Radnièní zpravodaj
DVOUMÌSÍÈNÍK LITOMÌØIC

Milí Litomìøièané,

dnes se Vám
dostává do rukou první èíslo
Radnièního
zpravodaje, jen
bude prozatím
vycházet kadé
dva mìsíce a
který dostanete do svých potovních schránek zdarma.
Ji delí èas jsme cítili potøebu
existence periodika, které by informovalo Vás, obyvatele tohoto
mìsta, o práci radnice. O tom, jaké
zmìny její vedení chystá, proè tak
èiní, èím se zabývají pracovníci jednotlivých odborù. Prostøednictvím
zpravodaje se dozvíte, o èem jednali radní, o èem zastupitelé a hlavnì
s jakým výsledkem. Naleznete zde
i praktické informace, jako napøíklad kde a v které dny budou pøistaveny kontejnery na svoz odpadu,
v jakém termínu probìhne èitìní
ulic nebo kdy, kde a jaká se zde
uskuteèní kulturní akce. Radnièní
zpravodaj bude zcela nepolitický.
Vìøím, e jeho existenci pøivítáte.
Rád bych, aby se pro Vás stal periodikem, na které se budete kadé
dva mìsíce tìit, protoe nabídne
ucelené informace o mìstì, v nìm
ijeme a které je právem povaováno za perlu Ústeckého kraje.
Ladislav Chlupáè, starosta
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( První høíník nesmí za volant
( V Litomìøicích se opìt bude
vaøit pivo
( Zemì pod Litomìøicemi odkrývá svá tajemství
( Jiráskovy sady mají správce
( V sociálních dávkách dolo
k zásadním zmìnám
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Odhady geologù se potvrzují

Do Litomìøic se sjídìjí nejlepí geologové nejen z Èeské republiky, ale i ze zahranièí, dokonce
z Austrálie. Mìsto se toti stalo
v Èechách nositelem pilotního
projektu stavby geotermální elektrárny, je bude získávat teplo
z nitra zemì.
Ji v listopadu najela do Jiøíkových kasáren vrtná souprava. Jejím
úkolem je vyhloubit 2,5 kilometru
hluboký vrt, který má potvrdit odhady geologù, e zemì pod Litomìøicemi je nezvykle energeticky
vydatná. Dostali jsme se do
hloubky 852 metrù a teplota zde
dosahuje 32,3 stupòù Celsia. Z tohoto výsledku máme radost, protoe potvrdil pøedpoklady, uvedl vedoucí odboru ivotního prostøedí
Mìstského úøadu Litomìøice Pavel
Gryndler. V hloubce pìti set metrù
pøitom teplota dosahovala 17,6
stupòù Celsia.
Geologové se domnívají, e
v hloubce 2,5 kilometru by se pak
mìla pohybovat kolem 70 stupòù
Celsia. Pro stavbu geotermální
elektrárny, díky ní by se Litomìøice staly energeticky sobìstaèné,
je tøeba teplot podstatnì vyích,
ale v této fázi prùzkumných prací
pro výpoèet teploty v koneèných
vrtech staèí ovìøit tepelný gradient. Samotná geotermální elektrárna by pøitom èerpala teplo
z hloubky pìti kilometrù. V pøípadì, e ve 2,5 kilometrech dosáhne teplota 70 stupòù Celsia,

Vrtná inenýrka Lucie Sciránková dohlíí, aby vrtná souprava v Jiøíkových kasárnách pracovala tak, jak má.
Foto Eva Bøeòová

v pìti kilometrech se teplota mùe
pohybovat okolo dvou set stupòù
Celsia, doplnil informace Pavel
Gryndler.
Mìsto Litomìøice ve spolupráci s tìmi nejlepími geology
èerpá zkuenosti z mnoha státù,
kde byl podobný projekt ji úspìnì realizován  napøíklad
z Francie, Rakouska, Nìmecka,
ale napøíklad i Austrálie. Má
podporu jak Ministerstva prùmyslu a obchodu, tak i Ministerstva ivotního prostøedí. Prùz-

kumný vrt bude stát 63 milionù
korun. Pøíjemcem státní dotace
je praská firma Geomedia, která
je nositelem projektu.
Po ukonèení prùzkumných
prací, kdy se potvrdí oèekávání geologù, zaène dalí fáze
projektu zamìøená na vlastní
realizaci malé geotermální elektrárny a teplárny. Celková realizace tohoto projektu je pak
vyèíslena na 1 miliardu 111 milionù korun.
(Pokraèování na str. 7)

Kruhový objezd pøed domem kultury bude do konce èervna
Do konce èervna má být postaven nový kruhový objezd pøed litomìøickým domem kultury. Jeho
stavba výraznì zlepí plynulost
dopravy v této èásti mìsta.
Jednání o koupi pozemkù dotèených stavbou mezi investorem akce,
tedy Ústeckým krajem, a jejich majitelem, tedy církví, ji úspìnì skonèila, informoval místostarosta Litomìøic Ivan Palán. Právì pozemkové
záleitosti bránily stavbì kruhové
køiovatky, která mìla být zahájena
ji loni. V tuto chvíli je zøejmé, e
zaène za nìkolik týdnù. Pokud poèasí dovolí tak v únoru, nejpozdìji ale
v bøeznu. Územní rozhodnutí ji nabylo právní moci. Po doladìní nìkterých technických záleitostí, jako napøíklad pøeloka horkovodu, vydá
odbor dopravy a silnièního hospodáøství i stavební povolení.
Zároveò se stavbou kruhového
objezdu také dojde k rekonstrukci

Maketu pøedstavující vnitøek kruhového objezdu ukazuje Ivo Perna. Symbolizuje
køíení cest. Vnitøek nové køiovatky zkrálí kameny pocházející z kamenolomu
Dubièná nad Útìkem, stejnì jako malá fontánka.
Foto Eva Bøeòová

Masarykovy ulice, a to a po èást,
do ní ústí Turgenìvova ulice. Poloen bude nový asfaltový povrch.
Pøed obchody po pravé stranì Masarykovy ulice také poèítáme s vybudováním odstavného pruhu, potøebného hlavnì pro zásobovací
vozy, který tu citelnì chybí, uvedl
vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství Ivo Perna. Tím se
støed vozovky posune více doleva.
S ohledem na realizaci tohoto
projektu ji byly pøed více ne
rokem vykáceny katany v Masarykovì ulici. Nahradí je ale øada výraznì mladích stromù, které rostou
za zdí Konviktu.
Ústecký kraj coby investor má na
realizaci kruhového objezdu pøipraveno zhruba dvacet milionù korun.
Dalí dva miliony pøedstavují investici mìsta, která bude vyuita na
nové osvìtlení Masarykovy ulice,
chodníky a podobné záleitosti. (eva)
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V sociální oblasti platí nové zákony
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví Mìstského úøadu v Litomìøicích je zavalen novinkami, které vyplývají z nìkolika
zákonù, je vely v platnost
s pøíchodem nového roku. Vedoucí odboru Libue Melenová
øíká, e zvládat se to i nyní dá
jen za cenu maximálního nasazení a pøesèasových hodin
a jetì to není záruka vèasného
vyplacení dávek sociální péèe
a pøíspìvku na péèi. Nový poèítaèový systém toti stále vykazuje jisté nedostatky a navíc ze
strany Ministerstva práce a sociálních vìcí nebylo zajitìno
vèasné a dostateèné prokolení
úøedníkù pracujících s tímto
systémem. Program byl dokonèen na konci prosince loòského
roku a zkuební verze byla v té
dobì pøístupná jen ze 75 procent.
Jaké nové zákony zaèaly v sociální oblasti platit od nového
roku?
Zákon o pomoci v hmotné
nouzi, zákon o ivotním a existenèním minimu, zákon o sociálních
slubách. Zároveò pracujeme s novými provádìcími vyhlákami
k tìmto zákonùm. Mimo jiné byl
i novelizován a doplnìn zákon
o sociálnì právní ochranì dìtí hlavnì v oblasti ochrany pøed domácím
násilím. Zmìnila se také výe minimální mzdy.
Zaènìme tedy nejprve zákonem o pomoci v hmotné nouzi.
Ten je úplnou novinkou.
Nabytím jeho úèinnosti dolo
k øadì zmìn v pùvodní oblasti
dávek sociální péèe. Tento zákon
zruil zákon o sociální potøebnosti,

Dochází k výmìnì
na postu vedoucího

Po mnoha letech práce na pozici vedoucí sociálních vìcí
a zdravotnictví Mìstského
úøadu Litomìøice odchází do
starobního dùchodu Libue Melenová. Za dobu jejího pùsobení
dolo ve mìstì k výraznému
zkvalitnìní sítì sociálních slueb. Výbìrové øízení na tuto pozici vyhrál Ing. Martin Veber,
který v minulosti pùsobil jako
vedoucí referátu státní sociální
podpory Okresního úøadu v Litomìøicích a posléze jako tajemník Mìstského úøadu v Roudnici nad Labem. Na odbor sociálních vìcí nastoupil 1. února.
Svou novou funkci pøevezme
o mìsíc pozdìji.

Pracovnice odboru sociálních vìcí a zdravotnictví v èele s vedoucí Libuí
Melenovou (na snímku) se musely s pøíchodem nového roku zorientovat ve
znaèném mnoství legislativních zmìn souvisejících s výplatou sociálních
dávek.
Foto Eva Bøeòová

podle kterého byly poskytovány
nìkteré dávky sociální péèe.
Je tento zákon pro sociálnì
slabé výhodnìjí? Jinak øeèeno,
mohou díky nìmu od státu získat
více finanèních prostøedkù?
Je to individuální. Nìkteøí na
dávku nemusejí mít nárok u
vùbec, protoe se zmìnil zpùsob jejího výpoètu. K zásadní zmìnì
dolo u spoleènì posuzovaných
osob, co v mnoha pøípadech vedlo
ke sníení dávek. Naopak se zvýila èástka na ivobytí osoby z dùvodu dietního stravování nebo èástka
na ivobytí u jednotlivce.
Pracujete s novým poèítaèovým systémem. V èem spatøujete
jeho výhody?
V propojení úøadù. Bohuel
zatím mùeme o výhodách pouze
hovoøit, protoe v praxi se jetì nedají vyzkouet. V souèasné dobì

jsme propojeni s úøadem práce,
s dávkami státní sociální podpory,
s centrálním registrem obyvatel.
Mìlo by dojít i k propojení se správou sociálního zabezpeèení a výhledovì i s finanèním úøadem. Myslím
si, e a budou vechny nedostatky
vychytané, doplnìné v programu
a dojde k propojení se zmiòovanými institucemi, bude tento systém
výhodný.
Ke zmìnì dolo i v minimální
mzdì. O kolik byla zvýena?
O osm set. Z pùvodních 7 200
korun na 8 000 korun.
Zásadní zmìny pøinesl také
zákon o sociálních slubách. Co
z nìj zásadního vyplývá?
Zpùsob finanèní pomoci. Napøíklad u bezmocnosti. Døíve ji
k dùchodu vyplácela Èeská správa
sociálního zabezpeèení. Od ledna
letoního roku je tato výplata zrue-

na a nahrazena pøíspìvkem na péèi,
který vyplácí ná odbor. Vyplácené
èástky se výraznìji zvýily. Napøíklad lidé, kteøí døíve brali na bezmocnost 960 korun, mají nárok na
ètyøi tisíce korun pøíspìvku na péèi
o dospìlého a pìt tisíc korun o dítì.
Zároveò dolo ke zruení pøíspìvku
pøi péèi o osobu blízkou, který nahradil pøíspìvek na péèi.
To jsou pomìrnì zásadní
zmìny. Jsou pøíjemci sociálních
dávek o nich dostateènì informováni?
Koncem loòského roku rozesílala Èeská správa sociálního zabezpeèení informace o zruení pøíspìvku
na bezmocnost, který byl vyplácen
k dùchodu s tím, e tato bezmocnost
bude automaticky pøeklopena na povìøené úøady a my je postupnì oslovíme dotazníkem na doplnìní informací potøebných pro vyplácení pøíspìvku na péèi. Rovnì jsme opìt
prostøednictvím letákù informovali
o zmìnách dávek sociální péèe
a o hmotné nouzi. Lidem, kteøí pøijdou o sociální dávku ádat prvnì,
jsme pøipraveni poskytnout okamitì informace. Poskytujeme je dnes
a dennì desítkám lidí, kteøí se ve
zmìnách zatím pøíli neorientují.
S pøíchodem nového roku
zaèal platit i zákon, který má
chránit obìti domácího násilí. Ji
jste v souvislosti s ním nìjaký
pøípad øeili?
Zatím jich bylo pìt, z toho dva
velice násilné. Dìti byly odvezeny
do náhradního ubytování  Klokánku. Døíve byt spíe opoutìly
matky s dìtmi, tedy obìti domácího
násilí. Nyní je správné, e policie je
oprávnìna rozhodnout o vykázání
násilníka ze spoleèného obydlí.
Eva Bøeòová

Poøádek na sociálním odboru hlídá stráník
Nìkolik pøípadù agresivního
chování zaznamenaly v prùbìhu
ledna pracovnice sociálního odboru Mìstského úøadu v Litomìøicích. Neuspokojení adatelé o sociální dávky èastovali vulgárními
slovy úøednice. K fyzickému napadení ale díky pøítomnosti mue
v uniformì natìstí nedolo.
O pøítomnost vdy jednoho zástupce mìstské policie poádala
vedení mìsta ji v závìru loòského roku vedoucí odboru Libue
Melenová. Její ádost byla vyhodnocena jako oprávnìná. I s ohledem na fakt, e s platností nových
zákonù skonèil s pøíchodem nového roku urèité skupinì lidí nárok
na výplatu nìkterých druhù sociálních dávek, co vyvolalo vlnu
nevole.
(eva)

Stráník mìstské policie Robert Èelko obchází kanceláøe odboru sociálních
vìcí, kde pracuje 37 úøedníkù, a dohlíí na klid a poøádek. Foto Eva Bøeòová
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První høíník nesmí za volant
První øidiè pøiel v Litomìøicích
o øidièský prùkaz poté, co byl
v èervenci loòského roku zaveden
v rámci novely silnièního zákona
nový bodový systém. Jde o mue
pocházejícího z jedné z obcí, jejich povìøeným úøadem je mìsto
Litomìøice. Ve druhé polovinì
roku se dopustil hned nìkolika
pøestupkù. Øídit motorové vozidlo
nesmí od ledna.
Pokud nìkdo tvrdí, e aktivita
policie v tomto smìru upadá, tak
s ohledem na nárùst projednávaných pøestupkù si troufám tvrdit,
e tomu tak v ádném pøípadì
není, konstatuje vedoucí odboru
dopravy a silnièního hospodáøství
mìstského úøadu Ivo Perna.
V rámci bodového systému øeili do konce loòského roku pracovníci odboru celkem 1849 pøestupkù. Práci jim usnadòuje poèítaèový systém Elika. Údaje poskytnuté policií vloí úøednice do

Celou pøestupkovou agendu øidièù
mají na odboru dopravy na starosti
tøi úøednice. Mezi nimi i Jana Rejfová, která ukazuje knihy høíníkù.
Foto Eva Bøeòová

systému, který pak automaticky
strhává øidièi body. V pøípadì, e
pøiel o vech dvanáct, systém

upozorní, e ho je tøeba pøedvolat.
S pøedvoláním jsme díky dobré
spolupráci jak se stráníky, tak
státní policií, zatím problémy nemìli, zhodnotil souèinnost Ivo
Perna.
V souèasné dobì mají tøi úøednice na starosti celou pøestupkovou
agendu. Za celý loòský rok øeily
blokovou pokutou 135 pøestupkù.
K tzv. pøíkazovému øízení, kdy se
høíníci dobrovolnì nedostavili
k projednání pøestupku, museli pøistoupit v 554 pøípadech. Napomenutí si vyslouilo 13 motoristù, pokutu jich dostalo 245. 24 øízení bylo
zastaveno. Celkem 178 øidièùm
bylo z nejrùznìjích dùvodù zakázáno øídit motorové vozidlo. Øeení 235 pøestupkù pak pøelo do letoního roku.
Za loòský rok jsme udìlili pokuty ve výi 3 milionù 145 tisíc
korun, shrnul vedoucí odboru.
Eva Bøeòová

Kampanì propagují zdravý ivotní styl
Litomìøice patøí mezi nejaktivnìjí èleny Národní
sítì Zdravých mìst. Oceòován je hlavnì jejich pøístup k vyuívání obnovitelných zdrojù energie. Zatímco døíve byla s tím související èinnost zahrnuta pøi
zastupitelstvu pod komisi zdravotní a sociální, od nového roku u pracuje samostatná komise Zdravého
mìsta.
Letos se mìsto Litomìøice zapojí opìt do nìkolika kampaní, jejich cílem je propagovat zdravý ivotní styl, informuje zastupitel mìsta a pøedseda komise Petr Hermann. Mezi v Litomìøicích úspìnì poøádané kampanì napøíklad patøí Den zemì, Dny zdraví, Den bez tabáku, Dny bez úrazu. Letos se mìsto
prvnì hodlá pøipojit ke kampani Bezpeèná cesta do
koly. V rámci ní chtìjí èlenové komise uskuteènit
mezi obyvateli mìsta malou anketu, aby zjistili, co
ohrouje dìti na jejich cestì do koly.
V Národní síti Zdravých mìst je devìt mìst, mezi
nimi i Litomìøice. Své èlenství v radì budou v dubnu

V rámci Dnù zdraví si lidé mohou zdarma nechat zmìøit
napøíklad tlak (na snímku), cholesterol, mnoství tuku
v tìle apod.
Foto archiv

obhajovat. Do práce Zdravých mìst se kromì Litomìøic zapojilo v rámci Ústeckého kraje jen Ústí nad
Labem a tìtí.
(eva)

Privatizace mìstského bytového fondu pokraèuje
Zhruba tøicet milionù korun je
èástka, kterou by letos mìsto Litomìøice mìlo získat prodejem bytù.
Tato èástka nezahrnuje výnos
z prodeje vojenských bytù, který
zøejmì bude zahájen a v pøítím
roce. Loni dosáhl pøíjem dokonce
29 milionù korun.
V plném proudu je v souèasné
dobì privatizace bytových domù
v Dukelské ulici, Hynaisovì, Seifertovì, Eliky Krásnohorské
a Kosmonautù. K prodeji je letos
urèeno celkem 444 bytù, u stovky
z nich u byl tento proces dokonèen.
Prodej bytù pod panelovými
domy v ul. Stavbaøù èp. 2002, èp.
2003 a U Katovny èp. 2005 mùe
zaèít po vypracování prohláení
vlastníka, jeho zápisu do katastru
nemovitostí a po ocenìní byto-

vých jednotek urèených k prodeji. Mìstu se koneènì povedlo pøevést pozemky pod tìmito domy do
svého vlastnictví, a tak ji nic nebrání jejich prodeji. Problémem
vak zùstává pozemek pod
domem èp. 2004 U Katovny, který
z dùvodu nedoøeených majetkových záleitostí i nadále patøí
státu. V tomto pøípadì by mìsto
muselo prodávat byty bez pøísluných pozemkù, poukázal na realitu vedoucí majetkového odboru
mìstského úøadu Václav Härting.
Zájem o koupi mají i nájemníci
z ulic Praská a Raisova, které
také nebyly dosud privatizovány.
U pozemkù v Raisovì ulici by nájemníci museli uhradit kromì
ceny bytù i sankèní poplatek za
prodej pozemkù, je byly bezúplatnì pøevedeny na mìsto,

a který by muselo mìsto uhradit
v pøípadì jejich prodeje pøed
rokem 2012.
Problém týkající se Praské
ulice je zase jiného charakteru.
Nacházejí se zde sluební byty
vìzeòské správy. Místostarosta
Litomìøic Ivan Palán proto absolvoval jednání s novým øeditelem
litomìøické vìznice. Nejprve toti
musí dojít ke zruení statutu sluebních bytù. Bez toho nelze pøistoupit k privatizaci. Jednání s vìzeòskou slubou by mohla být
s úspìným výsledkem dokonèena
do konce bøezna.
V majetku mìsta na základì
rozhodnutí zastupitelù zùstane
zhruba 420 bytù nacházejících se
v historickém jádru Litomìøic,
stejnì jako stovka bytù sociálního
charakteru.
(eva)
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Krátce z jednání
rady mìsta
Sdruení Romù poádalo mìsto
o pronájem nebytových prostor, které
by byly vhodné k vytvoøení chránìné
dílny. V té by pracovní uplatnìní nalezli lidé se zmìnìnou pracovní schopností. Radní jejich ádost vzali na vìdomí.
ádost týkající se záboru veøejného prostranství na Dominikánském
námìstí neprola. Podnikatel zde chtìl
provozovat pøedzahrádku. Podle radních by vak svým umístìním naruovala hladký provoz v Kláterní ulici.
Dozorèí rada Mìstské nemocnice v Litomìøicích zmìnila s pøíchodem nového roku své sloení. Zùstal
v ní místostarosta Litomìøic Jiøí
Landa, podnikatel a vysokokolský
profesor Antonín Kuèera a lékaø Petr
Jillich. Novì v ní usedne lékaø Viktor
Jenovský a ekonom Radek Lonèák.
Radní zároveò schválili i nový statut
dozorèí rady, který výraznìji posiluje
její pravomoc.

Podmínky prodeje
bytù se nemìní
Vedení litomìøické radnice i nadále
nabízí nájemníkùm mìstských bytù urèených k prodeji tøi monosti úhrady
kupní ceny. V pøípadì, e èástku zaplatí hotovì, dostanou desetiprocentní
slevu z ceny. Pokud zvolí tøi splátky,
mohou poèítat s pìtiprocentní slevou.
V úvahu pøichází i estiletý cyklus stavebního spoøení, pøi kterém je byt prodáván bez slevy. V tomto pøípadì musí
nájemníci naspoøit cílovou èástku,
která odpovídá kupní cenì bytu.

K odprodeji bytù tøetí
osobì zatím nedolo

Pøestoe litomìøiètí zastupitelé
v loòském roce schválili monost prodeje bytù tøetí osobì, zatím jí pracovníci majetkového odboru nevyuili.
Naprostá vìtina tìch, kteøí zprvu odmítali si nájemní byt od mìsta odkoupit, tak nakonec uèinili. Fakt, e by
mohl být prodán tøetí osobì, byl zøejmì dostateènou hrozbou.
Pro mìsto je toti nevýhodné, aby
se kvùli jednomu neprodanému bytu
stávalo èlenem spoleèenství vlastníkù, vysvìtlil místostarosta Ivan
Palán, proè loni zastupitelé dali prodeji bytù tøetí osobì zelenou.

Dluníci nájemného
dostali anci
Radní rozhodli, e prominou dluníkùm nájemného poplatek z prodlení.
Ovem pouze v pøípadì, e dojde ke
stoprocentní úhradì aktuální dluné
èástky na nájmu a slubách spojených
s uíváním bytu do 30. èervna tohoto
roku. Výjimku vak tvoøí pøípady, kdy
dluh na nájemném je k datu pøijetí tohoto usnesení (prosinec 2006) vymáhán ji v rámci exekuèního øízení. Prominutí platí i pro pøípady, kdy dluník
sjedná do 31. bøezna tohoto roku splátkový kalendáø splatný do 31. 12. 2007
a dluník splátkový kalendáø obdrí.
Toto usnesení platí pro aktuální dluné
nájemné vzniklé do 31. prosince loòského roku.
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?

k 31. prosinci loòského roku
bylo na Litomìøicku vydáno 946
pracovních povolení pro cizince?
Údaj zveøejnil Úøad práce v Litomìøicích. V naprosté vìtinì jde o absolventy základní a praktické koly.
Nejvíce jich pochází z Ukrajiny, následuje Slovensko.
zhruba v polovinì tohoto roku
má být pro kutily a zahrádkáøe otevøené nové Hobby centrum? Stavební
povolení nabylo právní moci 30. listopadu. Stavba má být dokonèena
do 31. kvìtna. Velikostí se výraznìji nebude liit od sousedního Interparu. Parkovitì pøed Hobby centrem nabídne 146 míst, z toho osm
pro invalidy.
poplatky za komunální odpad
zùstávají stejné jako loni? Kadá
osoba s trvalým pobytem v Litomìøicích zaplatí roènì 498 korun.
trby z parkovacích automatù
umístìných v centru Litomìøic a za
prodej parkovacích karet dosáhly
v loòském roce zhruba sedmi milionù korun? Z toho 1,6 milionu korun
tvoøí náklady na provozování systému, který zajiují technické sluby.
Zisk vak neel do rozpoètu technických slueb, ale na konto mìsta, je
ho vloilo do stavby nového parku.

Místo své maminky dobìhla k automatu zaplatit parkovné Miládka Mareová.
Foto Eva Bøeòová

Plánované investice

Kostelu svatého Václava,
který mìsto pronajalo pravoslavné
církvi, u nebude chybìt kúr. Vlastník toti uvolnil 300 tisíc korun na
stavbu døevìné konstrukce. Projekt
ji byl zpracován. Pùvodní kúr byl
odstranìn v devadesátých letech,
protoe byl napadený èervotoèem.
Tehdy mìstu chybìly peníze na
stavbu nového. Letos hodlá tento
stav napravit.
Návtìvníci krytého plaveckého bazénu budou mít nové sociální
zaøízení. Rekonstrukce toti èeká
jak dámské, tak i pánské toalety.
Spoleènì s pokraèující výmìnou
zkorodovaného ocelového potrubí
ve strojovnì to bude stát více ne
pùl milionu korun. Dalích 60 tisíc
korun pùjde na vybudování odpoèinkové zóny pro návtìvníky
sauny. Mìla by se stát souèástí masérny i sauny tak, aby si lidé mìli
kde posedìt.

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI
ROZPOÈET MÌSTA

Rozpoèet mìsta pro letoní rok schválili zastupitelé 25. ledna, kdy se uskuteènilo jejich první zasedání v tomto roce.
Foto Eva Bøeòová

Zahájení stavby nového domova dùchodcù (15,6 milionu
korun), budování nového parku za
hvìzdárnou (14,5 milionu korun)
a dostavba multifunkèních hal
zimního stadionu (10 milionù). To
jsou nejvýznamnìjí èástky plynoucí z rozpoètu mìsta na investièní akce pro letoní rok tak, jak
je schválili zastupitelé mìsta na
svém prvním letoním veøejném
zasedání 25. ledna.
Rozpoèet je i v letoním roce
vyrovnaný, konstatoval místostarosta Litomìøic Jiøí Landa.
Na pøíjmové i výdajové stránce
dosahuje 453 milionù 531 tisíc
korun.
Pøíjmovou stránku tvoøí hlavnì
podíl z daòové výtìnosti. V pøípadì danì z pøidané hodnoty napøíklad dosahuje 76 milionù

korun, 43 milionù korun plyne do
mìstské pokladny z danì z pøíjmu
fyzických osob ze závislé èinnosti, 47 milionù korun dosahuje
podíl pøíjmu z danì právnických
osob. Ze samostatné výdìleèné
èinnosti fyzických osob jde do
rozpoètu mìsta 12 milionù, podíl
na dani z nemovitosti dosahuje
esti milionù, dalích devìt milionù napøíklad tvoøí místní a správní
poplatky.
Rozpoètová rezerva na konci
roku by mìla dosáhnout 23 milionù korun, co je dùleité pro pøechod do dalího roku, uvedl místostarosta Landa. Na zaèátku roku
toti dochází v pøíjmové stránce
k propadu, protoe dva a tøi mìsíce trvá, ne na úèet mìsta dorazí
prostøedky z daòové výtìnosti.
(eva)

Opravy silnic a chodníkù
budou pokraèovat

Opravy silnic a chodníkù budou
ve mìstì pokraèovat i v letoním
roce. I kdy investovat se do nich
bude ménì, ne tomu bylo loni.
Prioritou je toti zahájení stavby
domova dùchodcù, k èemu je
vedle státní dotace nutný i podíl
mìsta.
Zøejmì ji s pøíchodem jara
dojde k pøedládìní spodní èásti
Jaroovy ulice. Zbrusu nová komunikace pak bude v letoním
roce vybudována na Miøejovické
stráni, kde se pro pøítí rok pøipravuje k prodeji 27 parcel.
Rekonstrukce se doèkají nìkteré
chodníky. Konkrétnì v ulici Rooseveltova, Hálkova a Tylova, co

mìsto bude stát zhruba 1,7 milionu
korun. Renovace èeká i schody
v Daliborovì ulici. Na nový pøechod a opravu chodníku U Katovny
a ve Werichovì ulici má mìsto pøipraveno pùl milionu korun.
Dostane se i na Máchovu ulici.
Její neutìený stav byl terèem
kritiky ze strany nìkterých obyvatel mìsta. Bohuel stále se na ni
v rozpoètu nedostávalo. Jsem
proto ráda, e letos na ni rozpoèet
mìsta pamatuje, a bude tak moci
být pøedládìna, uvedla vedoucí
odboru územního rozvoje mìsta
Venue Brunclíková. Na tuto investièní akci je nachystán rovný
milion.
(eva)

6. ÚNORA

Údrba kol je
finanènì nároèná
Do opravy a údrby støech
bude letos mìsto Litomìøice investovat 800 tisíc korun.
350 tisíc korun má stát na zahradì mateøské koly v Eliáovì ulici
oprava dlaby a podezdívky, zároveò
dojde k výmìnì vstupních dveøí.
Èástku ve výi 800 tisíc korun
si vyádá výmìna obkladù a dlaby
kuchynì 8. M v Alovì ulici.
Pùl milionu korun bude stát rekonstrukce kuchynì a 800 tisíc rekonstrukce sociálního zaøízení v 13.
mateøské kole v Pleivecké ulici.
v M v Ladovì ulici se bude
pokraèovat v nátìrech oken, co si
vyádá 200 tisíc korun.
300 tisíc korun je prvotní investice mìsta do nátìrù dveøí Základní
koly Boeny Nìmcové.
Pokraèovat v nátìrech tentokrát
oken se bude na Z U Stadionu, na
co je v rozpoètu mìsta pøipraveno
200 tisíc korun. Dalích 200 tisíc spolkne rekonstrukce osvìtlení kolní
druiny.
Na Z v Havlíèkovì ulici se
bude pokraèovat v rekonstrukci høitì. Na jaøe dojde k pokládce umìlého
povrchu. Pro tento úèel má mìsto nachystáno 6,7 milionu korun. Nátìrù
se pak doèkají dalí okna koly (200
tisíc Kè).
Zhruba 2,4 milionu korun má
stát výmìna povrchu høitì, plus jeho
nové osvìtlení na Z v Ladovì ulici.
kola má pøipravený projekt na zateplení fasády, s èím souvisí i výmìna
oken, za celkových 27 milionù korun.
Mìsto poádalo o dotaci, pøièem jeho
spoluúèast má dosáhnout 5 milionù
korun. V jak velkém rozsahu bude tato
akce zrealizována, záleí právì na
schválení státní dotace. Pokud by ji
mìsto nezískalo, opraven bude zatím
jen jeden pavilon.
edesátitisícový pøíspìvek od
mìsta letos dostane základní umìlecká
kola, a to na zvukovou izolaci tøíd.
est milionù korun bude stát
nová vzduchotechnika v Centrální
kolní jídelnì.

Cesta vedoucí kotlinou
bude zrekonstruována
Komunikace vedoucí pøes litomìøickou kotlinu smìrem k Terezínu
bude opravena. Mìsto Litomìøice
získalo od Ministerstva pro místní
rozvoj dotaci ve výi 1,3 milionu
korun. Za tuto èástku bude opravena
èást vedoucí katastrem mìsta Litomìøice. Rekonstrukce, zahrnující
zpevnìní povrchu a postøik asfaltem,
zaène na jaøe. K této stavební akci se
pøipojí také Terezín.
Litomìøiètí jsou si vìdomi toho,
e jde o poslední povodòovou dotaci státu. Loni od nìj na odstranìní
povodòových kod získalo sedm milionu korun. 800 tisíc korun napøíklad stála oprava tenisových kurtù,
více ne pùl milionu obnova soustavy mostkù na Støeleckém ostrovì,
tøi miliony korun nový povrch a odvodnìní Pobøení ulice. 1,7 milionù
korun lo na opravu letního kina,
v jeho pøípadì jetì zbývá dokonèit
opravu støechy.
(eva)

6. ÚNORA

Jiráskovy sady
mají správce

Jaromír pic je ji nìkolik dní správcem Jiráskových sadù. Jeho úkolem je
starat se o jejich poøádek a èistotu.
Foto Eva Bøeòová

Jiráskovy sady mají správce.
S ohledem na nepoøádek a nepøístojnosti páchané partièkami kouøících a alkohol popíjejících mladých lidí v urèitých èástech parku
pøijalo vedení technických slueb
pracovníka, který bude mít na starosti pouze èistotu a poøádek této
èásti mìsta.
Jeho pracovní doba zaèíná v
poledne a konèí v osm veèer.
Právì v odpoledních a veèerních
hodinách je jeho pøítomnost
v parku ádoucí, uvedl øeditel
technických slueb Jan Smolík.
Nový zamìstnanec, který se loni
osvìdèil coby veøejnì prospìnì
pracující, dostal i mobilní telefon,
aby mohl v pøípadì potøeby rychle zavolat stráníky.
(eva)
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MILIÓNY JSOU NA CESTÌ

V závìru loòského roku Ministerstvo financí definitivnì potvrdilo, e mìsto
Litomìøice získá od státu dotaci na stavbu nového domova dùchodcù. Zahrnulo
ji do letoního státního rozpoètu. anci dùstojnì strávit zbývající èást ivota
v moderním zaøízení tak dostane 102 seniorù.
Zhruba desetileté úsilí místostarosty Jiøího Landy, jen má na starosti sociální oblast, tak bylo úspìnì zavreno. O dotaci toti mìsto Litomìøice neúspìnì
ádalo stát ji od roku 1996. Mám z toho velkou radost, protoe populace ve
mìstì stárne a domov dùchodcù je opravdu potøeba, konstatuje Jiøí Landa.
Domov dùchodcù bude stát na Dómském pahorku, na místì bývalé chirurgie
v Zahradnické ulici. Je to klidné místo, pøestoe se nachází blízko centra.
Vìøím, e seniorùm se zde bude líbit, domnívá se místostarosta.
Pùvodnì se poèítalo, e nové zaøízení vznikne pøestavbou bývalé chirurgie.
Vzhledem k její naruené statice vak pøed lety dolo k úplné demolici. Stavìt se
tak letos zaène zcela nový objekt, a to podle projektu, který musel být po letech
neúspìných ádostí nìkolikrát pøepracováván podle aktuální potøeby.
Stavba je rozloena do dvou let. Dokonèena musí být do konce pøítího roku.
Stát na její realizaci uvolnil 111 milionù korun, pøièem 38 milionù na stavební
èást a 12,5 milionù na vybavení bude pøíspìvek mìsta.
Nový domov dùchodcù nabídne 102 míst ve 46 jednolùkových a 28 ve dvoulùkových pokojích.
Eva Bøeòová
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Senioøi se u
nyní chodí ptát

Stavba nového domova dùchodcù se jetì nerozjela a senioøi se u
na odbor sociálních vìcí a zdravotnictví mìstského úøadu chodí ptát,
zda ji existuje poøadník adatelù o
umístìní do tohoto zaøízení. Odpovídáme, e nikoli. Na to je jetì pøíli brzy, uvedla pracovnice odboru
Ivana Aksenová.
Zájem lidí a nepøíznivý demografický vývoj v celé republice pak
svìdèí o tom, e s naplnìním kapacity mìsto zøejmì nebude mít problémy. Nyní ije v Litomìøicích
více ne dva tisíce seniorù starích
sedmdesáti let, dokládá potøebnost
pomocí konkrétního údaje místostarosta Litomìøic Jiøí Landa.
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví mìstského úøadu ji eviduje
228 ádostí o umístìní do dvou
domù s peèovatelskou slubou,
které jsou zaøízeními mìsta. Nezbývá jim ale, ne èekat, a se místo
uvolní. V prùmìru jich bývá pìt a
deset za rok. Dalí ádosti litomìøických seniorù pak eviduje krajský
úøad. Jde vak o lidi, kteøí mají
zájem o umístìní do nìkterého z
domovù dùchodcù. Do DPS jsou
toti pøijímáni pouze sobìstaèní dùchodci.
(eva)

Míst ve dvou domech s peèovatelskou
slubou je nedostatek. Boena Rajmanová, která se chodí ráda stravovat do
mìstské jídelny pro seniory, o nìj
ádá ji nìkolik let. Nový domov dùchodcù je proto potøeba.
Foto Eva Bøeòová

Sloení komisí pøi radì mìsta a výborù pøi zastupitelstvu
Majetková komise
pøedseda: Frantiek Kadeøábek (KSÈM)
èlenové: Mgr. Václav Härting (MìÚ), Ing.
Zdenìk Bezdìka (ODS), Ing. Milan Grmela (ODS), Marek Hamík (SDaP), Ing.
Zdenìk Èerný (SNK SaZ) a Mgr. Josef
Hrstka (SNK SaZ)

Bure (SDaP), Miroslav Vlaiè (KSÈM),
Martin Slavík (ÈSSD), Ing. Luká Znojemský (ÈSSD), Daniel Sadil (KDUÈSL), Mgr. Václav Èervín (SNK SaZ),
Ing. Jan Hrkal (SNK SaZ), Ing. Jiøí Sekyra
(MDS), Helena Bitrichová (MìÚ), Jaromír
Tvrzník (Mìstská sportovní zaøízení)

Zdravotní a sociální komise
pøedseda: MUDr. Petr Kubec (ODS)
èlenové: MUDr. Zdenìk Kapoun (SDaP),
MUDr. Miroslav Jiránek (SNK SaZ),
MUDr. Jiøina Zímová (SNK SaZ), Ludmila
Punèocháøová (KSÈM), MUDr. Hassan
Mezian (ÈSSD), MUDr. Roman Záhora
(ÈSSD), MUDr. Milan Zboøil (KDU-ÈSL),
Alena Králová (MDS), Libue Melenová
(MìÚ), Zdenka Broumská (Farní charita),
Irena Opoèenská (Diakonie), Iva Pulgretová (Centrum zdr. pomoci Úst. kraje), Drahue Praáková (Mìstská nemocnice) a
MUDr. Taana Kolinová (OHS)

Komise kultury a cestovního ruchu
pøedseda: Jaroslav Tvrdík (SDaP)
èlenové: Ludìk Veselý (ODS), Rostislav
Pechouek (ODS), Mgr. Ing. Jana tefaniková (SNK SaZ), Václav Dycka (KSÈM),
PhDr. Jan tíbr (ÈSSD), Mgr. Jana Plachá
(KDU-ÈSL), Ivana Grimmová (MDS),
Jan Novák (MDS), Mgr. Petr Hermann
(SNK SaZ), Helena Bitrichová (MìÚ),
Mgr. Veronika Rybová (Mìstská kulturní
zaøízení), Stanislav Hylán, Miroslav Kuèera (SDaP)

Komise výchovy a vzdìlání
pøedseda: Mgr. Václav Èervín (SNK SaZ)
èlenové: Mgr. Karel Krejza (ODS), Mgr.
tìpán Stojanov (SDaP), Ing. Jan Hrkal
(SNK SaZ), Vlasta Burmazová (KSÈM),
Ing. Luká Znojemský (ÈSSD), Mgr. Dominika Valeková (KDU-ÈSL), Mgr. Martina umichrastová (SNK SaZ), Helena
Bitrichová (MìÚ)
Komise sportu
pøedseda: Ing. Ivo Elman (ODS)
èlenové: Jiøí Skøivánek (ODS), Marek

Bytová komise
pøedseda Milan Antolèík (ODS)
èlenové: Ing. Zdenìk Èerný (SNK SaZ),
Alena Kessnerová (KSÈM), Zdenìk Kessner (KSÈM), Mgr. Vladimíra Bitalová
(ÈSSD), Mgr. Ludmila Smolková (KDUÈSL), Daniel Krýsl (ODS), Jitka Salusová
(MìÚ), Vladimír Zelený (MìÚ), Vladimír
Bulíèek (SDaP), Ale Slavíèek (ved. ubytovny eletice)
Komise územního rozvoje
pøedseda: Eduard Hamele (SDaP)
èlenové: Ing. arch. Jiøí Jarkovský (SDaP),
Jan Rechziegel (SDaP), Jan Smolík

(ODS), Ing. Vladimír Kolbaba (SNK SaZ),
Martin Grüner (SNK SaZ), Jana Vojtilová
(KSÈM), Doc. ing. arch. Jan Muík (architekt mìsta), PhDr. Jan tíbr (ÈSSD), Jan
Moravec (KDU-ÈSL), Jaromír Neèil
(MDS), Ing. Venue Brunclíková (vedoucí
odboru územního rozvoje mìsta), Jana Poèíková (MìÚ), Ing. arch. Vladimír Øímal,
Ing. Jiøí Kala
Regenerace mìstských památek
(subkomise)
èlenové: komise územního rozvoje

Komise dopravy (subkomise)
pøedseda: Ing. Ivan Palán (ODS)
èlenové: Ing. Ivo Perna (vedoucí odboru
dopravy MìÚ), Tomá Smolek (KDUÈSL), Ing. Petr Klíma (MDS), Jan Rechziegel (SDaP), Jan Smolík (technické sluby mìsta), Ivan Králik (mìstská policie),
Ing. Venue Brunclíková (MìÚ), zástupce
dopravního inspektorátu Policie ÈR
Letopisecká
pøedseda: Jiøí Landa (KDU-ÈSL)
èlenové: Mgr. Petr Hoek (ÈSSD), PhDr.
Oldøich Kotyza, Ing. Ivan patenka
Komise ivotního prostøedí
pøedseda: Zbynìk Zdvoøák (ODS)
èlenové: Martina Soldatková (ODS), Jana
Smejkalová (SDaP), MUDr. Josef Jílek
(SNK SaZ), Vìra Bøeèková (SNK SaZ),
Karel Popper (KSÈM), Jan Helebrand
(KSÈM), Jaroslav Jindøich (ÈSSD), Marie

Zadrailová (KDU-ÈSL), Ing. Pavel
Gryndler (MìÚ), Ing. Milan Tejkl (MDS)
Likvidaèní komise
pøedseda: Ing. Ivan Palán (ODS)
èlenové: Václav Knotek (KSÈM), PhDr.
Jan tíbr (ÈSSD)
Komise projektu Zdravá mìsta a MA 21
pøedseda: Mgr. Petr Hermann (SNK SaZ)
èlenové: Ludmila Punèocháøová (KSÈM),
Mgr. Veronika Svobodová (Sever), Ing.
Ivan Palán (MìÚ), Ing. Lenka Broová
(MìÚ), Miroslav Chlumský (Klika 1), Zuzana Bendová (DDM), por. Ing. Alena Romová (Policie ÈR), Ing. Veronika turalová (MìÚ), Tibor Horváth (MìÚ), Alena
Kuldová, MUDr. Frantiek Praák, Helena
Bitrichová (MìÚ), Libue Melenová
(MìÚ), Mgr. Blanka Jeková (Lingua Universal)
Finanèní výbor
pøedseda: Ing. Petr Kvapil (SNK SaZ)
místopøedseda: Mgr. Karel Krejza (ODS)
èlenové: Ing. Radek Lonèák, MBA (ODS),
Bc. David Brejník (SDaP), Ing. Pavel Porubiak (KDU-ÈSL), Ing. Vladimír Kestøánek (ÈSSD), Václav Knotek (KSÈM)
Kontrolní výbor
pøedseda: PaedDr. Zdenìk Duek (KSÈM)
místopøedseda: Oldøich Lachman (SDaP)
èlenové. Jaroslava Elmanová (ODS), Ing.
Jan Vaek (SNK SaZ), Hana Mráèková,
Josef Èech (ÈSSD)
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Zemì pod Litomìøicemi odkrývá svá tajemství
Teplota uvnitø vrtu
naplòuje optimismem

Vidìt soupravu, která se dokáe zavrtat do hloubky 2,5 kilometru, je záitek i pro laika,
jako jsem já. Tedy èlovìka,
který sice ví, na co se pouívá
dláto, ovem taková panice je
pro nìj pojmem naprosto neznámým. To inenýrka Lucie
Sciránková je mladá ena jiného kalibru. S helmou na
hlavì obchází tato vrtná inenýrka soupravu a partì
muù, kteøí obsluhují toto sloité zaøízení, øíká, jak dál.

Teï jsme ale o poznání vý a
teplota zde dosahuje 32,5 stupòù
Celsia. Z toho mají vichni radost,
protoe to potvrzuje pùvodní pøedpoklady. Teplota je ve vrtu mìøena odbornou firmou pomocí termokarotáe, vysvìtlil mi, ani
èekal na otázku, vedoucí odboru
ivotního prostøedí. Rozhodující
informace o teplotì vak budou a
po dosaení hloubky 1500 metrù.
Na to si vak musíme jetì nìjaký
èas poèkat.

Povrch dláta je
tvrdí ne diamant
Pøi své návtìvì vrtu, kterou
absolvuji v doprovodu vedoucího
odboru ivotního prostøedí Pavla
Gryndlera, mám tìstí. Právì
dochází k výmìnì vrtného dláta,
které se centimetr po centimetru
prokousává do nitra zemì.
Jedno takové vrtné dláto vyhloubí zhruba padesát metrù, ne
se opotøebuje. Pak se musí vymìnit, vysvìtluje Pavel Gryndler.
Vzhledem k tomu, e vrtná souprava právì dosáhla hloubky
852 metrù, stojí vedle sebe jako
achovnicové figurky
pìkná
øádka øádnì tìkých vrtných
dlát. Jen tìko se mi chce vìøit
tomu, e cena jednoho z nich se
pohybuje ve stovkách tisíc korun.
Jeho povrch je toti tvrdí ne
diamant. Co je v tuto chvíli nepostradatelná vlastnost.

Na povrch se dostává
vytìená hornina
Postupnì se dostáváme k výplachovým nádrím. Tedy nádrím, kam pøitéká vytìená zemina v podobì vrtným dlátem rozemleté horniny rozputìné ve
vodì. Tato smìs ve vodì rozemleté horniny je neustále recyklována a vyuívána k novému vynáení drtì z vrtu. Po jejím pøesycení jemnými èásticemi rozemleté horniny je nahrazena
novou. Likvidace staré je zajitìna odbornou firmou, i kdy pro
ivotní prostøedí nepøedstavuje
riziko.

Vedoucí odboru ivotního prostøedí mìstského úøadu Pavel Gryndler pøed vrtnou
soupravou.
Foto Eva Bøeòová

R E P O R TÁ 
Takto vypadá samotný vrt.
Foto Lucie Sciránková

vytaení vrtných tyèí nebortí.
Mezi panici a zeminu vstøikujeme pod tlakem cement. Tím vzniká
izolaèní vrstva a zemina se nebor-

Poté, co je vrtné dláto vymìnìno, zaèínají dìlníci postupnì
usazovat
osmimetrové vrtné
tyèe, které postupnì spoutìjí do
nitra zemì. Dalí vrtné tyèe na
své vyuití teprve èekají, stejnì
jako panice. Laicky øeèeno
roury, které, jak se od Lucie Sciránkové dozvídám, zùstávají navdy ve vrtu.

Pískovec má brzy
vystøídat granit
Zatímco souprava se chystá na
dalí rozjezd, mì vrtá hlavou, jak
je moné, e se zemina ve vrtu po

Pavel Gryndler ukazuje opotøebovaná
vrtná dláta, jejich povrch je tvrdí ne
diamant.
Foto E. Bøeòová

tí, spìchá s vysvìtlením Pavel
Gryndler.
Díky vrtu tak vlastnì Litomìøice
získávají i unikátní pøíleitost zjistit
sloení podloí. Kadých pìt metrù
jsou proto odebírány vzorky, je
Lucie peèlivì ukládá do igelitových
sáèkù . Zatím se dláto boøí do permokarbonského pískovce elezitokøemitého charakteru. Pod jeho
mocnou vrstvou by jej mìl vystøídat
granit. Tyto pøedpoklady vycházejí
z pøedchozích geologických prùzkumných prací. S nálezem strategických nerostných surovin se zde
proto nepoèítá.
A se vrtná souprava dostane
tisíc metrù pod zem, vytáhnou geologové tzv. jádro. Tedy vzorek
horniny ve tvaru podlouhlého
balvanu, jen bude tím nejdùvìryhodnìjím dokladem toho, co se
v této hloubce nachází.

Vytìená zemina je odkládána v tìsné
blízkosti vrtu. Poté je odváena na
skládku.
Foto Eva Bøeòová

Vichni vìdí, e jde
o budoucnost mìsta
Po témìø hodinové prohlídce
vrtné soupravy opoutíme areál
Jiøíkových kasáren. Pavel Gryndler o plánovaném více ne miliardovém projektu zanícenì vypráví.
Stejnì jako celé vedení radnice si
toti uvìdomuje, e pokud vrt prokáe geology oèekávanou energetickou vydatnost zemì a dojde
k výstavbì malé geotermální elektrárny, je o budoucnost mìsta postaráno. Jako první v Èeské republice by se toti mohlo stát
energeticky sobìstaèné.
Eva Bøeòová
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Katastrální úøad potìil

Katastrální pracovitì v Litomìøicích má bezbariérový vstup.
Jako jedno z prvních mìstem
oslovených institucí se tak zapojilo do projektu bezbariérovosti,
který v nejbliích letech hodlá
realizovat vedení litomìøické radnice. Je si toti vìdomo handicapu, který v tomto smìru mìsto Litomìøice má. Nutno vak podotknout, e v mnoha ohledech mu
vzhledem ke svému charakteru
svazují ruce památkáøi.
Projekt byl nastartován ji
v roce 2005, kdy pracovníci odboru územního rozvoje obeslali instituce, které jsou obtínì pøístupné zdravotnì handicapovaným
lidem. Vytýèeny byly tøi trasy, na
nich leí strategická místa, jako
napøíklad nádraí, úøady, koly, lékaøi, dùm kultury, divadlo a podobnì. Projektant pøitom spolupracoval se zástupci zdravotnì
handicapovaných.
Nìkteré instituce, jako napøíklad úøad práce nebo finanèní úøad,
se do projektu nezapojily, protoe
bezbariérovost ji dle svých potøeb
vyøeily. Katastrální úøad vak chystal rozsáhlejí pøestavbu své budovy v Litomìøicích a ta se ji uskuteènila v souladu s projektem bezbariérovosti, z èeho máme velkou
radost, uvedla pracovnice odboru
územního rozvoje mìstského úøadu
Hana Èapková.
Øeditel litomìøického pracovi-

gramu avizoval, e její
litomìøické pracovitì
má pøijít na øadu a o
nìkolik let pozdìji.
Takto bylo na rekonstrukci budovy vynaloeno pøes 2 miliony, z
èeho náklady na bezbariérový pøístup dosáhly èástky 600 tisíc
korun, konstatoval øeditel Babický.
Vedení radnice vìøí, e
postupnì se k projektu
budou pøipojovat dalí
instituce. Zároveò ale
pøiznává, e vìtina zaøízení, kterým chybí bezbariérový pøístup, se nachází v majetku mìsta.
Zhruba 37 milionù
korun, je si dle projektu
vyádá odstranìní bariér
na vech tøech trasách,
vak k dispozici nemá.
Jednotlivé trasy se
Hned u bezbariérového vchodu do budovy litomì- proto budou v následujíøického pracovitì katastrálního úøadu je podatel- cích letech realizovat po
na, v ní pracuje i Monika imková z Lovosic.
èástech. Podle toho,
Foto Eva Bøeòová kolik budeme mít k dispozici finanèních protì Katastrálního úøadu pro Ústec- støedkù, uvedla Hana Èapková.
ký kraj Tomá Babický pøiznává,
Na vozíèkáøe nebo tøeba i mae nebýt projektu mìsta schvále- minky s koèárky vak vedení
ného vládou, Litomìøice by nijak mìsta pamatuje ji nyní  a to pøi
upøednostnìny nebyly. Co je pøí- stavbì nových pøechodù pro chodpad Èeské poty, její tiskový ce nebo rekonstrukci chodníkù.
mluvèí ve zveøejnìném harmonoEva Bøeòová
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Pampeliku
radní odmítli
Radní odmítli pøevzít
záruku za èást úvìru na
projekt obèanského sdruení Pampelika. To v Litomìøicích plánuje zøízení
ètyøiceti lùek pro klienty
s Alzheimerovou demencí, kteøí vyadují specializovanou oetøovatelskou
péèi, stejnì jako dalích
40 lùek pro poskytování
pobytové péèe klientùm.
Radní byli poádáni, aby
mìsto pøevzalo záruku za
zhruba sedmimilionovou
èástku, která pøedstavuje
asi 20 procent celkového
úvìru.
Mìsto ádostem podobného typu ze zásady
nevyhovuje s ohledem na
moná rizika, vysvìtlil zamítavý postoj radních starosta Litomìøic Ladislav
Chlupáè. Aèkoliv jde
podle nìj o zajímavou
mylenku, hotel Labe,
kde by tato lùka mìla
vzniknout, oznaèuje pro
tyto potøeby vzhledem ke
svému charakteru i poloze
za nevhodný.
(eva)

Budoucnost Jiøíkových kasáren se rýsuje

Zatímco za vojenskou minulostí Jiøíkových kasáren v Litomìøicích byla uèinìna tlustá èára, jejich budoucnost se právì zaèíná
psát. Ji nìkolik mìsícù toti pracuje praská projekèní kanceláø na
studii vyuitelnosti.
Uvaujeme o tom, e objekty
nacházející se v pøední èásti kasáren by mohly slouit potøebám
kolství, øíká místostarosta Litomìøic Ivan Palán. Zdejí soukromé støední koly toti trpí nedostatkem ubytovacích kapacit. Vyuívat by je ale mohla i nová
støední kola, zamìøená na studium vyuívání alternativních zdrojù energie. Urèitý zájem o Litomìøice ji projevila fakulta ivotního
prostøedí Masarykovy univerzity
v Ústí nad Labem.
Zaloení nové støední koly i
pùsobení univerzity v Litomìøicích vak úzce souvisí s existencí
malé geotermální elektrárny, o
její stavbì se rozhodne a po dokonèení prùzkumného vrtu. Stát
by mohla napøíklad v prostoru ji
zruených zahrádek, tedy na odlehlejím místì areálu.
Kadopádnì bychom v Jiøíko-

vých kasárnách chtìli vybudovat
malometrání startovací byty pro
mladé rodiny, pøipomnìl místostarosta, na co se nesmí zapomenout. Takové byty toti mìstu
dosud chybí. Podle architektù je
pro nì nejvhodnìjí panelový
dùm, který se nachází v blízkosti
ulice Karla IV.
V pøípadì výstavby malé geotermální elektrárny se uvauje i o
balneologickém provozu, tedy
sportovnì relaxaèním zaøízení, je

by mohlo disponovat i s venkovním vyhøívaným bazénem. Mezi
dalími sportoviti se uvauje o
tenisových kurtech a o vybudování tenisové haly. Tato zaøízení by
mìla být umístìna v bývalém autoparku kasáren.
V zadní èásti kasáren se pøedbìnì poèítá se vznikem parkovitì o kapacitì zhruba 300 parkovacích míst, urèeného jak pro
hosty sportovnì relaxaèního zaøízení, tak i pro návtìvníky Zahra-

dy Èech. Zároveò by zde mohl
vzniknout dalí vstupní prostor do
celého výstavitì. Tøi novìjí
velké garáové haly takté v zadní
èásti areálu pak nabízejí øadu vyuití  slouit mohou napøíklad
jako skladové prostory. Zájem o
nì ji projevila soukromá firma.
Prostor zùstává i pro vybudování hotelu meního typu, popøípadì
penzionu, a to v zachovalé vile, ve
které sídlilo velitelství.
Studie vyuitelnosti má být
v prvním pololetí letoního roku
pøedloena radním a následnì zastupitelùm mìsta. Ti rozhodnou o
osudu areálu, jeho vyuití do
znaèné míry souvisí s tím, zda
bude, èi nebude postavena geotermální elektrárna.
Realizace schválených návrhù
by z hlediska finanèního mìla být
zajitìna jak privátními investory,
tak samozøejmì i mìstem. To si na
svá bedra vezme pøestavbu malometráních startovacích bytù pro
mladé rodiny. O podílu ostatních
investorù se musí rozhodnout ji
pøi schvalování vyuití jednotlivých objektù kasáren, domnívá se
místostarosta Ivan Palán.
(eva)
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Gotický hrad se má zmìnit ve
svatostánek èeského vinaøství
toalety, atny pro hosty a podobnì.
Ve svatostánek èeského vinaøArchitektonicky
zajímavé
ství se zøejmì pøemìní roky nevybude první patro, slibuje starosta.
uívaný gotický hrad, který se naNa mysli má pøedevím fakt, e
chází v tìsném sousedství domu
strop sálu o kapacitì zhruba dvou
kultury. Vedení litomìøické radniset míst bude prùhledný a nabídne
ce ji má pøipravený návrh studie,
tak pohled na krovy hradu.
která charakterizuje budoucí zpùVe druhém patøe se poèítá s výsob jeho vyuití.
stavními plochami. Mìlo by jít o
Jde o nádherné gotické prostoprostory, které budou vyuitelné
ry, které je tøeba bezezbytku vyuv prùbìhu celého roku k poøádání
ít, øíká starosta Litomìøic Ladiakcí nejrùznìjího charakteru 
slav Chlupáè, který ji absolvoval
napøíklad Vinaøských Litomìøic,
na toto téma nìkolik jednání jak
øíká starosta, podle nìho by tento
s architekty, památkáøi, tak i vinasál mohl slouit i k poøádání konøi, je vznik svatostánku povaují
gresù. O Litomìøice, architektoza zajímavou mylenku.
nicky zajímavé mìsto, je toti
Podle pøedstav do pøípravy projektu zainteresovaných osob by Helena Bitrichová, vedoucí odboru kolství, kultury a sportu mìstského úøadu, v tomto smìru vzhledem malé
napøíklad ve spodní èásti sklepa ukazuje návrh studie na vyuití gotického hradu.
Foto archiv mìsta vzdálenosti od Prahy zájem.
Dosud vak zùstával neuspokojen,
mohl vzniknout hudební klub a vinárna. V patøe sklepení pak vinný sklep. V pøízemí hradu má být vstup- protoe pro tyto úèely vhodným sálem mìsto zatím nedisponuje.
O finance na realizaci tohoto zámìru hodlá mìsto poádat Evropskou
ní hala s vìtím salonkem. Hosté zde budou moci spatøit i èást zrestauEva Bøeòová
rované gotické kaple. Místo se zde najde i pro sociální zázemí, jako jsou unii.

Ve mìstì se moná
opìt bude vaøit pivo

Litomìøickému pivovaru se zøejmì blýská na lepí èasy. Nael se
toti investor, který zde chce opìt
vaøit pivo. Ovem v mení míøe, ne
tomu bylo v minulosti. Pøípadné obnovení výroby by pak ideálním zpùsobem zapadalo do regenerace Tyrova námìstí a pøilehlého okolí. Vedení radnice se toti obávalo toho,
aby nedolo k rozprodání komplexu
po èástech a noví vlastníci nemovitostí nepøili s podnikatelskými zámìry, je by byly v rozporu s charakterem této lokality.
V tuto chvíli stojí vlastník ob-

jektu pøed podpisem smlouvy o prodeji objektu firmì, která má s pivovarnictvím dlouholeté zkuenosti.
Vìøíme, e k podpisu opravdu
dojde, uvedl starosta mìsta Ladislav Chlupáè. Jméno firmy vak
prozatím odmítá prozradit.
Cílem vedení litomìøické radnice bylo napomoci tomu, aby se
nael investor schopný odkoupit
nejen èást, ale celý výrobní komplex pivovaru, který v 90. letech
podlehl obrovskému tlaku konkurence a vzhledem k neefektivitì
provozu výrobu zastavil.
(eva)

Stavba parku bìí naplno

Stavba nového parku, který zkulturní prostor mezi domem kultury
a parkovitìm U Hvìzdárny, bìela v prosinci i lednu díky pøíznivým
venkovním teplotám naplno. Ji v závìru loòského roku byly provedeny hrubé terénní úpravy. V souèasné dobì dìlníci staví opìrné zdi a
chodníky.
Pøedpokládáme, e hlavní èást stavby dokonèíme v letoním roce,
uvedla vedoucí odboru územního rozvoje mìstského úøadu Venue
Brunclíková.
Nový park se bude rozkládat na ploe témìø jednoho hektaru (i s novými parkovacími místy u domu kultury). Pøi projektování bylo pøihlédnuto i k historickým souvislostem. Napøíklad na mapách z roku
1720 jsou zakresleny dva rybníèky. Se dvìma jezírky se poèítá i pøi
stavbì parku. Povede pøes nì nový mostek. Autoøi projektu pamatovali
i na dìti. U velké hradební zdi má stát dìtská døevìná prolézaèka. Navreno je i høitì na petanque a velké achy. Chybìt nebude ani rùová zahrada. V blízkosti vodárny zbude místo také na rychlé obèerstvení. Voda
ze studny, která donedávna zásobovala pivovar, poslouí jako závlaha
pro celý park i prostor pøed domem kultury.
Nový park je koncipován jako místo odpoèinku s mlatovými chodníèky. Okruhy pro milovníky koleèkových bruslí tak v nìm nebudou. Ty
ji byly vybudovány na Støeleckém ostrovì.
(eva)

STRUÈNÌ
Parkovitì U Hvìzdárny:
vèetnì garáového domu ji
bylo dokonèeno a pøedáno
do uívání
Bývalé laboratoøe:
v rozpoètu je pøichystáno
pìt milionù korun na jejich
rekonstrukci (bude zde trafika, soukromý ateliér a veøejné záchodky  realizace
v letoním roce)
Nový park:
stavba, která propojí parkovitì s domem kultury, bìí
naplno
Pivovar:
na spadnutí je pøíchod investora, který zde v omezeném
mnoství hodlá rozjet výrobu piva
Gotický hrad:
mìsto pøipravuje studii jeho
vyuití

Øeení má být
komplexní

Studie vyuití gotického hradu
kráèí ruku v ruce se zkulturnìním
celého prostoru Tyrova námìstí
smìrem k domu kultury.
První vlatovkou byla stavba
zcela nového parkovitì U Hvìzdárny poté, co mìsto odkoupilo prostor
lahvárny bývalého pivovaru. Následuje ji zahájená stavba zcela nového parku, který svým charakterem
zkrálí prostor mezi domem kultury
a parkovitìm. Rozpracovaná je studie vyuitelnosti sousedního gotického hradu, do kterého se v posledních letech kromì støechy vùbec neinvestovalo.
Ohyzdným zùstává i vstup do
hradu, který dnes slouí jako stavební dvùr. Ji jsme absolvovali
jednání s firmou DAPS, které
patøí pøilehlá nemovitost. Naím
cílem toti je, aby spolu s rekonstrukcí hradu dolo i ke zkulturnìní firmou vyuívaného prostoru, uvedl starosta Litomìøic Ladislav Chlupáè.
(eva)

Odhady geologù se potvrzují

(Dokonèení ze str. 1)
O peníze se bude ádat Evropská unie, je je v období 2007 a
2013 pøipravena podpoøit co nejvíce dobøe pøipravených a zajímavých projektù nových èlenských
zemí.
Ke sputìní provozu geotermální elektrárny a teplárny by, pokud
ve pùjde podle pøedpokladù,

mohlo dojít v roce 2010. V pøípadì, e prùzkumný vrt nepotvrdí
oèekávání, s èím v tuto chvíli
nikdo nepoèítá a ani tomu nic nenasvìdèuje, bude i tak urèitá
monost vyuití tohoto prùzkumného vrtu tøeba pro zøízení malého
geotermálního koupalitì, pøípadnì pro vytápìní budov.
Eva Bøeòová
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V garáovém domì zbývá øada míst
Zatímco parkovací karty jsou na novém parkoviti U Hvìzdárny pro letoní rok vyprodány,
stále zbývá hodnì volných míst v nedávno dokonèeném garáovém domì, jen se nachází
v pravé èásti bývalé lahvárny a pojme tøiadvacet
aut. Ve snaze podnítit zájem o jejich prodej ji
radní sníili cenu. Pùvodnì stálo parkování
v garáovém domì 1 500 korun na mìsíc, nyní to
je o pìtistovku ménì.
Je koda, e zájem je tak malý. Pøitom øidièi
zde mají auto pod støechou a komfort zvyuje i èipová karta na otevírání vrat. Nejdùleitìjí ale je,
e mají vùz v bezpeèí, protoe dìní v garáovém
domì sleduje kamera napojená na systém mìstské
policie, vyjmenoval výhody øeditel technických
slueb Jan Smolík.
Naopak po kartách umoòujících parkování
v centru mìsta, kdy jedna stojí 5 000 korun, se jen
zapráilo. Pøestoe byly uspokojeny vechny ádosti, ne vichni øidièi získali místo, o které ádali.
Nejvìtí zájem motoristé opìt mìli o Mírové námìstí.
(eva)

Øeditel technických slueb Jan Smolík otevírá dálkovì ovládaná vrata nového garáového domu.
Foto Eva Bøeòová

Nový územní plán vymezí i záplavová území
V listopadu loòského roku bylo
v zastupitelstvu schváleno zadání pro
vypracování nového územního plánu
Litomìøic. Výsledná verze tohoto zadávacího dokumentu byla upravena
podle pøipomínek podaných dotèenými orgány a zároveò reagovala na
vechny podnìty podané ze strany
obèanù. Jedinou zmìnou oproti pùvodní projednávané verzi bylo vyputìní zámìru soukromého investora na vybudování polyfunkèního objektu pro prodejní a obytné úèely
v prostoru eletic, mezi Intersparem
a tokem øeky Labe. Dùvodem vyputìní tohoto zámìru bylo usnesení
vlády ÈR è. 561, kterým byla dne 17.
kvìtna 2006 schválena politika
územního rozvoje Èeské republiky.
V ní je uvedeno, e vymezování zastavitelných ploch v záplavových
územích lze jen ve výjimeèných a
zvlá zdùvodnìných pøípadech.
Územní plán bude reagovat na
vyhláení nových hranic záplavového území tokù Labe a Ohøe a stanovení jejich aktivních zón, v nich
podle platného vodního zákona pak

KRÁTCE

Pùvodní územní plán z roku
1998 ji nevyhovoval aktuální
potøebì
l V souèasné dobì je ve fázi rozpracovaného konceptu
l Koncept bude projednán s dotèenými orgány i veøejností
l Nový dokument bude k dispozici v prùbìhu pøítího roku
l

s výjimkou vodohospodáøských staveb platí stavební uzávìra. Z hlediska moného budoucího vyuití
území musí být provìøena celá oblast eletic.
Litomìøice ovem nový územní
plán potøebují nejen s ohledem na
zmìnu záplavových území, ale jednodue i proto, e pøedchozí dokument z roku 1998 ji byl zastaralý.
V nìm je napøíklad území Jiøíkových
kasáren vyznaèeno jen jako armádní
plocha. Nyní je tøeba zmìnit charakter tohoto území na plochu, kde

v rámci funkèního vyuití mohou být
vybudovány byty, obchody a sportovitì, uvedla vedoucí odboru územního rozvoje Venue Brunclíková.
Stejnì tak ze starých mrazíren by
mohly vzniknout nové byty. Ovem
podle souèasného územního plánu
jde o výrobní zónu, kde se s nìèím
takovým nepoèítá. Nový územní
plán pak má napøíklad provìøit monost, zda se budou moci stavìt rodinné domy na tøeboutické stráni.
V tìchto dnech se tento pro dalí
rozvoj mìsta dùleitý dokument nachází ve stadiu rozpracovaného konceptu. Termín odevzdání je s ohledem k poadavkùm vyplývajícím
z nového stavebního zákona stanoven na zaèátek èervna tohoto roku.
Poté bude následovat jeho projednání s dotèenými orgány a následnì i
s veøejností. Po uzavøení fáze projednání dojde k zahájení prací na
jeho koneèné podobì, vysvìtlila
Venue Brunclíková, která pøedpokládá, e nový územní plán bude
mít mìsto Litomìøice k dispozici
v prùbìhu pøítího roku.
(eva)

Obnova vozového parku pokraèuje

S novým vozem vyjídí do ulic i ????????????

Foto Eva Bøeòová

Zastaralý vozový park technických
slueb mìsta prochází postupnou obnovou. Posledním novì zakoupeným
strojem je univerzální stroj Iveco za
5,6 milionu korun. Pracovníci technických slueb zatím k nìmu mají nástavbu na zimní údrbu, která umoòuje
posyp chemickým a inertním materiálem. V rozpoètu mìsta na letoní rok
jsou ale nachystány i peníze na dokoupení nástavby umoòující úklid
ulic po zbytek roku. Tato nástavba
nám umoní samosbìr, kropí zametáky a èistí komunikace, uvedl øeditel
technických slueb Jan Smolík.
Ji loni mìsto zakoupilo pro technické sluby novou multikáru. Podle øeditele by v budoucnu jetì byl potøeba
skrápìcí vùz, který má kromì jiného i
rozpraovaè na zvlhèování vzduchu.
Napøíklad v loòském tropickém létì by
se do rozpálených ulic mìsta býval
hodil, podotkl Jan Smolík.
(eva)
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Na øadu pøijdou
dalí hroby

I v letoním roce hodlá litomìøická
radnice pokraèovat na místním høbitovì v renovaci hrobù, které poznamenal èas. Jde o ty, v nich jsou uloeny ostatky významných osobností
Litomìøic.
Kadý rok se nám podaøí opravit
tøi hroby. Øada vak pomalu pøichází i
na krypty, jejich renovace je finanènì nároènìjí, uvedla vedoucí odboru kolství, kultury a sportu Mìstského úøadu v Litomìøicích Helena Bitrichová s tím, e oprava jednoho hrobu
se pohybuje mezi 50 a 100 tisíci korunami. V pøípadì krypt vak mùe jít
a o pùlmilionovou èástku. O tom,
které hroby projdou renovací letos,
dosud není rozhodnuto. Pøipraveno je
ale pro tento úèel 300 tisíc korun.
Uveden do ádoucího stavu ji byl
napøíklad Máchùv hrob, hrob profesora Blumentritta, advokáta Durase
apod.

Èitìní ulic

Vzhledem k teplé zimì probíhalo pravidelné èitìní ulic i v prosinci a lednu. Oficiální harmonogram technických slueb vak zaèíná 1. dubna, kdy jako první pøijde na øadu sídlitì Støed. Následovat budou ulice Dalimilova,
Praská a Kozinova.

Plán pøistavení
kontejnerù
7.-8.2.

ulice Marie Pomocné
a Na Mýtì
8.-9.2. Topolèianská, ikova
12.-13.2. Bøezinova cesta,
Neumannova
15.-16.2. Smetanova, Husova
19.2.-20.2. U Stadionu, Dalimilova
23.-24.2. Revoluèní a Bøezinova
26.-27.2. A. Muchy a Dukelská
28.2.-1.3. Pod Vinicí a Kosmonautù
1.-2.3. Stránského a Rybáøské námìstí
5.-6.3. Velká Dominikánská
a Rooseveltova
7.-8.3. Køiíkova a eletice
8.-9.3. afaøikova x Dobrovského,
dále Polní
12.-13.3. Ladova a Dolní Rybáøská
14.-15.3. Vrchlického a Nerudova
15.-16.3. Dykova-Purkyòova, Alova
19.-20.3. Tylova a 28. øíjna
22.-23.3. Teplická a Odboje
26.-27.3. Seifertova-Heydukova,
vermova
29.-30.3. Zahradnická,
Drustevní-Mládenická
2.-3.4. Horova, Pleivecká
4.-5.4. Pokratická-Druba,
Sokoloská
5.-6.4. ul. 5. kvìtna a Kostelní námìstí
Tato sluba je pro obyvatele mìsta
zdarma. Kontejnery jsou pøistavovány
v uvedený den od 14 do 15 hodin.
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Divadlo K. H. Máchy
7. 2. støeda 19.00 hodin
Divadlo pod Palmovkou
O MYÍCH A LIDECH
John Steinbeck
Svìtoznámá novela nositele Nobelovy ceny,
kterou pro jevitì upravil sám autor, vypráví pøíbìh zvlátního pøátelství Lennieho a
George, kteøí uprostøed nelítostného svìta
sní svùj sen o astné budoucnosti. Reie: P.
Kracík. Hrají: S. Lehký, R. Ètvrtlík, K. Hluièka, S. Vrbická / T. Kostková a dalí.
Divadelní pøedplatné
Vstupné v doprodeji: 280, 260, 240, 190 Kè.

5. 2. pondìlí 9.00 a 10.30 hodin
Pro M a 1. - 4. tø. Z
Divadlo pílberk Brno
KOCOUREK MODROOÈKO
Na motivy knihy Josefa Koláøe o kocourkovi.
Vstupné: dìti 40, dospìlí 50 Kè.

26. 2. pondìlí 19.00 hodin
Studio DVA
NA KONCI DUHY
Peter Quilter
Tragikomedie o konci ivotní dráhy královny swingu Judy Gerland. Zákulisní ivot
Judy byl skuteènì námìtem nesèetných
fám, které se bohuel zakládaly na pravdì a
týkaly se její závislosti na drogách - a na
muích. V inscenaci ivì zazní také písnì
Judy Garland v podání Hany Maciuchové.
Reie: J. Maceèek. Hrají: H. Maciuchová,
M. Mejzlík, T. Petøík / P. Bláha.
Hudební nastudování: E. Klezla.
Vstupné: 280, 260, 240 a 220 Kè.
Koncerty
15. 2. ètvrtek 19.00 hodin
Kruh pøátel hudby v Litomìøicích
PETR MATUSZEK - baryton
MARKÉTA DVOØÁKOVÁ - soprán
ROMAN PALLAS - klavír
Program: Smetana, Jeek, Kabeláè, Schumann, Ravel.
Vstupné: 110, 80, 40 Kè

9. 2. pátek 9.00 hodin
Pro M a 1. - 5. tø. Z
Divadlo ,,M,, Duchcov
O HLOUPÉ KAÈENCE
Hudební pohádka.
Vstupné: dìti 40, dospìlí 50 Kè.

Pøedstavení pro rodièe s dìtmi
11. 2. nedìle od 15.00 hodin
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Mrzne a pratí a medvìdáø Kuba Kubikula
se s medvídkem Kubulou vydávají na dobrodruné putování svìtem.
Vstupné: dìti 40, dospìlí 50 Kè.
25. 2. nedìle 15.00 hodin
Divadlo Minaret Praha
MYÁCI JSOU ROÁCI!
Tøi myáci si najdou ideální místìèko na
zimu.
Vstupné: dìti 40, dospìlí 50 Kè.
Pøedstavení pro koly (i veøejnost):

6. 2. úterý 9.00 a 10.30 hodin
Pro M a 1. - 4. tø. Z
Divadlo pílberk Brno
MAXIPES FÍK
Pøíbìhy psa, který povyrostl více, ne je obvyklé.
Vstupné: dìti 40, dospìlí 50 Kè.

27. 2. úterý 9.00 a 10.30 hodin
Pro 6. - 9. tø. Z a S
Docela velké divadlo Litvínov
ROMEO A JULIE
Pøíbìh o lásce, kterou zabila nenávist, nesnáenlivost a zloba.
Vstupné: 50 Kè.
Bøeznový termín bude upøesnìn
Noel Coward: LÍBÁNKY aneb LÁSKA
A JDE K ÈERTU
Dvojice bývalých manelù se po letech
setkává v drahém francouzském hotelu,
kam oba pøijeli trávit líbánky se svými
novými a mladími partnery.

6. ÚNORA

OSPALÁ KÁÈA
Nová pohádka v podání Divadýlka Okýnko
z È. Budìjovic.
Dìti 40, dospìlí 50 Kè.
14. bøezna
v 9.00 a 10.30 hodin Pro 2.  5. tøídy Z.
Ladislav Dvorský  Jan Schmid:
TAJNÝ LODNÍ DENÍK
Ètveøice dìtí vyplouvá na plavbu napøíè
oceánem Vstupné: dìti 40, dospìlí 50 Kè.
19. bøezna
pro 8.  9. tøídy Z a S.
Antonín Pavloviè Èechov:
NÁMLUVY S MEDVÌDEM
Dvì jednoaktové komedie (KOMEDIE a

NÁMLUVY) ruského klasika v nastudování Divadla AHA!
Vstupné: 50 Kè.
28. bøezna
v 9.00 a 10.30 hod.
Pro M a 1.  3. tøídy Z.
VELIKONOÈNÍ POHÁDKA
Divadýlko Mrak Havlíèkùv Brod.
Vstupné: dìti 40, dospìlí 50 Kè.
PØEDSTAVENÍ PRO DÌTI S RODIÈI:
11. bøezna (nedìle) 15 hodin
KOUZELNÝ LES
Èinoherní pohádka. Divadlo Minaret Praha.
Vstupné: dìti 40, dospìlí 50 Kè.

Dùm kultury
4. 2. nedìle 15.00 hodin
TANEÈNÍ ODPOLEDNE
S LITOMÌØIÈANKOU
Dechová kapela P. Vrány. Vstupné: 70,- Kè
8. 2. ètvrtek 18.00 hodin
BARMA
Cestopisná pøednáka Karla Wolfa z Jihovýchodní Asie o okouzlující Barmì sevøené
vojenskými kletìmi.
Modrý salónek.
Vstupné: 65,- Kè
15. 2. ètvrtek 19.00 hodin
SANATORIUM II.
Karel íp a Josef A. Náhlovský v druhém
díle humoristického poøadu.
Vstupné: 125,- Kè

15. bøezna (ètvrtek)
Koncert z cyklu KPH
MARTIN KASÍK - klavírní recitál
Vstupné: 110, 80, 40 Kè

17. 2. sobota 19.00 hodin
VOJENSKÝ PLES
Hraje Big Band Bonit a Vojenský umìlecký
soubor Ondrá.
Vstupné: 300,- Kè

20. bøezna (úterý)
David Farr: BRÝLE ELTONA JOHNA
Nejúspìnìjí hra mladého britského dramatika a reiséra Davida Farra. Crazy
komedie. Vstupné: 280, 260, 240, 190 Kè

18. 2. nedìle 15.00 hodin
EVA A VAEK
Taneèní odpoledne s komerènì úspìnou
dvojicí. V prodeji od 22. 1. 07 od 15.00
hodin.
Vstupné: 150,- Kè

PØEDSTAVENÍ PRO KOLY:
6. bøezna
v 9.00 a 10.30 hod.
pro M a 1.  4. tøídy Z.

22. 2. ètvrtek 19.00 hodin
VERTIGO QUINTET
JAZZOVÝ VEÈER VE FOYERU DK.
Vstupné: 150,- Kè

27. 2. úterý 19.00 hodin
LENKA FILIPOVÁ
Populární èeská zpìvaèka a kytaristka vystoupí ve svém recitálu.
Vstupné: 220,- Kè, balkón: 320,- Kè
4.3. od 15 hodin
MASOPUSTNÍ MAKARNÍ TANCOVÁNÍ S VINOVANKOU (70
Kè)
15.3. od 19 hodin
MICHAL PAVLÍÈEK V RÁMCI
SOLOVÉHO PROJEKTU (150 Kè)
19.3. od 19 hodin
ÈTYØTET S JIØÍM KORNEM
(290, 250 a 400 Kè balkon)
20.3. od 19 hodin
ROBERT KØESAN A DRUHÁ
TRÁVA (150 Kè)
22.3. od 19 hodin
MILO SUCHOMEL QUARTET 
VYNIKAJÍCÍ JAZZOVÉ KAPELA
(100 Kè)
26.3. od 19 hodin
MIROSLAV DONUTIL S POØADEM CESTOU NECESTOU (180 a
280 Kè balkon)

Program kina Máj na mìsíc únor a bøezen
ÚNOR
6.2. - Borat: Nakoukání do amerycké
kultúry na obìdnávku slavnoj kazaskoj národu (USA, 2006). Komedie. Od 20 hod.
7.2. - Borat od 17.30 a 20 hodin.
8.2. - Transylvania (Francie 2006, hudební road movie, filmový klub). Film o ivotì na cestì. Od 20 hodin.
9.2. - Kráska v nesnázích (tragikomedie
ÈR, Èeský lev 2006). Milostný pøíbìh
mladé eny. Hrají A. Geislerová. Od 20 hod.
10.2. - Kráska v nesnázích od 17.30 h.
Prázdniny (komedie USA, 2006). Hrají
C. Diaz, K. Winslet, J. Law. Od 20 hod.
11.2. - Mravenèí polepovna (rodinný
anim. film USA, 2006, èeský dabing). Co se
stane, kdy malý kolák nepøestane nièit
mravenèí domeèky. Od 15.30 hodin.
12.2. - Svìtla v soumraku (drama, Finsko, 2006). Poslední díl volné trilogie o
obyèejných hrdinech, kteøí navzdory neutìeným podmínkám stále vìøí ve své sny o
lepí budoucnosti. Od 20 hod.
13.2. - SAW 3 (horor USA, 2006). Dalí
rafinované a promylené hrátky krutého Jigsawa. Hrají T. Bell, S. Smith. Od 20 hod.
14.2. - SAW 3 od 17.30 a 20 hodin.
15.2. - Apokalypto (dobrodruné drama
USA, 2007). Dalí velkolepý projekt Mela
Gibsona vypráví o starobylé øíi Mayù a
jejím zániku. Od 17.30 hod.
Comandante (dokument USA, panìlska, 2003). Dvì superstar na jednom plátnì.
Jedineèný portrét Fidela Castra v reii Olivera Stonea. Od 20 hod.
16.2. - Apokalypto od 20 hod.
17.2. - Happy feet (animovaný rodinný
film USA, èeský dabing). Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tuèòáky z arktických

plání nikým. Od 15.30 hod.
Apokalypto od 17.30 a 20 hodin.
18.2. - Happy feet od 15.30 hod.
Apokalypto od 17.30 a 20 hod.
19.2. - Kupec benátský (drama/komedie
USA / IT / VB, 2004). Slavná a nadèasová
hra Williama Shakespeara v hvìzdném hereckém obsazení. Hrají Al Pacino, J. Irons,
J. Fiennes. Od 20 hod.
20.2. - Moje superbejvalka (komedie
USA, 2006). On jí zlomil srdce. Ona jemu
vechno. Hrají U. Thurman. Od 20 hod.
21.2. - Moje superbejvalka. Od 20 hod.
22.2. - Goyovy pøízraky (historické
drama panìlska, 2006). Nejnovìjí filmové dílo Miloe Formana o trojici hrdinù
smýkaných krutì ironickými historickými
událostmi. Hrají N. Portman. Od 17.30 hod.
Dìlníkova smrt (dokument Rakouska,
2005, filmový klub). est kapitol a est
podob dìlnické práce na pøelomu tisíciletí.
Od 20 hod.
23.2. - Goyovy pøízraky. Od 20 hod.
24.2. - Eragon (fantasy USA, 2006,
èeský dabing). Dobrodruné fantasy o farmáøském chlapci, jen se ocitne ve svìtì intrik, kouzel a válek. Od 15.30 hod.
Goyovy pøízraky od 17.30 a 20 hod.
25.2. - Eragon od 15.30 hod.
Goyovy pøízraky od 17.30 a 20 hod.
26.2. - Goyovy pøízraky od 17.30 hod.
Mechanický pomeranè (VB, 1971, Projekt 100). okující futuristická vize budoucnosti v kultovní Kubrickovì adaptaci novely A. Burgese. Od 20 hod.
27.2. - Goyovy pøízraky od 20 hod.
28.2. - Madagaskar (anim. poh. USA).
Pøedstavení pro veøejnost a M od 9.30 hod.
Goyovy pøízraky od 17.30 a 20 hod.

BØEZEN
1.3. - Hannibal - zrození (drama/thriller FR, VB a USA, 2007). Od 17.30 hodin.
Zvedá se vítr (Projekt 100, balada VB).
Pøíbìh dvou irských bratrù. Od 20 hod.
2.3. - Hannibal - zrození od 20 hodin.
3.3. - Hannibal - zrození od 17.30 hodin.
Dveøe dokoøán (romant. drama USA a
VB, 2006). Láska není zloèin. Od 20 h.
4.3. - Spláchnutej (anim. film VB, èeský
dabing). Rozmazlený myák. Od 15.30 hod.
Dveøe dokoøán od 17.30 h.
Hannibal - zrození od 20 hodin.
5.3. - Hannibal - zrození od 17.30 h.
Taxidermia (Projekt 100, Maïarsko). Z
novodobé maïarské historie. Od 20 hodin.
6.3. a 7.3. - Hannibal - zrození od 20 h.
8.3. - pro veøejnost a M Pøíbìh raloka
(anim. pohádka USA) . Od 9.30 hodin.
Kvaska (hud. komedie ÈR, 2007). Ze
zákulisí muzikálu. Od 17.30 hodin.
Cesta domù (Projekt 100, Èína). Poetický obraz lásky v Èínì. Od 20 hodin.
9.3. - Kvaska. Od 20 hodin.
10.3. - Kvaska. 17.30 a 20 hodin.
11.3. - Lovecká sezóna (anim. film
USA, 2006, è. dabing). Od 15.30 h.
Kvaska od 17.30 a 20.00 h.
12.3. - Cléo od pìti do sedmy (Projekt
100, Francie, 1961). Ze ivota slavné zpìvaèky. Od 20 hod.
13.3. - Noc v muzeu (dobrodr. komedie
USA, 2006). Noc v muzeu teprve zaèíná.
Hrají B. Stiller, R. Williams. Od 20 hod.
14.3. - Smrtící nenávist (Projekt 100,
horor USA, 2006). Nadpøirozené síly spojí
dohromady nìkolik lidí. Od 17.30 hod.
Pat Garret a Billy the Kid (USA,
1973). Z divokého západu. Od 20 hod.

16.3. - Smrtící nenávist. Od 20.00 hod.
17.3. - ivoty tìch druhých (Nìmecko,
drama 2006). Výjimeèný obraz atmosféry
NDR. Nejl. evr. film roku 2006. Od 17.30 h.
Smrtící nenávist. Od 20.00 hod.
18.3. - Smrtící nenávist. Od 17.30 hod.
ivoty tìch druhých. Od 20.00 h.
19.3. - Tøetí mu (Projekt 100, VB,
1949). Oscar v r. 1951. Thriller. Od 20 hod.
20.3. - Dokonalý trik (thriller USA,
2006). Nenávist na ivot a na smrt. Od 20 h.
21.3. - Dokonalý trik od 17.30 a 20 hod.
22.3. - Tsotsi (Projekt 100, JAR/VB,
2005). Oscar 2006. Pøíbìh èernoského mladíka. Od 20 hod.
23.3. - arlotina pavuèinka (rod. film
USA z r. 2006, èeský dabing). Od 17.30 h.
Krvavý diamant (drama USA, 2006).
Sierra Leone. Od 20 hod.
24.3. - arl. pavuè. od 15.30, 17.30 hod.
Krvavý diamant od 20 hod.
25.3. - Krvavý diamant od 17.30 a 20 h.
26.3. - Na sever severozápadní linkou
(Projekt 100, USA, 1959). Klasický pionání snímek.
27.3. - Atentát v Ambassadoru (drama
USA, 2006). Hrají H. Hunt, D. Moore, S.
Stone, A. Hopkins. Od 20 hodin.
28.3. - Atentát v Amb. Od 20 hod.
29.3. - Vratné láhve (rodinná komedia
ÈR, 2007). Komedie otce a syna Svìrákových. Od 17.30 hod.
Zrcadlo (Projekt 100, SSSR, 1974). Intimní výpovìï proitkù. Od 20 h.
30.3. - Vratné láhve od 17.30 a 20 hod.
31.3. - Maharal - tajemství talismanu
(dobr. rodinný film ÈR, 2007). Od 15.30 h.
Vratné láhve od 17.30 a 20 h. (do 4. 4.)
1.4. - Maharal od 15.30

6. ÚNORA
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Výstavitì sází na atraktivitu
Dvanáct výstavních a prodejních akcí se letos uskuteèní na výstaviti Zahrada Èech v Litomìøicích. Kalendáø se tak ve srovnání
s loòským rokem pøíli nemìní.
Vedení spoleènosti Výstavy letos
vsází na zatraktivnìní ji tradièních akcí.
Loni se podaøilo dobøe nastartovat Bydlení, kde se prezentovali
skláøi i z novoborské koly. Letos
chceme návtìvníkùm ukázat napøíklad foukání skla a dalí atrakce spojené s výrobou skla, uvedla øeditelka výstavitì Jitka Matouková.
Bydlení by si nemìl nechat ujít
ani ten, kdo se tìí na veterány.
Automobiloví dìdeèkové toti
nepøedvedou svou jízdu v rámci
motoristické výstavy Tempo, ale
právì Bydlení. Kvìtnové poèasí
je toti oproti èervnovému nestálé
a mnohdy vozùm s odkrytou støechou nevyhovovalo, odùvodnila
zmìnu tisková mluvèí výstavitì
Romana Jedlièková.
Výstava Tempo letos nabídne
sraz kabrioletù ve velkém stylu.
Na loòském prvním srazu se jich
tu selo kolem ètyø desítek. Ukázalo se, e sraz tohoto druhu je návtìvnicky velmi atraktivní. Letos
proto poøadatelé slibují jetì vìtí

ru o podobné akce pøíli nestojí,
uvedla Jitka Matouková s odkazem na zkuenosti posledních
let. Vedení spoleènosti Výstavy
tak zøejmì na Mírovém námìstí
zùstane u organizování vánoèních trhù, které mají stoupající
úroveò.
Novinku chystá výstavitì i pro
nejoblíbenìjí akci v roce  tedy
Zahradu Èech. Vedle ovocnáøù se
zde budou v pavilonu A po mnoha
letech prezentovat i zelináøi.
Eva Bøeòová

Zahrada Èech, na ní pìstitelé ukazují to nejlepí, co se jim urodilo, kadoroènì pøiláká desítky tisíc návtìvníkù.
Foto archiv

úèast. Naopak zcela upoutíme
od tuning párty. Jak ukázaly zkuenosti posledních let, zúèastòuje
se jí specifická parta lidí, kteøí poslouchají velmi hlasitou hudbu,
která ostatní vystavovatele ruila,
vysvìtlil spolumajitel spoleènosti
Výstavy Jiøí Chládek. Potìit návtìvníky vak vedení výstavitì
hodlá nìèím jiným - desítkami
modelù veho druhu, a to od hraèek, a po rozmìrné modely, jako
jsou vrtulníky nebo parní stroje.

Na návtìvníky èeká i øada nových soutìí. Napøíklad budou
moci soutìit o nejkrásnìjí vypìstovanou africkou fialku.
Oproti plánu dolo k vyputìní
Letního jarmarku, který se mìl
obohacený o kulturní program
pøemístit z výstavitì na Mírovém námìstí. Od tohoto zámìru
jsme upustili, protoe nechceme
na námìstí organizovat trhy s vietnamskými stánkaøi. A prodejci
nabízející zboí jiného charakte-

Základní koly ijí zápisy

Základní koly v Litomìøicích
ijí zápisy. V souèasné dobì 211
dìtí dosahuje vìku potøebného k
zahájení povinné kolní docházky. Ve dnech 7. a 8. února by se
tedy mezi 14. a 17. hodinou
mìly se svými rodièi dostavit
k zápisu. Kolik jich vak do
první tøídy opravdu nastoupí, se
v tuto chvíli nedá odhadnout.
V úvahu je toti nutno brát odklady a zájem dìtí z okolních
vesnic.
Loni pøilo k zápisùm 247
dìtí. Obdobné èíslo pøedpokládáme i letos, uvedla vedoucí
odboru kultury, kolství, sportu
a památkové péèe mìstského
úøadu Helena Bitrichová. Problémem vak je to, e deváté tøídy
letos opustí kolem tøí set kolákù. Naplnìnost kol se tedy opìt

sníí. Kadopádnì ne tak draZatímco nìkterá mìsta se pomaticky, abychom museli uva- týkají s nedostatkem míst
ovat o ruení dalí koly, ujis- v pøedkolních zaøízeních, Litotila Helena Bitrichová.
mìøice s tím díky dostateèné reDemografický vývoj v násle- zervì problémy nemají.
(eva)
dujících letech je
toti pro Litomìøice pøíznivý. Zatímco v roce 2001 se
narodilo 211 miminek, o rok pozdìji
jich bylo o tøi více,
o dalí rok o sedm
více. A v roce 2004
dolo k pozitivnímu zlomu, protoe
se narodilo ji 258
dìtí. Kapacita kol
se tak
nìkdy
kolem roku 2010
Dìtí narozených v Litomìøicích pøibývá. Díky urèizaène pomalu do- té rezervì nemají mateøské koly kapacitní problémy.
rovnávat.
Zájem rodièù byl loni uspokojen.
Foto archiv

KALENDÁØ AKCÍ
NA VÝSTAVITI
4.4. - 8.4. trnice Zahrady Èech
22. roèník prodejní akce pro zahradníky, zahrádkáøe, chalupáøe,
kutily a milovníky pøírody
27.4. - 1.5. Mùj dùm, mùj hrad
15. roèník stavební výstavy se
soutìí o nejlepí exponát a nejlépe
øeenou expozici, soutìe uèòù
11.5. - 13.5 Tempo
17. roèník motoristické výstavy,
modely aut, lodí a letadel, setkání
kabrioletù, sraz historických vozidel
19.5. - 20.5. Nord Bohemia Canis
Mezinárodní výstava psù
1.6. - 3.6. Bydlení
Nábytek, sklo, keramika, obrazy
1.6. - 3.6. Letnièky
Kvìtinová show
2. 6.- 3.6. Minerva
Poradna zdraví a esoteriky
15.6. - 16.6. Hasièské slavnosti
IV. celorepublikový sraz dobrovolného hasièstva s výstavou historické hasièské techniky
14.9. - 22.9. Zahrada Èech
31. roèník nejnavtìvovanìjího
zahradnického veletrhu
21.9. Tenisový turnaj
Zahrada Èech open
13. roèník tenisového turnaje konaný pod zátitou starosty mìsta Litomìøice
20.10. - 21.10.
Èeská výstava drobného zvíøectva
11. roèník výstavy drobného zvíøectva
17.12 - 22.12. Vánoèní trhy
poøádané na námìstí v Litomìøicích

Úèast na veletrzích je pro rozvoj cestovního ruchu dùleitá
Ji za nìkolik dní budou zástupci
mìsta propagovat Litomìøice na
nejvýznamnìjím tuzemském veletrhu cestovního ruchu, který ve
dnech 15. a 18. února probìhne
v Praze.
První letoní akcí tohoto druhu byl
veletrh v Brnì, kde jsme se prezentovali ve dnech 11. a 14. ledna, druhou
pak Slovakiatour v Bratislavì, který
se uskuteènil o týden pozdìji.

Kromì výe jmenovaných akcí se
Litomìøice budou letos jetì prezentovat také v Berlínì (bøezen), v Ostravì (duben), ve Vídni (srpen/záøí)
a ve Varavì (záøí).
Úèast na tuzemských veletrzích
(plocha a výstavba stánku) mìsto
nic nestojí, informoval tajemník
mìstského úøadu Radek Löwy. Tyto
náklady toti hradí Ústecký kraj z
projektu, který byl podán v rámci

Spoleèného regionálního operaèního programu (SROP). Na stánku
kraje má tak kadé ze zúèastnìných
mìst k dispozici pult, kde jsou vystaveny jeho propagaèní materiály.
Úèast na zahranièních veletrzích
pak probíhá v rámci prezentace
Èeské republiky, kterou zajiuje
Èeská centrála cestovního ruchu, a
mìsta si platí na vybraných veletrzích svoji plochu za 50% ná-

kladù (ostatní hradí Èeská centrála).
Mimo Litomìøic se zúèastòují
tìchto veletrhù i mìsta, je jsou èleny
Svazu cestovního ruchu DELITEUS
- Dìèín, Teplice a Ústí nad Labem, a
také zástupci Ústeckého kraje, kteøí
se v letoním roce zúèastòují celkem
sedmnácti veletrhù. Litomìøice tak
budou alespoò formou propagaèních
materiálù zastoupeny na vech tìchto
veletrzích.
(eva)
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Trnkùv svìt lámal rekordy
Právì ukonèená výstava Svìt
Jiøího Trnky se po návtìvnické
stránce stala nejúspìnìjí výstavou historie Severoèeské galerie
výtvarného umìní v Litomìøicích.
Od 30. listopadu, kdy byla zahájena, ji toti zhlédlo více ne pìt
tisíc dìtí, jejich rodièù a prarodièù, které Trnkova tvorba dùvìrnì
provázela ivotem. Z toho více
ne dvì tisícovky dìtí pocházely
ze základních a mateøských kol.
Ji pøed zahájením výstavy si
uèitelé rezervovali termíny návtìv pro více ne devìt set dìtí.
To zde nepamatuji, poukázala na
zájem kol kurátorka výstavy
Olga Kubelková.
Vyvrcholením úspìné výstavy se stala Brouèkiáda, tedy
akce urèená tìm nejmením. 27.
ledna pøila do galerie více ne
stovka dìtí, které skládaly puzzle
s motivy Trnkových obrázkù,
lutily tajenky a sledovaly Trnkovy filmy. Pro dìti to bylo pøíjemné zpestøení sobotního odpoledne, hodnotila maminka Barborky a Karolínky Ceé, které zde
byly s rodièi ji podruhé. Výstavu oceòovali ale i pøítomní senioøi. Jsem z Loun a návtìvu
známých jsem v Litomìøicích
spojila právì s Trnkovou výstavou. Vdy spoustu kníek jsme
si kdysi kupovali jen kvùli jeho

Vyvrcholením úspìné výstavy Svìt Jiøího Trnky byla Brouèkiáda, urèená
tìm nejmením. Zatímco maminka, kurátorka výstavy Olga Kubelková provádìla hosty výstavními prostory, její synek s tatínkem se zapojili do soutìí s motivy Trnkových dìl.
Foto Eva Bøeòová

bájeèným ilustracím, pøiznala
Marie Heøtová.
Autorkou úspìné výstavy zahrnující výbìr Trnkových dìl je
Jana Orlíková, která o Trnkovi
øíká, e èní v naem umìní dvacátého století jako pozoruhodný solitér. Byl univerzálnì nadaný.
Dovedl kreslit, malovat, vytváøel
sochy, øeil scénické úkoly, vytvoøil vlastní filmovou øeè prostøednictvím loutek a obrázkù. Kom-

plexnost jeho talentu byla pøíèinou toho, e pro výtvarný cíl,
který si stanovil, mohl zvolit ty
nejvhodnìjí prostøedky, a u to
byla kresba, obraz, loutka, akce ve
filmu nebo socha.
Pøestoe umìlec u 38 let neije, jeho dílo lidé milují dodnes.
Výstavu Trnkových dìl po Litomìøicích obdivují lidé v Novém
Mìstì na Moravì.
Eva Bøeòová
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Mùete se tìit
V Litomìøicích moná vznikne
nová tradice. S pùlmilionovou
èástkou toti mìsto poèítá ve
svém letoním rozpoètu na uspoøádání prvního roèníku veøejného
sochaøského sympozia. Zátitu
nad jeho organizací pøevzal litomìøický akademický sochaø Libor
Pisklák.
§
Do Litomìøic se opìt sjedou
nejlepí vinaøi nejen z celé Èeské
republiky. Ve dnech 13. a 14.
dubna toti probìhne v domì kultury dalí roèník Vinaøských Litomìøic, tedy prodejní a prezentaèní
akce.
§
I v letoním roce ve mìstì probìhnou
hasièské
slavnosti,
v rámci kterých se do Litomìøic
sjídìjí hasièi z celé republiky. Ji
byl stanoven termín jejich konání,
kterým je 15. a 16. èerven. Litomìøiètí zastupitelé schválili, e na
organizaci této akce pøispìjí 100
tisíci korunami.
§
Pracovníci odboru kolství,
kultury, sportu a památkové péèe
ji nyní pøemýlejí o charakteru
kulturní akce, která by její úèastníky pøenesla do støedovìku. Uskuteènit se má na Dómském pahorku v rámci Dne otevøených
dveøí v mìsíci záøí. Doplní èervnové oslavy 950 let existence kapituly sv. tìpána v Litomìøicích.

OSOBNOSTI LITOMÌØIC a NÁ SERIÁL a OSOBNOSTI LITOMÌØIC

Knihvazaèství se stalo zapomenutým øemeslem

Èlovìk, který celý ivot zachraòoval vzácné výtisky nejrùznìjích
dìl. V Litomìøicích nejstarí a dost
moná i jediný knihvazaè, který
stále dokáe jedineèným zpùsobem
zrestaurovat jakoukoliv knihu.
Ovládá ty nejstarí techniky, jako je
øezba do kùe, zlacení a podobnì.
Tak lze ve struènosti charakterizovat
Albína Kuthana, dlouholetého pracovníka litomìøického státního archivu, kterého u pøíleitosti jeho 80.
narozenin pøijal pøed nìkolika dny
starosta Litomìøic Ladislav Chlupáè.
Vitální dùchodce stále provozuje
dílnu, v ní se vìnuje restaurování
knih a umìlecké vazbì. Je si vìdom toho, e øemeslu, kterému zasvìtil celý ivot, zvoní hrana. Je
to hrozná koda, protoe ruèní
práce je ruèní práce, øíká Albín

Kuthan. Vazby v dnení dobì vázaných knih se rychle rozpadnou.
To se døíve nemohlo stát, po-

vzdychl si mu, kterému proel
rukou nejen Kancionál litomìøický, ale i slavná Klaudiánka, první

Starosta Litomìøic pøedal Albínu Kuthanovi na památku knihu Dìjiny mìsta Litomìøic.
Foto Eva Bøeòová

èeská mapa pocházející z roku
1518.
Albín Kuthan spolupracoval
s mnoha slavnými lidmi. Patøil mezi
nì i Cyril Bouda. Vystavoval na samostatných i kolektivních výstavách nejen v Èechách, ale i v zahranièí. Dnes nedokáe øíci, na vazbu
které knihy je nejpynìjí. Na kadou, protoe kadou jsem dìlal rád a
od srdce, øíká bez rozmyslu èerstvý osmdesátník.
Vìtinou bývají slavní spisovatelé. Jméno toho, kdo vak dokáe
mistrnì svázat právì dopsané dílo,
vak vìtinou zùstává neznámé. A
to je obrovská koda, adresoval
starosta Chlupáè slova obyvateli
Litomìøic, který i pøes svùj poehnaný vìk stále zachraòuje pro budoucí generace vzácné kniní publikace.
Eva Bøeòová
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