč, 
materiál na potažení – 250 Kč. S se-
bou vezměte ostré nůžky, kladívko, 
nožík a chuť zkusit něco nového. 
Po vyschnutí bubínků připravujeme 
akci „ Probuzení bubnu“. Počet míst 
omezen, přihlášky předem na tel: 
416732453
Zdravý životní styl

21.2. v 17.00 hodin. Klub celi-
aků Litoměřice – seminář. Host: 
MUDr. Ondřej Štěrba
Jarní prázdniny

7. – 12.2. Dětské oddělení je 
otevřeno i v dopoledních hodinách
Výlet na Boreč

26.2. v 9.00 hodin. Zimní výlet 
pro rodiče a děti.
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Dům kultury Divadlo K. H. Máchy

Kino MÁJ

ÚNOR 
  5.2.  Sváťovo dividlo / O Smolíč-

kovi. Od 10.00 h.  
13.2.  Sváťovo dividlo / Tři prasát-

ka. Od 10.00 h.
  Taneční odpoledne. Hraje 

kapela PF Music band. Od 
15.00 h.

15.2.  XINDL X /  koncert. Od 
19.30 h.

16.2.  Tančírna / taneční večer. Od 
19.30 h.

22.2.  David Koller / koncert. Od 
19.30 h.

27.2. 5Angels / koncert. Od 15.00 h.                               

Plesy 
  4.2. Ekonom Litoměřice
  5.2.  SŠ hotelnictví, gastronomie a 

služeb LTM
11.2.  SpgŠ LTM, 4.A 
12.2.  SZŠ Ústí n/L
18.2.  GJJ LTM,  4.B
19.2.  SpgŠ LTM,  4.B
25.2.  VOŠ a SOŠ Roudnice n/L
26.2. Gymnázium Roudnice n/L

BŘEZEN
  6.3.  Karneval se Sváťou. Foyer. 

OD 15. 00 h.
  9.3. Poutníci / koncert.  Od 19.30 h.
13.3.   Taneční odpoledne. Od 

15.00 h.
15.3.  Cestopisná přednáška. Malý 

sál. Od 18. 00 h.
16.3. Tančírna. OD 19.30 h.
17.3.  MARSYAS Tour 2011. Od 

19.30 h.
19.3. 21.Ples jara. Od 20.00 h.
20.3.  Sváťovo dividlo - povídání o 

pejskovi a kočičce. Malý sál. 
Od 10.00 hod

27.3.  1.Princeznovský bál. Od 
15.00 h.

29.3.   NEŘEŽ & Klára Vytisková. 
Od 19.30 h.

Plesy:
  4.3.    GJJ Ltm 8.O
11.3.   SPgŠ Ltm, 4.D
12.3.   Ples DELI Lovosice
18.3.   SOŠ a VOŠ Štětí
19.3.   21. Ples jara

ÚNOR

14.2.  Sax a piano duo / koncert. Od 
19.00 h.                

16.2.  Lucerna aneb Boj o lípu / Di-
vadelní společnost Josefa Dvo-
řáka Praha. Hrají: J. Dvořák, P. 
Filipovská, M. Duchek a další. 
Od 19.00 h.

24.2.  Koncert ZUŠ. Od 18.00 h.
26.2.  Nejkrásnější válka / Mladiva-

dlo při ZUŠ Litoměřice. Derni-
éra úspěšné inscenace muziká-
lu. Od 19.00 h.

28.2.  Velká zebra aneb Jak že se to 
jmenujete? / Divadlo Palace 
Praha. Hrají: O. Vetchý, K. Hra-
chovcová a další. Od 19.00 h.

Představení pro školy a veřejnost
2.2.  Perníková chaloupka / Diva-

dlo Duha Polná. Pro MŠ a 1. - 
5. tř. Od 9.00 a10.30  h.  

23.2.  Rychlé šípy II. - Sněhová mise 
/ Divadlo A.Dvořáka Příbram. 
Od 9.00 a 11.30 h. Pro II.stupeň 
ZŠ a SŠ

 BŘEZEN 
Představení pro školy (i veřejnost):
7.3.  Divadlo Tramtáryje / O PRA-

ČLOVÍČKOVI. Pro MŠ a 1. 
– 5. třídy. Od 9.00 a 10.30 h. 
Vstupné: 40,-Kč. 

24.3.  Docela velké divadlo Litvínov/
PRINCEZNY JSOU NA DRA-
KA.  Pro MŠ a 1.  - 5. třídy ZŠ. 
Od 9 a 10.30 h. Vstupné 40 Kč.                                                                                                   

Představení pro děti s rodiči:
20.3.  O STATEČNÉ PRINCEZNĚ 

MÁNĚ / Pohádka. Vstup. 50 Kč. 
Večerní představení:
3.3.  Koncert / Jaroslav Svěcený. 

Od 19.00 hodin. Předplatné 
KPH. Doprodej: 180 Kč.

16.3.  Agentura Harlekýn Praha / 
FATÁLNÍ BRATŘI. 

  Bravurně rozehrané dialogy 
a situační komika. Hrají: A. 
Procházka, O. Vlach, J. Carda, 
S. Postlerová ad. Od 19 hodin. 
Vstupné v předprodeji: 320, 
300, 260, 220 Kč.

19.3.  Hynkovo hravé divadlo Lito-
měřice / ZE ŽIVOTA HMY-
ZU. Od 19 h. Vstupné v před-
prodeji: 100 Kč.

23.3.  Divadlo U Hasičů Praha / 
GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA. 

  Komedie o malém idylickém 
francouzském městečku Valen-
ce...

  Hrají: D. Suchařípa, R. Štolpa, 
Z. Dřízhalová ad. Od 19 h. 

  Divadelní předplatné. Vstupné 
v doprodeji: 320, 300, 260, 220 
Kč.

26.3.  Fotografi cká soutěž / ŽIVOT 
A CESTOVNÍ RUCH V ČES-
KÉM STŘEDOHOŘÍ. Výsta-
va představuje vybrané snímky 
z třetího ročníku fotografi cké 
soutěže vyhlašované městem 
Litoměřice a Ústeckým kra-
jem. Letošní téma: „Pozvánka 
mýma očima“ . Od 14 h.  Vstup 
zdarma.                                                                  

ÚNOR

5.2.  Méďa Béďa. (USA, 2010, rodinná 
komedie). Všemi oblíbený medvědí 
zloděj opět přichází. Od 15.00 h.

  Fotři jsou lotři. (USA,2010, kome-
die).Volné pokračování komediálních 
hitů. Od 17.30h.

  Tron: Legacy 3D (USA,2010, sci-fi ). 
3D high-tech dobrodružství zasazené 
do digitálního světa. Od 20.00 h.

  Temná krajina. (USA, 2010, myste-
riózní horor). Na konci cesty ožívají 
přízraky aneb co ukrývá nevadská 
poušť. Od 22.00 h.

6.2. Méďa Béďa. Od 15.00 h.
 Tron: Legacy 3D. Od 17.30 h.
 Fotři jsou lotři. Od 20.00 h.
7.2.  Na vlásku (USA, 2010, animovaný). 

On je největší zloděj království. Od 
17.30 h.

8.2.  Nickyho rodina (ČR/SR, 2010, drama). 
Film podle skutečných událostí, vypráví 
osudy „Wintonových dětí“. Od 20.00 h.

9.2. Na vlásku. Od 17.30 h.
  Druhá strana mince (Polsko, 2009, 

černá komedie). Nejúspěšnější pol-
ský fi lm a nejlepší fi lm roku 2009. Od 
20.00 h.

10.2.  Fimfárum (ČR, 2011, loutkový). Ne-
zapomenutelné pohádky J.Wericha ve 
3D. Od 17.30 h.

  Single man (USA, 2009, drama). Krás-
ný melancholický fi lm. Od 20.00 h.

11.2. Fimfárum. Od 17.30 h.
  127 hodin (USA/VB, 2010, dobro-

družný). Skutečný příběh horolezce 
uvězněného v utažském kaňonu. Od 
20.00 h. 

 Nickyho rodina. Od 22.00 h.
12.2. Fimfárum. Od 15.00 a 17.30 h.
  Gulliverovy cesty (USA, 2010, dobr. 

komedie). Od 20.00 h.
 127 hodin. Od 22.00 h.

13.2. Fimfárum. Od 15.00 a 17.30 h.
 127 hodin. Od 20.00 h.
14.2.  Dívka, která kopla do vosího hníz-

da (Švédsko / Dánsko / Německo, 
2008, krimi).

15.2.  Závěr úspěšné trilogie Milénium. 
Od 20.00 h.

16.2.  Dívka, která kopla do vosího hníz-
da. Od 17.30 h.

  Erotikon. (ČSR,1929). Klasický 
němý fi lm o milostném vzplanutí. Od 
20.00 h.

17.2.  Do pohádky za zvířátky. Od 9.30 h.
  Tři dny ke svobodě (USA, 2010, kri-

mi-drama). Jeho žena je zatčena pro 
vraždu... Od 20.00 h.

18.2.  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního 
poutníka (VB, 2010, dobrodružný). 
Další pokračování úspěšného fi lmu. 
Od 17.30 h.

 Tři dny ke svobodě. Od 20.00 h.
  Opravdová kuráž (USA, 2010, wes-

tern). Western podle Coenů. Od 22.00 h.
19.2.  Gnomeo a Julie (USA/VB, 2011, 

animovaný). O nejslavnějším příběhu 
lásky. Od 15.00 a 17.30 h.

 Letopisy Narnie. Od 20.00 h.
 Tři dny ke svobodě. Od 22.00 h.
20.2. Gnomeo a Julie. Od 15.00 h.
 Tři dny ke svobodě. Od 17.30 h.
 Letopisy Narnie. Od 20.00 h.                                                                     
21.2. Opravdová kuráž. Od 20.00 h.
22.2. Opravdová kuráž. Od 20.00 h.
23.2.  Další rok (VB, 2010, drama). Skvělá 

studie lidských osudů v podání Mike 
Leigha. Od 20.00 h.

24.2.  Nevinnost (ČR, 2011, drama). Lásky 
se nikdy nezbavíš. Od 20.00 h.

25.2.  Hezké vstávání. (USA, 2010, kome-
die). Harrison Ford jako moderátor-
ská televizní hvězda. Od 17.30 h.

  Ostrov Svaté Heleny. (ČR, 2011, hu-
dební). Jak vrátit lásku těm, kterým ji 
dlužíme. Od 20.00 h.

  Řetězová zpráva. (USA, 2010, ho-
ror). Dopis s varováním, že pokud ho 
nepošlou dál, zemřou. Od 22.00 h.

26.2.  Michal k snídani (divadelní předsta-
vení). Oblíbený dětský protagonista 
Michal Nesvadba. Od 15.00 h.

 Ostrov Svaté Heleny. Od 17.30 h.
  Děcka jsou v pohodě. (USA, 2010, 

komedie). Dvě mámy lesbičky, jeden 
dárce spermatu a dvě děti. Od 20.00 h.

 Hezké vstávání. Od 22.00 h.
27.2.  Megamysl ( USA, 2010, komedie). 

Od 15.00 h.
 Děcka jsou v pohodě. Od 17.30 h.
 Hezké vstávání. Od 20.00 h.
28.2.  Černá labuť (USA, 2010, drama). 

Baletka Nina dostává roli v předsta-
vení Labutí jezero. Od 20.00 h.

BŘEZEN

1.3.  Černá labuť. Od 20 h.
2.3.  Velká láska. Od 20 h.
3.3.  Varieté. Od 17.30 h.
 Správci osudu. Od 20 h.
4.3. Méďa Béďa. Od 17.30 h.
 Varieté. Od 20 h.
 Správci osudu. Od 22 h. 
5.3. Méďa Béďa. Od 15 h.
 Méďa Béďa. Od 17.30 h.
 Správci osudu. Od 20 h.
 Varieté. Od 22 h.
6.3. Méďa Béďa. Od 15 h.
 Varieté. Od 17.30 h. 
 Správci osudu. Od 20 h.
7.3. Profesionální manželka. Od 20 h.
8.3. Profesionální manželka. Od 20 h.
9.3. Puškvorec. Od 20 h.
10.3. Drive Angry. Od 20 h.
11.3. Rango. Od 15 h.
 Famfárum. Od 17.30 h.

 Světová invaze: Bitva o LA. Od 20 h.
 Drive Angry. Od 22 h. 
12.3. Rango. Od 15 h.
 Famfárum. Od 17.30 h. 
 Drive Angry. Od 20 h. 
 Světová invaze: Bitva o LA. Od 22 h.
13.3. Rango. Od 15 h.
 Drive Angry. Od 17.30 h.
 Světová invaze: Bitva o LA. Od 20 h. 
14.3. Hon na čarodějnice. Od 20 h.
17.3. Jsem číslo čtyři. Od 17.30 h.
 Dilema. Od 20 h od.
18.3.  Autopohádky. Od 15 h.
 SANCTUM. Od 17.30 h.
 Jsem číslo čtyři. Od 20 h.
 Dilema. Od 22 h.
19.3.  Autopohádky. Od 15 h.
 Dilema. Od 17.30 h.
 SANCTUM. Od 20 h.
 Jsem číslo čtyři. Od 22 h. 
20.3.  Autopohádky. Od 15 h.
 Dilema. Od 17.30 h.
 SANCTUM. Od 20 h.
21. 3.  Jsem číslo čtyři. Od 20 h.
24. 3.  Zkus mě rozesmát. Od 17.30 h.
 Odcházení. Od 20 h.
25. 3.  Zkus mě rozesmát. Od 17.30 h.
 Odcházení. Od 20 h.
 Odcházení. Od 22 h.
26.3.  Máma mezi marťany. Od 15 h.
 Odcházení. Od 17.30 h.
 Odcházení. Od 20 h.
 Zkus mě rozesmát. Od 22 h. 
27.3. Máma mezi marťany. Od 15 h.
 Zkus mě rozesmát. Od 17.30 h. 
 Odcházení. Od 20 h.
28.3. Londýnský gangster. Od 20 h.
29.3. Londýnský gangster. Od 20 h.
30. 3. Londýnský gangster. Od 17.30 h.
31.3. Hlavně nezávazně. Od 17.30 h. 
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SBÍRKA NA MÁCHU VYNESLA MILION

SEZNAM DÁRCŮ

Drobné mince, ale i dvoutisí-
cikoruny se sypaly z pokladniček 
umístěných v hotelu Salva Guar-
da a v informačním centru Měst-
ského úřadu v Litoměřicích. Pod 
dohledem kompetentních pra-
covníků úřadu a za přítomnosti 
starosty Ladislava Chlupáče totiž 
došlo k otevření sběrných nádob 
nesoucích  pečeť Města Litomě-
řice. Od 1. září do nich házeli 
mince i bankovky lidé, kteří se 
rozhodli podpořit veřejnou sbír-
ku vyhlášenou městem s cílem 
získat milion korun na pořízení 
bronzového odlitku sochy Karla 
Hynka Máchy. 

Z pokladničky informačního 
centra vypadlo více než 10 tisíc 
korun. Z plastové nádobky umís-
těné v hotelu Salva Guarda o 17 
tisíc více. Po uzavření  konta 

ABRHÁMOVI Josef a Antonín, 
Praha 9

Mgr. AXMANN Rudolf,
Litoměřice             

BARBOUCHE Emma G.,
Praha 3

BÁŇSKÁ NADACE, Most 
MUDr. BENEŠ Vladimír, 

Litoměřice
BIALBI, s.r.o,

Roudnice nad Labem 
BOBEK Jaroslav, Litoměřice 
BORECKÁ Jarmila,

Litoměřice 
BRAMBAŠKI Christo, 

Litoměřice
ČESKÁ SPOŘITELNA, 

pobočka Litoměřice 
JUDr. DIVIŠ František, 

Litoměřice
FIŠEROVI, 

Litoměřice 
GREGOROVI, 

Litoměřice 
akad. malíř GRIMM Jan, 

Litoměřice
HAK Jiří, 

Lovosice
HENNLICH Industrietechnik, 

spol. s r.o., Litoměřice
HK zubní laboratoř, 

Litoměřice
HOLÝ Josef, 

Litoměřice
HOFMANOVI Stanislav a 

Dagmar, Litoměřice

Starosta Ladislav Chlupáč společně s pracovnicí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Hanou Chrudimskou otevřeli před zraky novinářů dosud zapečetěné  
pokladničky.  Foto Eva Břeňová 

veřejné sbírky, na němž se sešlo 
celkem 893 tisíc korun, lze kon-
statovat jediné: „Celkem jsme 
vybrali  930 559 tisíc korun, 
dalších 180 tisíc korun získáme 
z prodeje bronzové sochy Stalina. 
Tato cifra v roce, který není pro 
obyvatele fi nančně jednoduchý, 
je obdivuhodná. Každému dárci, 
ať již přispěl stokorunou nebo 
desetitisícovou částkou, velmi 
děkuji. Výše darované částky 
není důležitá, i malý dar je velmi 
cenný,“ konstatoval starosta Lito-
měřic Ladislav Chlupáč po uza-
vření konta sbírky. „Jsem rád, že 
Myslbekova socha významné-
ho českého básníka, která byla 
v listopadu slavnostně odhalena 
na úpatí Mostné hory,  není pou-
ze města, ale všech jeho občanů,“ 
prohlásil starosta.  (eva)

PUBLIKACE VYJDE V KVĚTNU
Kulturní pořad, jenž se stane oslavou májových dnů a zároveň vzpo-

mínkou na Karla Hynka Máchu, proběhne v květnu u Myslbekovy sochy 
slavného básníka. „V jeho průběhu předáme lidem, jež přispěli do veřejné 
sbírky, publikaci vydanou u příležitosti odhalení díla,“ informoval jednatel 
občanského sdružení Salva Guarda Jan Grimm.  Obsahovat bude i seznam 
všech dárců, stejně jako řadu fotografi í, které dokumentují odlití sochy, její 
příjezd do Litoměřic a následně slavnostní odhalení, které  před zraky více 
než tisícovky lidí proběhlo loni v listopadu na úpatí Mostné hory.

Termín bude upřesněn v příštím vydání Radničního zpravodaje.  (eva) 

HOREJSEK Gerhard, 
Litoměřice

MUDr. HŘEBÍČKOVÁ Věra, 
Litoměřice

HUDCOVI, 
Česká Lípa

HURKOVI Stanislav a Milada, 
Praha 

CHLÁDEK a TINTĚRA,        
s. s r.o., Litoměřice 

IKONIAKOVI, 
Litoměřice 

INEX, s. s r.o., 
Litoměřice 

ING PRO, s r. o. 
Litoměřice

JJB – ING Praha, s. s r.o. 
MUDr. KANYZA František, 

Litoměřice 
MUDr. KANYZOVÁ Iva, 

Litoměřice
KARASZOVI Jana a Alexandr, 

Litoměřice
MUDr. KEJŘ Pavel, 

Litoměřice
KLÍROVI Jiří a Olga
KOMERČNÍ BANKA, 

pobočka - Litoměřice
Ing. KODYS Petr, 

Litoměřice
KODYTEK Ladislav, 

Litoměřice 
MUDr. KOHOUTEK Ladislav, 

Lovosice 
Mgr. KOLAŘÍKOVÁ Romana, 

Litoměřice 

KONVALINKOVÁ Naďa, 
Praha 

KOPÁČEK Rudolf, 
Litoměřice

KOVOBEL, a.s., 
Litoměřice

Mgr. KREJZA Karel, 
Litoměřice 

MUDr. KRUMBHOLZ Jiří, 
Dobřichovice 

KRUNCL Lubomír, 
Nučničky 

KRUPKA Miroslav, 
Litoměřice 

Ing. KUČERA Antonín, 
Litoměřice 

K2 Aquecon, s.r.o., 
Všebořice

LIHMOVÁ Marta, 
Litoměřice

MÁCHOVI Jana a Jindřich, 
Jindřichův Hradec 

MĚSTO LITOMĚŘICE (zast. 
starostou L.Chlupáčem)

NADAČNÍ FOND KALICH 
Alexandra Vondry

N+N Konstrukce a dopravní 
stavby, Litoměřice

ORTOPEDICKÉ CENTRUM, 
Ústí n.L.

PECKOVI Zdeněk a Květa, 
Litoměřice 

PISKLÁKOVI Tereza a Jakub, 
Litoměřice

PODLIPNÝ Petr, 
Litoměřice

STOJANOV Štěpán, 
Terezín 

JUDr. ŠUMEROVÁ Radka, 
Litoměřice 

ŠUROVI Jaroslav a Olga, 
Litoměřice  

MUDr. TUTTER Miroslav, 
Litoměřice 

ULIČNÝ Pavel, 
Litoměřice 

VANĚK Luděk, 
Litoměřice

MUDr. VYSOUDIL Leoš, 
Litoměřice 

VÝSTAVY, s. r. o., 
Litoměřice 

MUDr. VÍŠKOVÁ Jana, 
Litoměřice 

MUDr. ŽÁČKOVÁ Eva, 
Litoměřice
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OSOBNOSTI LITOMÌØIC  �  NÁŠ SERIÁL  � OSOBNOSTI LITOMÌØIC

NEMOCNICE MU JE DRUHÝM DOMOVEM
Mezi v Litoměřicích nejdéle 

sloužící a profesně nejuznávanější 
lékaře patří MUDr. Milan  Zbořil. 
Patří mezi průkopníky kardiologie 
v litoměřické nemocnici, kde strá-
vil několik desítek let svého pro-
fesního života. Za jeho dlouholetou 
péči o pacienty, která se vyznačo-
vala nejen odbornými, ale i lidský-
mi kvalitami, mu na radnici podě-
koval i starosta Ladislav Chlupáč. 

Milan Zbořil je vnímán hlavně 
jako kardiolog. Způsob, jakým se 
k tomuto odvětví dostal, je však 
více než zajímavý. Jako absolvent 
všeobecného lékařství nastoupil 
v roce 1959 do litoměřické nemoc-
nice jako internista. Tehdy zde ještě 
nebylo EKG. Nemocnice vlastnila 

Fotografi e v divadle
V pátek 4.února  bude v 17 

hodin v divadle zahájena další fo-
tografi cká výstava. Tentokrát zde 
představí své barevné snímky li-
toměřický fotograf Fanda F.Diviš, 
který reportážní formou zobrazil 
život a přírodu v Jiráskových sa-
dech. Výstava potrvá do 14.března.

 
Sev. galerie výtvarného umění

„Malá retrospektiva“ je název 
výstavy Jitky a Květy Válových.  
Zahájena bude 18. února a potrvá 
do 17. dubna. Představeny budou 
obrazy i kresby obou autorek, 
včetně Jitčiných prací z posled-
ních let, které svědčí, i přes její 
pokročilý věk, o neutuchající ži-
vosti a umělecké kvalitě autorči-
ny tvorby.

Michal bude hračkou dětí
V sobotu 26.února bude od 15 

hod patřit kino Máj dětem a jejich 
hostovi Michalovi Nesvadbovi, 
který pro ty nejmenší připravil 
pořad s názvem Michal k snídani.

Michal, který je dětem dobře 
známý z pořadu České televize 
Kouzelná školka, tentokráte plně 
rozvíjí hru s barevnými samole-
picími páskami. Slibuje spoustu 
legrace, soutěží, písniček a dárků. 

Hospoda U letního kina
Skupina Rudovous / 18. února  

od 20 hodin.  Punk bez nepřítele, 
jazz bez not, folk bez poselství 
a metal bez vlasů.

Vystoupení KEISHO OHNO 
z Japonska / 12. března od  20 hodin.  

Skupina Traband / 18. března 
od  20 hodin. 

TIPY PRO VÁS

Následující týdny budou 
na kulturu bohaté. Vedení Měst-
ských kulturních zařízení Lito-
měřice plní svůj slib a opět při-
chází s pořadem určeným dětem. 
Již 27. února se uskuteční v domě 
kultury od 15 hodin koncert dívčí 
taneční a pěvecké skupiny 5AN-
GELS.  

Při této příležitosti budou mít 
opět všichni možnost vytočit si 
na kole štěstí slevu, tentokrát 
na koupi vstupenky na březnový 
Ples princezen, který se uskuteční 
27. března.

Plesová sezona je v plném 
proudu. Opět se již 19. března 
uskuteční Ples jara, v průběhu 
kterého k tanci i poslechu zahraje 
již tradičně litoměřický OH Band. 
Zajímavým zpestřením večera 
bude vystoupení artistické skupi-
ny CHEBEJET, jež se probojo-

PŘIJEDE ZPĚVAČKA BÍLÁ
I HOUSLISTA SVĚCENÝ

pouze starý vyšetřovací přístroj, 
který se uváděl do provozu toče-
ním klikou. Když mu praskla žá-
rovka, zjistilo se, že tento typ už se 
nevyrábí. „Jako domácí kutil jsem 
přišel na způsob, jak ji nahradit. 
Protože však posléze nebyl nikdo, 
kdo by uměl upravený kardiograf 
obsluhovat, vždy volali mě, ať pa-
cienta vyšetřím,“ popisuje Milan 
Zbořil  způsob, jakým se dostal 
ke kardiologii, u které následně zů-
stal po mnoho let a v níž se vypra-
coval z řadového lékaře na uznáva-
ného odborníka. 

V roce 1968 stál v Litoměřicích 
u založení kardiologie, jež byla vů-
bec první  v Ústeckém kraji. „Tehdy 
klesla úmrtnost pacientů s infark-

vala do fi nále soutěže Česko-Slo-
vensko má talent.  

Na konci března opět začíná za-
jímavý hudební cyklus s názvem 
Rebelující dámy české hudby. Le-
tošní cyklus zahájí 29. března Klá-

ra Vytisková, zpěvačka skupiny 
TOXIQUE a moderátorka hudeb-
ního pořadu Medúza, která vystou-
pí s kapelou Neřež. Následovat 
v dubnu bude duo TWO VOICES  
a v květnu recitál Ester Kočičkové.

I v dalších týdnech nás však 
čeká řada kulturních lahůdek. 
„Na duben připravujeme  kon-
cert skupiny Chinaski, na květen 
recitál Lucie Bílé a v červnu zde 
vystoupí stále oblíbenější písnič-
kář Tomáš Klus,“ vyjmenovala 
nejzajímavější pořady ředitelka 
Městských kulturních zařízení Li-
toměřice Věra Kmoníčková. 

Zajímaví hosté vystoupí 
i na prknech divadla. Již 16.úno-
ra si na své přijdou obdivovatelé 
Josefa  Dvořáka, kterého uvidí 
ve hře Lucerna aneb Boj o lípu. 
V březnu zde vystoupí houslový 
virtuóz Jaroslav Svěcený.  (eva)

OBLIBA KINA ROSTEMASOPUSTNÍ VESELÍ
Obliba litoměřického kina Máj stoupá. V loňském 

roce jej totiž navštívilo o zhruba sedm tisíc diváků více 
než v roce 2009. „Musím proto poděkovat vedení měs-
ta, protože právě jeho rozhodnutí o investici do digitál-
ní technologie rozšířilo možnosti kina Máj,“ poukáza-
la na důležitý fakt ředitelka MKZ Věra Kmoníčková. 

Kino nezklame své návštěvníky ani v následujících 
týdnech. „Všechny nové fi lmy, které budou distri-
buovány v digitálním formátu, z nichž nejočekávanější 
je zřejmě 19. května  poslední díl Pirátů z Karibiku, 
uvedeme v premiérovém termínu,“ upozornila ředitel-
ka Kmoníčková.  (eva) 

Vrátit do Litoměřic tradici masopustního veselí se po-
kusí vedení Městských kulturních zařízení již za několik 
dní. 23. února se totiž na Mírovém náměstí uskuteční prv-
ní litoměřický masopust, který je oslavou příchodu jara 
navazující na staročeské tradice. „Chybět nebude podium 
s lidovou kapelou, harmonikář, fl ašinetář, loutkové diva-
dlo, moderátor v masce, který zapojí kolemjdoucí do dění, 
dětská karnevalové školka s omalovánkami, maškary vol-
ně procházející mezi lidmi a dobové stánky s řemesly,“ 
informovala ředitelka MKZ Věra Kmoníčková. Občerst-
vení nabídne pivovarský stan s kapacitou zhruba sto míst, 
v němž proběhnou i zabijačkové hody spojené s prodejem 
čerstvých specialit.  (eva)

tem z 16 procent na 8 právě díky 
péči na koronární jednotce, kterou 
tehdy vedl primář Krutský,“ vzpo-
mněl si doktor Zbořil, jenž se v roce 
1992  podílel i na založení a rozjez-
du metabolické jednotky pro paci-
enty s těžkým onemocněním jater, 
ledvin apod. V té době nefungovalo 
anesteziologicko-resuscitační oddě-
lení a metabolická jednotka zajišťo-
vala péči pro pacienty nacházející se 
ve velmi vážném stavu. 

Doktor Zbořil zůstává aktivní 
i poté, co dovršil 75 let. Třikrát 
v týdnu si oblékne bílý plášť 
a přijímá pacienty v kardiolo-
gické ambulanci litoměřické ne-
mocnice, jíž zůstal věrný po celý 
život.     Eva Břeňová 


