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Protipovodòový val
roste v eleticích
Protipovodòový val, který má
v pøípadì povodnì ochránit pøíjezdovou komunikaci k Tyrovu
mostu, se ji nìkolik dní staví
u Labe v eleticích.
Jde o iniciativu radnice. Ochránit má nejen pøíjezdovou komunikaci k Tyrovu mostu, ale i bytové
domy pøed Intersparem. A to pøed
povodní, kterou jsme zaznamenali
loni na jaøe, doplnila informace
vedoucí odboru územního rozvoje
mìstského úøadu Venue Brunclíková.
Val je budován z monolitického
betonu a jílovité zeminy. Zpevnìn
bude zøejmì tìtovými stìnami.
Jeho vrek dosáhne 149 metrù nad
moøem. Jednu tøetinu stavby zaplatí investor Hobby marketu, který
má být otevøen v polovinì èervna.
Zbývající èást zaplatí mìsto. (eva)

ZDARMA

Kana je vydaøeným
dílem 21. století

SLOVO STAROSTY
Váení
Litomìøièané,
potøetí Vás oslovuji prostøednictvím Radnièního
zpravodaje. Za
poslední dva mìsíce se událo
mnoho zajímavých vìcí. Osobnì
vìøím, e ku prospìchu mìsta,
které vichni chceme mít zdravìjí a krásnìjí.
Proto mì tìí, e pøed nìkolika dny byla slavnostnì odhalena
architektonicky zajímavá kana
v Litomìøicích, která se rázem
stala jednou z dominant Kostelního námìstí. Dopravì pak bezesporu prospìje nová kruhová
køiovatka pøed domem kultury,
její stavba se po sloitém majetkovém vypoøádání v tìchto
dnech úspìnì rozjídí. V té souvislosti chci nejen øidièe poádat
o trpìlivost, protoe plynulost
dopravy Na Valech bude nìkolik
týdnù zhorená.
Na závìr mi dovolte Vás pozvat ve ètvrtek 21. èervna v 16
hodin do centrální kolní jídelny,
kde z iniciativy Zdravého mìsta
Litomìøice probìhne veøejná
diskuse zamìøená na dalí rozvoj
naeho mìsta. Pomozte i Vy ho
ovlivnit svými podnìty a nápady.
Ladislav Chlupáè
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Starosta Ladislav Chlupáè spoleènì s akademickým sochaøem Liborem Pisklákem neskrývali radost nad vydaøeným dílem.
Foto Eva Bøeòová

EKOLOGOVÉ BRZDÍ STAVBU
ZÁPADNÍHO MOSTU

Nejdøíve v posledním ètvrtletí tohoto roku bude zahájena stavba tzv.
západního mostu. A to s ohledem na souèasný stav øízení vedoucího
k vydání stavebního povolení. Chybí toti jeden z podkladù.
Bohuel souhlas s kácením nìkolika málo døevin v prostoru Píseèného ostrova, který v souvislosti se stavbou mostu vydal odbor ivotního prostøedí, byl napaden Spoleèností ochráncù pøírody Litomìøice. Podala alobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, co má za následek
zpodìní celého procesu vydání stavebního povolení, vysvìtlil vedoucí litomìøického stavebního úøadu Jan Nejtek.
Dokonèení celé akce proto nelze pøedpokládat pøed prosincem roku
2009. Limitujícím objektem pro dokonèení celého díla, tedy silnièního
pøivadìèe prùmyslové zóny prosmyky v hodnotì 1,5 miliardy korun, je
toti právì výstavba celého mostu, vysvìtlil Frantiek Janaèík z tiskového oddìlení Ústeckého kraje.
Èást silnièního pøivadìèe, v úseku do okruní køiovatky za Lovochemií, dlouhá ètyøi sta metrù, ji byla dokonèena a zprovoznìna. Náklady
pøedstavovaly 209 milionù korun. Loni v záøí pak byla zahájena realizace
navazujícího, 1,6 kilometru dlouhého úseku v obci Prosmyky. Náklady
této èásti pøedstavují 244 milionù korun, poukázal Frantiek Janaèík na
finanèní nároènost stavby s tím, e dokonèena má být letos v záøí.
Investorem celé akce, je má výraznì zlepit plynulost dopravy v Litomìøicích, je Ústecký kraj. Na realizaci èásti stavby II/247 pøivadìè
k prùmyslové zónì Prosmyky I. èást ji získal finanèní spoluúèast strukturálních fondù Evropské unie. Týká se to okruní køiovatky a trasy do
1,6 kilometru, co pøedstavuje zhruba ètvrtinu finanèního objemu stavby.
Ústecký kraj ji nyní poèítá s podáním ádosti na financování dalích
úsekù díla, vèetnì stavby mostu. A to z Regionálního operaèního programu, jen je nyní spolu s ostatními obdobnými dokumenty projednáván
v Evropské komisi.
Stavba západního mostu je pro Litomìøice a okolí prioritou. Za ivotnì dùleitou ji pro tento region oznaèil i hejtman Ústeckého kraje Jiøí
ulc. Tyrùv most, jediné spojení pravého bøehu Labe s levým, toti kapacitnì nedostaèuje, take v dopravní pièce se pøi pøíjezdu do mìsta
tvoøí fronty vozidel ji od terezínské køiovatky. A pøi povodni roku
2002 ztratily Litomìøice spojení se eleticemi úplnì.
Eva Bøeòová

Ètyøi kamenné sloupy z letìného
dioritu zdobené ètyømi bronzovými
plastikami, je pøedstavují parafráze
na historické chrlièe  draky, ïábly
a démony. Moderní dílo, které respektuje historické i stavební souvislosti lokality, jeho ozdobou se
právì stalo. Tak lze ve struènosti
charakterizovat kanu, která byla
pøed nìkolika dny odhalena na Kostelním námìstí v Litomìøicích.
Autorem zajímavého díla je litomìøický architekt Jiøí Jarkovský
a sochaø Libor Pisklák. Na díle spolupracovali i bratøi Horákové z kovolitické dílny v Podkrkonoí.
V den slavnostního odhalení mu poehnal i litomìøický biskup Pavel
Posád. Vytvoøili jste krásné dílo 21.
století, adresoval nejen biskup, ale
i senátor Alexandr Vondra slova
uznání autorùm díla a vedení litomìøické radnice.
Mylenka na vybudování nové
kany vznikla pøed dvìma lety pøi rekonstrukci Kostelního námìstí. Skuteènost pøedèila nae tehdejí oèekávání, pøiznala vedoucí odboru územního rozvoje mìstského úøadu Venue
Brunclíková.
(eva)

ÈTÌTE UVNITØ:

( Revize parkovacích míst pro
zdravotnì handicapované je
nutností
(str. 2)
( Úloitì Richard neukrývá
tajemství
(str. 4)
( V Klokánku nalezly dìti nový
domov
(str. 6)
( Mìsto podalo fotbalistùm
pomocnou ruku
(str. 9)
( Hasièi z celé republiky se
chystají do Litomìøic (str. 12)

Øeditelku Rybovou
radní odvolali
Veronika Rybová opustila
místo øeditelky Mìstských kulturních zaøízení v Litomìøicích. Rozhodli tak litomìøiètí
radní, kteøí se na nìkolika zasedáních zabývali jejími managerskými výsledky. Odvolána
byla k 31. kvìtnu, a to bez
udání dùvodu. Radní nyní
pøipravují podmínky výbìrového øízení, které bude na toto
místo vyhláeno, informoval
místostarosta Litomìøic Ivan
Palán.
(eva)
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Podnikatele dalo
mìsto k soudu

Právní oddìlení mìstského úøadu
podalo k okresnímu soudu ádost na
vyklizení nebytových prostor cukrárny Delicates vlastnìných mìstem. Podnikatel Patrik Bauer (potamo Jana Kopecká) toti mìl na základì rozhodnutí rady opustit prostory do konce dubna. Bohuel tak
neuèinil.
Pan Bauer obeel zákon o obcích, ve kterém je radì vyhrazeno
rozhodovat o nájemci nebytových
prostor, vysvìtlil postoj radních
právník mìstského úøadu Petr Pana.
Nebytové prostory toti pùvodnì
získala na dobu neurèitou Jana Kopecká. Ta vak umonila dalí osobì,
aby v nich podnikala. A to tím, e
spoleènì zaloili sdruení, na základì èeho zde byla vybudována zcela
nová provozovna. Pøíèky v památkovì chránìném objektu byly dokonce
zbourány bez stavebního povolení.
Pokud by rada takovéto jednání akceptovala, vznikl by precedent, kdy
by i ostatní nájemci mohli nebytové
prostory mìsta tímto zpùsobem pronajímat dalím osobám, poukázal
na moné dùsledky místostarosta Litomìøic Jaroslav Tvrdík.
Výbìrové øízení na pronájem nebytových prostor cukrárny Delikates, do kterého se ji podnikatel
Bauer nepøihlásil, nyní muselo být
pozastaveno do doby rozhodnutí
soudu.
(eva)

Vznikne spoleèná
projektová kanceláø
Na zaloení spoleèné projektové kanceláøe pracuje vedení
Okresní hospodáøské komory
v Litomìøicích a pøedstavitelé litomìøické radnice. Její vznik byl
jedním z pøedmìtù spoleèné
schùzky, která se uskuteènila na
mìstském úøadì.
Ná projektový manager
a projektový manager OHK by
spoleènými silami pracovali na
získávání dotací z Evropské
unie, charakterizoval zámìr starosta mìsta Ladislav Chlupáè,
který se nechal inspirovat zkuenostmi ze Slavkova. Jak komora,
tak i mìsto by zároveò mìly pøehled o takto získaných financích,
které by putovaly jak do veøejného, tak i soukromého sektoru.
Spolupráce mezi komorou
a radnicí se postupnì prohlubuje, co je cílem obou stran. Zástupci komory se napøíklad
úèastní výbìrových øízení týkajících se veøejných zakázek mìsta.
Jejich spoleèným zájmem je,
pokud je to moné, preferovat
místní podnikatelské subjekty,
a tím podporovat zamìstnanost
a kupní sílu obyvatel mìsta,
konstatoval místostarosta Litomìøic Jaroslav Tvrdík.
(eva)

4. ÈERVNA

REVIZE PARKOVACÍCH MÍST
PRO POSTIENÉ JE NUTNOSTÍ

Zcela nový systém v pøidìlování vyhrazených
parkovacích míst pro zdravotnì handicapované
obyvatele pøipravuje ji nìkolik mìsícù zdravotní
a sociální komise mìsta Litomìøice. Provìrka
oprávnìnosti uívání toti prokázala, e je tøeba
revize. Co na podzim minulého roku vyvolalo
mezi nìkterými uivateli míst, respektive jejich rodinnými pøísluníky, vlnu nevole.
Chyba byla v tom, e lidé dostali od úøadu
pouze dopis oznamující, e pøicházejí o vyhrazené
parkovací místo, pøiznal nový pøedseda sociální
a zdravotní komise Petr Kubec. Nyní proto bude
kadá ádost èleny sociální komise provìøena a následnì v pøípadì potøeby s adatelem individuálnì
projednána. O názor budou ádáni i obvodní lékaøi zdravotnì handicapovaných. Doporuèující èi zamítavé stanovisko poté komise postoupí odboru
dopravy a silnièního hospodáøství mìstského
úøadu. Stanovisko komise bude pro ná postup
rozhodující. Ovem pouze v pøípadì, e zøízení vyhrazeného parkovitì nenaruí plynulost dopravy,
konstatoval vedoucí odboru Ivo Perna.
Vedení litomìøické radnice v ádném pøípadì
nehodlá ztìovat ji tak nelehký ivot lidí se zdravotním handicapem. Ovem revizi povaujeme za
nutnou. Kadého vak chci ujistit, e mìsto se
bude chovat vstøícnì a pøátelsky, ovem spravedlivì, slíbil místostarosta Litomìøic Jiøí Landa.
V souèasné dobì je v Litomìøicích vyhrazeno
Rodina Klabanových, v ní ije tìlesnì i mentálnì handicapovaný David, vyuívá vyhrazeného stání pro invalidy. I ona projde re- zdravotnì handicapovaným lidem 125 parkovacích
vizí oprávnìnosti uívání místa.
Foto Eva Bøeòová míst.
(eva)

Kadá ádost bude individuálnì posouzena
Novým pøedsedou sociální
a zdravotní komise mìsta Litomìøice je od prosince alergolog Petr
Kubec, mimochodem otec zdravotnì handicapované dcerky,
který zodpovìdìl nìkolik otázek
na diskutované téma.
Nìkolik mìsícù jste pracovali
na tvorbì formuláøe, kterým
budou zdravotnì handicapovaní, respektive jejich zákonní zástupci, ádat o parkovací místo.
Jak vznikal?
Pøednì bych chtìl zdùraznit,
e ve dvanáctièlenné komisi pracují nejen úøedníci, ale i lékaøi
z privátního a státního sektoru, zástupci neziskových organizací,
jako napøíklad Diakonie, Farní
charity apod. Ti vichni chtìjí vyhovìt postieným v maximální
míøe, ovem v rámci moností.
Ale vrame se k dotazu. Pøi tvorbì
formuláøe jsme vycházeli ze zkueností zdravotních komisí okolních mìst a spolupracovali se
Sdruením zdravotnì postiených.

Petr Kubec se v prosinci stal novým
pøedsedou sociální a zdravotní komise.

Jaké zmìny v nìm oproti minulosti jsou?
Jednou ze zmìn je to, e parkovací místo ji nezískají dritelé
prùkazù ZTP nebo ZTP/P, kteøí
nedoloí rozhodnutí o tom, e jsou
tìce imobilní. Dále dritelé výe
zmínìných prùkazù, kteøí nevlastní øidièské oprávnìní nebo motorové vozidlo. Na uívání cizích
motorových vozidel ani vozidel
rodinných pøísluníkù se vyhraze-

né parkovací místo nebude poskytovat.
Co mohou oèekávat mentálnì
postiení?
Opakuji, e budeme kadý pøípad posuzovat individuálnì. Napøíklad jsou známy pøípady, kdy
autista nenastoupí do vozu, který
stojí na jiném místì, ne na které
je zvyklé. I takové pøípady je tøeba
zohlednit.
Kdy zaène revize oprávnìnosti uívání tìchto míst?
V listopadu. V budoucnu ji
pak chceme kadým rokem opakovat, protoe zdravotní stav lidí
se prùbìnì vyvíjí.
Jak probíhá posuzování nových ádostí?
Zahájeno bude za nìkolik dní,
protoe radní právì schválili znìní
nového formuláøe. Kadou ádost
individuálnì posoudíme a vydáme
stanovisko. adatele si budeme
zvát v pøípadì potøeby k vysvìtlení
nìkterých skuteèností i na zasedání
èlenù zdravotní a sociální komise.
Eva Bøeòová
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HYGIENICI VAROVNÌ ZVEDLI PRST
Centrální kolní jídelna v Litomìøicích potøebuje od mìsta silnou
finanèní injekci. Podle zprávy vypracované hygieniky jsou u toti
více ne dvacet let staré rozvody
vzduchotechniky nevyhovující.
V souladu se zákonem o ochranì
veøejného zdraví proto musí být
nejpozdìji do konce tohoto roku
modernizovány.
Letoní rozpoèet mìsta poèítal
na tuto akci se estimilionovou investicí. Podle projektanta vak
bude potøeba deset milionù korun.
Jak rozhodli zastupitelé, milion
uvolní centrální kolní jídelna
z vlastní rozpoètové rezervy, zbývajících devìt milionù dá mìsto.
Pokud by k modernizaci nedolo,
mohli by hygienici provoz uzavøít,
popøípadì nám vymìøit vysokou
pokutu, upozornil na moné riziko místostarosta Litomìøic Ivan
Palán.
Podle Leoe Trnky, øeditele

Parkování zlevnilo

Pouze sedm set korun mìsíènì stojí
parkování v novém garáovém domì
U Hvìzdárny. Radní znovu sníili
cenu v zájmu toho, aby se objekt zaèal
zaplòovat. Jetì nedávno toti zel
prázdnotou, pøestoe je zabezpeèený
vraty na dálkové ovládání a dìní
v nìm sledují mìstské kamery. Krok
radních se ukázal být správným, øíká
øeditel technických slueb Jan Smolík.
Pìt parkovacích míst u toti prodal a
nìkolik dalích rezervoval.
(eva)

Dotaci získal Sokol

Sokol Litomìøice mùe rekonstruovat sokolovnu v ulici Osvobození.
Radní toti schválili jednotì dotaci ve
výi 200 tisíc korun, urèenou na rekonstrukci podlahy a nové obloení stìn.
Mìsto má kadý rok pøipraveno 200
tisíc korun jako investièní pøíspìvek organizacím pùsobícím v Litomìøicích.
Vdy se mezi sebou domluví na tom,
kdo tento pøíspìvek potøebuje nejnutnìji, vysvìtlil místostarosta Litomìøic Jaroslav Tvrdík. On sám povauje za rozumné, e tato dotace se netøítí, ale
udìluje se jednomu pøíjemci.
(eva)

Zhruba 1200 jídel dennì vydají kolákùm pracovníci Centrální kolní jídelny
v Litomìøicích.
Foto Eva Bøeòová

centrální kolní jídelny, která je
pøíspìvkovou organizací mìsta,
jinak vývaøovny i výdejny splòují

a na drobnosti, které budou postupnì o prázdninách odstranìny,
vekeré hygienické normy. (eva)
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Cena kolních
obìdù se nezmìní
Zhruba dva tisíce obìdù uvaøí
dennì zamìstnanci Centrální
kolní jídelny v Litomìøicích.
Z tohoto poètu je 1200 jídel urèených dìtem, tedy dotovaných
Ministerstvem kolství. V záøí
loòského roku podraily o více
ne korunu na souèasných 20 Kè
pro sedmi a desetileté dìti,
21,50 Kè pro 11 a 14leté dìti
a 23 Kè pro ty starí. V letoním roce se zdraování rodièe
obávat nemusejí, slíbil øeditel
Leo Trnka.
Centrální kolní jídelna má
80 zamìstnancù, kteøí zajiují
provoz ve ètyøech vývaøovnách
(Svojsíkova ulice, Havlíèkova,
Ladova a U Stadionu) a dvou
výdejnách (Máchovy schody
a Na Valech), kam se jídlo dováí.
(eva)

Cestovní ruch je prioritou Mìsto podporuje
Reklamní poutaèe na chodnících
nebo na fasádách domù by v Litomìøicích mìly mít jednotný charakter.
Domnívá se to Strana drobných ivnostníkù, její barvy hájí ve vedení litomìøické radnice místostarosta Jaroslav Tvrdík a radní Vlastimil Chovaneèek. Na jednání rady pøedstavili prezentaci, jejím cílem je zajistit dalí
rozvoj turistického ruchu ve mìstì.
Sjednocení reklamních poutaèù je
pøitom jeden z mnoha bodù. Z vlastních zkueností toti víme, jak je obtíné jednat nejen v pøípadì reklamních poutaèù s památkáøi. Budeme usilovat o to, aby byla pøijata jednotná
pravidla, uvedl místostarosta Tvrdík.
Podle ivnostníkù by v budoucnu
mìlo na mìstském úøadì vzniknout
oddìlení, zabývající se propagací a
rozvojem turistického ruchu v Litomìøicích. Obdobné oddìlení napøíklad
funguje v Litomyli, Chebu, Písku
nebo v Jindøichovì Hradci. U nás se
touto oblastí dosud zabýval hlavnì tajemník, který vak vzhledem ke svým

Laboratoøe se mìní k lepímu,
hvìzdárna na promìnu èeká

Na objektu bývalých laboratoøí v prostoru parkovitì U Hvìzdárny se
pilnì pracuje. Do poloviny roku zde mají toti pøestavbou vzniknout veøejné záchodky, trafika a výtvarný ateliér s výstavními a výukovými prostory.
Na rekonstrukci dalího nevyuitého a chátrajícího objektu v tomto
prostoru, tzv. hvìzdárny, byl zpracován projekt, který ji odsouhlasili
památkáøi. Výbìrové øízení na pronájem prostor u probìhlo. Rekonstrukci objektu zaplatí mìsto, interiér si zaøídí nájemce. Mìsto ji podalo ádost o stavební povolení na stavbu kavárny s vinárnou.
Peníze v rozpoètu vak v letoním roce na tuto akci nejsou. Èekáme,
jak budeme úspìní v získávání státních dotací na rekonstrukci laboratoøí a stavbu nového parku, uvedla vedoucí odboru územního rozvoje
mìstského úøadu Venue Brunclíková. Odhaduje, e rekonstrukce hvìzdárny zaène na podzim. V takovém pøípadì by nová kavárna s vinárnou
byla otevøena zøejmì v polovinì pøítího roku.
(eva)

povinnostem souvisejícím s chodem
úøadu nemùe stihnout vechno, domnívá se místostarosta.
(eva)

Stánek má vést
k oivení ostrova
Na Støeleckém ostrovì byl
umístìn stánek, který v odpoledních hodinách a o víkendech
nabízí obèerstvení návtìvníkùm ostrova. Provozovatelka
hotelu Roosevelt poádala litomìøické radní o souhlas s tímto
zámìrem.
Vyhovìli jsme jí, protoe jde
o jednu z dalích cest vedoucích
k oivení tohoto místa, které lidé
v hojné míøe vyuívají nejen
k odpoèinku, ale i sportu, napøíklad jízdì na koleèkových bruslích, vysvìtlil místostarosta Litomìøic Ivan Palán.
(eva)

pøedzahrádky

Sezona pøedzahrádek v Litomìøicích zaèala. Litomìøiètí zastupitelé s nástupem turistické
sezony pøipravili pro jejich provozovatele dárek v podobì sníení poplatku za uívání veøejného
prostranství.
Zatímco dosud se za nejrozlehlejí pøedzahrádky v Litomìøicích platilo roènì a 4,5 tisíce
korun, nyní budou jejich provozovatelé jednotnì platit pouze
administrativní poplatek ve výi
500 korun, vysvìtlil místostarosta Litomìøic Jaroslav Tvrdík.
Podle radního Vlastimila Chovaneèka je tøeba podporovat vznik
zaøízení, která pøispívají k rozvoji turistického ruchu. Ovem
pouze v pøípadì, e nebrání hladkému provozu na pozemních komunikacích.
(eva)

Jednání o vyrovnání zaèala
Za oznaèníky, pøístøeky a osvìtlení na autobusovém nádraí zaplatí
zøejmì mìsto Litomìøice Dopravnímu podniku Ústeckého kraje 422 tisíc
korun. Stane se tak v rámci majetkového vypoøádání poté, co tato firma
pøestala na základì rozhodnutí Ústeckého kraje zajiovat nejen pro Litomìøicko základní dopravní obslunost.
Autobusové nádraí se v dohledné dobì doèká prostorových úprav.
Mimo jiné se vzhledem ke zefektivnìní provozu a lepímu prostorovému
vyuití sníí i poèet autobusových zastávek, a to ze souèasných 23 na 12.
Autobusy budou mìstu platit za kadý vjezd do prostoru. Zatímco Dopravní podnik Ústeckého kraje platil mìstu podle nìkolik let staré smlouvy 22 tisíc korun, v budoucnu by do mìstské pokladny mohly plynout a
2 miliony korun roènì, nastínil pøedstavu vedoucí odboru dopravy a silnièního hospodáøství mìstského úøadu Ivo Perna. Tyto prostøedky by pak
v následujících letech mohly být vyuity na modernizaci autobusového
nádraí.
(eva)
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RICHARD NESKRÝVÁ ÁDNÉ TAJEMSTVÍ
Úloitì radioaktivního odpadu Richard, nacházející se
v tìsné blízkosti Litomìøic, je pro
obyvatele mìsta opøedeno mnoha
tajemstvími. Opravdu ve zboøené èásti podzemní továrny pohøbili Nìmci po konci druhé svìtové války poklad v podobì kupy
zlata nebo alespoò vojenské munice? Je Richard skuteènì tak
bezpeèný, jak jsme uklidòováni,
e ani pøípadný pád letadla do
tohoto prostoru nezpùsobí únik
nebezpeèných látek do ivotního
prostøedí?

POKLAD? JSOU TO JEN
POHÁDKY
ádný poklad zde opravdu není,
kategoricky tvrdí Milo Janù, specialista pro provoz a báòskou bezpeènost
Správy úloi radioaktivních odpadù
(SÚRAO). Naráí tak na mýty spojené
s existencí nìmecké továrny, která zde
byla budována v letech 1943-44. Vyrábìly se tu komponenty a souèástky
k motorùm Maybach. Stavba podzemních výrobních prostor dostala krycí
oznaèení Richard. Na rozsáhlém stavebním projektu pracovali uvìznìní
lidé, kteøí byli na stavbu dopravování i
z nedalekého Terezína. Dodnes je
v jedné z chodeb vyryt do stropu
vzkaz vìznì. Jaký byl asi jeho osud?
nezbývá ne se ptát. Konec války zastihl podzemí v rùzném stadiu stavebních úprav. Èást Nìmci rozstøíleli.
TÌBA VÁPENCE
SE JI NEVYPLATILA
Po odvezení vekerého zaøízení
koncem roku 1945 zde Èíkovické cementárny a vápenky obnovily tìbu
vápence. Bìhem dalích patnácti let
vznikl rozsáhlý komplex chodeb navazující na Richard I. Pouívaný zpùsob
tìby byl vak mnohem draí ne
v otevøeném lomu a tìba byla ukonèena. Od roku 1964 se èást dolu, po
rozsáhlých úpravách, zaèala vyuívat
pro ukládání radioaktivních odpadù.
V souèasné dobì je jeho kapacita
z 80 procent zaplnìna, odhaduje jaderný fyzik, zatímco si beru plá,

Dozimetr v rukou Miloe Janù nacházejícího se v tìsné blízkosti sudù s radioaktivním odpadem ukazuje, e není èeho se obávat.
Foto Eva Bøeòová
k pasu upevòuji kyslíkový pøístroj, na
krk osobní dozimetr a na pøilbu pøidìlávám baterku. Bez toho bych do podzemí nesmìla. Plnì vybavena zdolávám první metry podzemních chodeb,
abych zjistila, zda je nebezpeèný
odpad opravdu ukládán tak bezpeènì,
jak se tvrdí. Hned na úvod jsem pouèena o tom, e ukládán je zde výhradnì
institucionální radioaktivní odpad, tedy
odpad produkovaný ve zdravotnictví,
výzkumných ústavech apod. (napø materiály zneèitìné radioaktivními látkami  rukavice, laboratorní pomùcky,
zdravotnické laboratorní pomùcky

metrù, dozvídám se od odborníka.
Nadloí dùlního komplexu je tvoøeno
nepropustnými jílovitými slínovci o
mocnosti pøesahující 50 metrù. Podloí tvoøí nepropustné jílovité slínovce a
v celém prostoru pod úloitìm pøesahuje mocnost tìchto vrstev 50 metrù.
Chodby se ji od pohledu zdají být
stabilní. Jsou toti zajitìny elezobetonovými rámy. Stìny jsou oetøeny
støíkaným betonem, tzv. torkretem.
Nikde nespatøuji ani náznak moného
odloupnutí. V podlaze zpevnìné betonem je pak umístìna dùlní kanalizace
s retenèními jímkami.

R E P O R T Á 
atd.). Nikoli tedy vyhoøelé jaderné palivo. V souèasné dobì je tu uloeno
více ne 20 tisíc obalových souborù.
NEPROPUSTNÉ VRSTVY
ZARUÈUJÍ BEZPEÈÍ
Nai pøedci byli chytøí, zamýlí
se Milo Janù. Podle nìj patøí tento bývalý vápencový dùl s ohledem na nepropustnost vrstev mezi nejbezpeènìjí místa k uloení odpadù tohoto druhu
v republice. Úloitì bylo vybudováno v subhorizontální desce jílovitého
vápence o mocnosti zhruba pìti

Takto vypadá místnost, kde se zabetonovávají sudy (po pravé stranì).
Foto Eva Bøeòová

SUDY S ODPADEM STOJÍ
V UKLÁDACÍCH KOMORÁCH
Po nìkolika desítkách metrech naráíme na sudy s odpadem. Za dùleité vichni povaují fakt, e kadý
z nich je vybaven rodným listem.
Milo Janù ujiuje, e tak je tomu
opravdu u vech. Co znamená, e
lze pøesnì urèit, co v nìm je a kdy
sem byl a odkud dopraven. Jak je
ukládán, zjiuji vzápìtí. Podél obsluné chodby o celkové délce 630
metrù jsou vybudovány ukládací komory. Naskládány v nich jsou zpravidla dvìstìlitrové sudy. Vlastní odpady jsou ale umísovány do stolitrových sudù, je se poté vkládají do
sudù o objemu 200 litrù. Prostor
mezi nimi je zaplòován betonem,
èím vzniká okolo meního sudu
s odpadem pìt centimetrù silná
ochranná vrstva. Stìna vnìjího sudu
je z obou stran pozinkovaná a zvenku
natøená antikorozním nátìrem, který
chrání uloené sudy pøed vnìjími
vlivy, vysvìtluje Milo Janù, který
Richard dùvìrnì zná ji od roku
1990, kdy zde zaèal pracovat jako
øídící pracovník.
V rámci zajitìní bezpeènosti pro
budoucí generace dochází nyní
k tomu, e se nejstarí odpady ji
uloené v nepropustných souborech
jetì obalí speciálním nepropustným
betonem, který se uzavøe tzv. hydraulickou klecí (vrstvou s niím
hydraulickým odporem), aby se i pøi
hypotetickém prùsaku nedostala do
nich voda.

ZA ÚLOITÌ RICHARD
ZODPOVÍDÁ STÁT
Po zhruba pùlhodinì vycházím
z chodeb Richardu, kde je po celý rok
stabilních deset stupòù, take jsem ráda,
e se mì opìt dotýkají sluneèní paprsky.
Dokonce i pøístroj, zjiující, zda nezáøím, hlásí OK. Uklidòují mì i slova
Miloe Janù: Richard je bezpeèný
nejen pro mì a mé vnuky, ale i pro
vnuky mých vnukù, øíká odborník na
slovo vzatý. Pøesto si øíkám, e Litomìøicím, které od státu dostávají 1,5 milionu korun roènì, by se bez úloitì na
bedrech ilo klidnìji. Ovem nìkde podobné místo být musí. Za obzvlátì dùleitý vak povauji fakt, e za ukládání
radioaktivních odpadù odpovídá stát,
respektive jeho organizaèní sloka
Správa úloi radioaktivních odpadù,
která byla atomovým zákonem za tímto
úèelem zøízena. Dokladem zájmu o bezpeèí tohoto místa ve vztahu k pøírodì a
okolním obyvatelùm je bezesporu skuteènost, e nejen do izolace odpadu od

Jedna z chodeb.
vech sloek ivotního prostøedí bylo
v rámci právì ukonèeného projektu
PHARE investováno nìkolik desítek
milionù korun.

STRUÈNÌ

H Úloitì tvoøí jen malá èást bývalého dùlního komplexu Richard
H Celý komplex Richard má více
ne 40 km chodeb a pøekopù
H Pravidelnì jsou v souladu s atomovým zákonem provádìny bezpeènostní analýzy, potvrzující vysokou úroveò bezpeènosti
H K úloiti patøí systém hlubinného a povrchového monitorování
H Vedle radiaèního monitorování
se provádí i geotechnická a hydrogeologická mìøení, potvrzující stabilitu dùlního díla
H Namìøené hodnoty radioaktivity
jsou nií, ne je povolený limit
H Od 1. ledna 2000 jsou vekeré
náklady spojené s provozem úloitì Richard hrazeny z tzv. jaderného úètu, do nìho pøispívají
vichni pùvodci radioaktivních odpadù v republice, a dále z dotací
Ministerstva prùmyslu a obchodu
H Náklady na provoz Richardu
èiní pøiblinì 13 milionù korun
roènì
H Kromì úloitì Richard spravuje SÚRAO v ÈR jetì úloitì
v Dukovanech a Bratrství poblí
Jáchymova
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Stavba domova dùchodcù by
mohla být v èervnu zahájena
Ji tento mìsíc by za urèitých
pøedpokladù mohla ústecká stavební firma INSKY zaèít stavìt nový domov dùchodcù v Litomìøicích. Stala se toti vítìzem právì skonèeného výbìrové øízení na dodavatele stavby.
Nabídla, e domov dùchodcù
postaví do konce øíjna pøítího
roku za 158 milionù, co byla
nejnií nabídka.
Stavìt se ovem zaène pouze
v pøípadì, e Ministerstvo financí vydá rozhodnutí o pøidìlení
dotace ve výi 111 milionù
korun. Zatím jsme získali pouze
závazný pøíslib, upozornil na

Místostarosta Jiøí Landa ukazuje místo
na Dómském pahorku u hospicu, kde
bude stát nový domov dùchodcù.

formalitu, ovem ve svém dùsledku závanou, místostarosta
Litomìøic Jiøí Landa.

Podle aktualizovaného projektu nalezne v moderním zaøízení
nový domov 102 seniorù. Do
prázdnin by vedení mìsta chtìlo
pøipravit podmínky pro vyhláení výbìrového øízení na jeho provozovatele. O tom, kdo se jím
stane, rozhodnou radní a zastupitelé. Osobnì se domnívám, e
by to mìla být nìkterá z neziskových organizací. Obdobným
zpùsobem a ke spokojenosti
mìsta i klientù napøíklad funguje
domov pro matku a dítì, eletická ubytovna a dalí zaøízení sociálního charakteru, nastínil svou
vizi místostarosta Landa. (eva)

Výbìrové øízení bylo transparentní

Mìsto Litomìøice právì pøidìlilo podle pamìtníkù co do objemu
finanèních prostøedkù nejvìtí
zakázku posledních minimálnì
dvaceti let. Za
154 milionù koMístostarosta Ivan
run postaví nový
Palán øíká, e výbìrové øízení probìhlo domov dùchodcù
zcela transparentnì. spoleènost s ruèením omezeným
INSKY. O tom, jakým zpùsobem pøidìlení veøejné zakázky probíhalo,
jsme si povídali s místostarostou Litomìøic Ivanem Palánem, jen má na
starost odbor územního rozvoje, jeho
vedoucí vypisuje kadoroènì nejvyí
poèet veøejných zakázek mìsta.
Bylo výbìrové øízení transparentní?
Samozøejmì. Ve finále o tom svìdèí i fakt, e jeho prùbìh nikdo z úèastníkù ve stanovené lhùtì nenapadl.
Kdo rozhodoval o tom, komu
bude pøidìlena zakázka na stavbu
domova dùchodcù?
Na základì rozhodnutí rady
mìsta bylo pøijato usnesení o sloení
výbìrové komise pro tuto akci. Komise byly ustanoveny dvì. Jedna otevírala dolé nabídky a hodnotila spl-

nìní zadávacích podmínek a druhá
provádìla vlastní a koneèný výbìr
zhotovitele stavby.
Sloení vech výbìrových komisí
na investièní akce mìsta vychází
z usnesení rady mìsta z devadesátých let, kdy byla stanovena pevná
pravidla.
Jak èasovì nároèné bylo výbìrové øízení na tak finanènì objemnou
zakázku?
Trvalo zhruba ètyøicet hodin po
dobu pìti dnù. Pùl dne probíhalo otevírání obálek a ovìøování, zda dané
firmy splnily zadávací podmínky
a kvalifikaèní pøedpoklady. Jedno
sdruení firem je nesplnilo, a proto
bylo vyøazeno. Do výbìrového øízení
tak postoupilo osm firem. Následovala pracná fáze ovìøování toho, zda
finanèní kalkulace navrené firmami
odpovídají realitì, co jsme konzultovali s mnoha odborníky, vèetnì
projektanta stavby. V pøípadì nejasností jsme ádali o vysvìtlení tvorby
ceny v souladu se zákonem o zadávání veøejných financí. Nelo vùbec
o jednoduchý proces.
Vybrána nakonec byla ústecká
firma. Nebylo lepí i s ohledem na
zamìstnanost a tvorbu místních
pracovních pøíleitosti preferovat
litomìøickou firmu Chládek a Tintìra?

Kraj vybral nové dopravce
ÈSAD Slaný a ÈSAD Semily jsou dva dopravci, kteøí budou na Litomìøicku po dobu následujících osmi let zajiovat základní dopravní obslunost. Jde o výsledek výbìrového øízení, které uzavøel Ústecký kraj.
Východní èást okresu, tedy hlavnì tìtsko, pokryje ÈSAD Slaný. Litomìøice a pravý bøeh Labe, vèetnì Útìcka, zajistí ÈSAD Semily. Základní dopravní obslunost na levém bøehu Labe (Lovosice, Libochovice,
Roudnice apod.) bude mít na starosti ÈSAD Slaný.
Dopravní podnik Ústeckého kraje, který v minulých letech zajioval
základní dopravní obslunost nejen na Litomìøicku, mùe po dobu platnosti licence provozovat autobusové linky, ovem na vlastní náklady,
upøesnil pozici podniku, který se pøed nedávnem dostal do ostrého konfliktu s Ústeckým krajem, místostarosta Litomìøic Ivan Palán.
Nadále vak platí, e tento podnik provozuje v Litomìøicích tøi linky (A,
B a D) mìstské hromadné dopravy, v ní se pro letoek nic nemìní. (eva)

To nelze. Nabídka na tuto akci
musela být dle zmínìného zákona
zveøejnìna na centrální adrese a zúèastnit se tedy mohl kdokoli, kdo
splòoval zadané podmínky. Na centrální adrese bylo jasnì uvedeno, e
jediným kritériem pro hodnocení nabídek je cena stavby. A firma Chládek a Tintìra nabídla o 3,5 milionu
vyí cenu ne firma INSKY. Vedení
vítìzné firmy vak ji deklarovalo, e
poèítá s vyuitím místních firem
v rámci subdodávek.
Pøestoe na úøadì pracují schopní investièní technici, dokáí ale
vzhledem k objemu stavby uhlídat,
aby byla postavena k plné spokojenosti jejího zadavatele, tedy mìsta?
Domnívám se, e profesnì by to
zvládli, ale èasovì nikoli. Proto uvaujeme, e po dobu stavby zamìstnáme stavebního inenýra s dlouholetými zkuenostmi, který se celý den
bude pohybovat po stavbì a realizaci
díla profesnì ohlídá. Jak u jsem
uvedl, na inenýrskou èinnost má
mìsto uzavøenou smlouvu s firmou.
Tento èlovìk by vak dohlédnul na
to, aby byly plnìny termíny, pouity
správné materiály, øeeny problémy
vzniklé pøi stavbì a bude vedení
mìsta prùbìnì o celém dìní na
stavbì informovat.
Eva Bøeòová
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KRIMI
RÁZEM VYHASLY
IVOTY DVOU LIDÍ
První kvìtnový pátek pøinesl hned
nìkolik tragédií. 33letý Tomá Peller
ubodal v Tylovì ulici svou matku Jaroslavu. Incidentu byla pøítomna kamarádka eny, které se podaøilo
uprchnout a událost ihned ohlásití
vozidlo pøed lékárnou. Pøi osobní
potyèce pobodal jeho majitele. Náhodný svìdek se snail napadenému
pomoci. Vrahovi se podaøilo
s vozem odjet, ovem s muem na
støee. Z té spadl a za Tyrovým
mostem. Natìstí se mu nic nestalo.
Peller vak pøi zbìsilé jízdì smìrem
na terezínskou køiovatku postupnì
naboural do nìkolika vozidel. Bohuel v jednom z nich nalezl smrt dlouholetý pracovník litomìøického
muzea Antonín Kuèera, kterému
kvìtiny na hrob poloili pøi smuteèním obøadu i zástupci mìsta. Zavradìná ena mìla pohøeb 16. kvìtna
v Lovosicích. Vraha nyní èeká spravedlivý soud.
V Litomìøicích lo o první vradu
v letoním roce.
(eva)
SENIOR SE PØEKVAPIVÌ
STAL VANDALEM
Centrální jídelna ve Svojsíkovì
ulici v Litomìøicích èelí útokùm
starího mue, který opakovanì a
úmyslnì rozbíjí sklenìnou výplò
dveøí u zadního vchodu do budovy.
Od listopadu do kvìtna opakovanì
spáchal ji deset stejných skutkù,
vdy v noèních nebo èasnì ranních
hodinách, a zpùsobil tak kodu ve
výi 15 000 Kè.
STAØENKY OPÌT DOPLATILY
NA SVOU DÙVÌØIVOST
Nepøíjemné chvilky zaila 79letá
ena v panelovém domì v Revoluèní ulici v Litomìøicích. Nechala se
toti napálit od mue, který ji podvedl a okradl. Pod záminkou výmìny nové kuchyòské linky za starou
ho seniorka pozvala do bytu. Zaplatila mu zálohu 2 300 Kè s tím, e následující den linku vymìní. Co se
nestalo.
Obdobnou zkuenost, tentokrát
s prodejem dek, má za sebou 81letá
ena z Hálkovy ulice. V nestøeeném
okamiku pøila o celoivotní úspory
dosahující 40 tisíc korun.
(ro)

Mìsto opoutí DZCL
Mìsto Litomìøice odprodá svùj podíl v akciové spoleènosti Dopravnì
zboové centrum Lovosice (DZCL).
Jeho vklad do spoleènosti èinil pøed nìkolika lety 5,1 milionu korun,
za co v ní získalo pìtatøicentní podíl. Nyní by za nìj chtìlo získat finanèní prostøedky odpovídající výi podílu na vlastním jmìní spoleènosti. Pùvodní cíl zlepit zamìstnanost v regionu Litomìøicka a Lovosicka, kvùli nìmu mìsto do spoleènosti vstupovalo, u byl dosaen,
odùvodnil prodej podílu èlen dozorèí rady DZCL, litomìøický radní
Karel Krejza.
Stejnì tak pomalu konèí celá spoleènost DZCL. Dochází k závìreèné
fázi kumulace majetku. Pøedseda dozorèí rady Jiøí Hauf odhaduje, e
závìreèné jmìní spoleènosti dosáhne 10 a 12 milionù korun. Z toho
bude vypoètena reálná hodnota akcií, a tím i finanèní podíl mìsta Litomìøice.
(eva)
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KLOKÁNÈÍ DOMOV
JE I V LITOMÌØICÍCH
Nádhernì vymalované chodby,
pokojíky hýøící veselými barvami,
hraèky, televize a usmìvavé tety,
do jejich náruèe se choulí devìt
dìtí, o které se vlastní rodièe nemohou nebo nechtìjí starat. Pøesnì tolik jich toti ije v Klokánku,
zaøízení Fondu ohroených dìtí,
které bylo pøed nìkolika dny otevøeno v Litomìøicích.
Vìtinu malých obyvatel tvoøí
sedm sourozencù z Ústí nad
Labem, kteøí jsou ve vìku od
esti mìsícù do 12 let. Soudní
vykonavatel je odebral matce,
která se o nì vùbec nestarala.
Díky Klokánku zùstali pohromadì. Kdyby nepøili k nám, asi by
byli rozdìleni do nìkolika dìtských domovù, co by negativnì
poznamenalo jejich psychiku,
protoe jsou na sebe dost citovì
vázaní, uvedla vedoucí Klokánku Ivana Prudièová.
Dìti z Klokánku ijí v objektu,
který Fondu ohroených dìtí
pronajalo mìsto Litomìøice za
symbolickou korunu. Pomocí
sponzorù se podaøilo plnì vybavit ètyøi malometrání byty z celkových esti. Senátor Alexandr
Vondra kromì finanèního daru
zprostøedkoval i zapùjèení kody
Roomster. Nali se i dobrovolníci, kteøí pøiloili ruku k dílu.
Napøíklad profesorka místního
gymnázia nám ve volném èase
chodila malovat chodby, pouká-

Kvalitní péèi i laskavé pohlazení od tety, je se u nich støídají v týdenních intervalech, nalezlo v právì otevøeném Klokánku devìt dìtí.
Fota Eva Bøeòová

zala na solidaritu lidí Ivana Pru- letech. Litomìøice se po Chomudièová.
tovu a atci staly tøetím mìstem
Vyrùstal jsem ve velmi harmo- v kraji, kde toto zaøízení funguje.
nické rodinì a a do deseti let
Eva Bøeòová
jsem il v domnìní, e tak ijí
vechny
dìti.
Proto cítím jako
svou povinnost
pomáhat tìm, kteøí
to potøebují, odùvodnil svou úèast
na otevøení Klokánku moderátor,
herec a muzikant
Marek Eben.
První Klokánky
otevøel Fond ohro- Senátor Vondra diskutoval s øeditelkou Fondu ohroených
ených dìtí v 90. dìtí M. Vodièkovou o problémech v oblasti péèe o dítì.
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Základní umìlecká
kola poøádá zápisy

Zápis ákù spojený se dnem otevøených dveøí poøádá Základní umìlecká kola Litomìøice v úterý 12.
èervna od 12.30 do 18 hodin. Akce
se koná ve vech budovách koly.
Do hudebního oboru jsou pøijímáni áci od pìti let, informuje zástupce øeditele koly Jan Novák.
Zapsat se mohou do pøípravné hudební výchovy (od 15 do 18 hodin),
na sólový zpìv nebo hru na hudební
nástroje jako klavír, varhany, elektrické klávesové nástroje, akordeon,
housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, zobcovou flétnu, pøíènou
flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu
a bicí nástroje. Ve II. stupni studia je
moné zamìøení na rùzné hudební
ánry, na komorní nebo orchestrální
hru, na základy hudební skladby.
Literárnì dramatický obor pøijímá
áky od sedmi let. Zápis probìhne
v Divadélku Minimax. Od esti let se
pak mohou hlásit dìti do výtvarného
oboru.Uèit se budou kresbì, malbì,
modelování a grafice.
(eva)

Souhlas zøizovatele
u kola získala

V dubnovém vydání Radnièního
zpravodaje jsme informovali o vzniku pøípravné tøídy urèené dìtem
s odkladem povinné kolní docházky v Z Na Valech. Zároveò jsme
informovali o tom, e Z Havlíèkova ke zøízení této tøídy zatím nemá
souhlas zøizovatele. Tìsnì po uzávìrce tohoto èísla ale odsouhlasili litomìøiètí radní otevøení pøípravné
tøídy také na Z v Havlíèkovì ulici.
Její vedení ji zorganizovalo ve spolupráci se kolským poradenským
pracovitìm první schùzku s rodièi
dìtí, které by mohly do pøípravné
tøídy nastoupit. Dalí zájemci, které
nabídka oslovila, se mohou pøihlásit
u øeditele koly (tel. è. 416 741 349).

O JESLE MAJÍ MAMINKY ZÁJEM
Mìsto Litomìøice je jedno z mála mìst, která v dobì, kdy maminky
vìtinou vyuívaly plné mateøské dovolené, nezruila jesle. A dobøe
udìlalo. Pøibývá toti en, které s ohledem na svou profesi nebo i finanèní situaci nemohou doma zùstat s dítìtem tøi a ètyøi roky, jak jim
stát umoòuje. Kapacita dvaceti míst v litomìøických jeslí je proto
v souèasné dobì zaplnìna.
Zatím se nám ale nestalo, e bychom museli nìkteré z dìtí odmítnout. Pøicházejí toti i ty, které k nám rodièe dávají pouze na pìt dní
v mìsíci, informovala Marta Lutianová, vedoucí Srdíèka, centra pro
zdravotnì handicapované dìti, pøi kterém jesle fungují.
O dìti ve vìku od osmnácti mìsícù do tøí let se stará nìkolik zdravotních sester, které mají prostor pro individuální péèi. Výjimeènì jsou
zde i dìti mladí. Ty jsou vak zvyklé spát jak dopoledne, tak i odpoledne, co je nároènìjí na organizaci, podotkla vedoucí Lutianová.
Za jesle platí rodièe na základì naøízení rady mìsta z roku 1997 tisíc
korun mìsíènì. Pokud dávají dítì jen na pìt dní v mìsíci, platí pouze reijní náklady ve výi 50 korun na den a 20 korun za stravu. (eva)
Na hygienu se nesmí zapomenout. Jetì umýt pusinku po svaèince a dìti si jdou
hrát.
Foto Eva Bøeòová
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DOSAENÉ TEPLOTY MÍRNÌ
PØEVYUJÍ PØEDPOKLADY

Rychlejí postup prací zajistí výkonnìjí a tìí vrtná souprava

Vrt dosáhl hloubky 1123 m.
Mìøení teploty ve vrtu potvrzuje
kalkulované teplotní pøedpoklady,
pøièem zjitìné teploty mírnì pøevyují pùvodní odhady. Teplotnì
jsou zde tedy metamorfované horniny více prohøáté, ne je svrchní
èást území tvoøené sedimentárními
horninami køídového stáøí.
Realizovaný vrt prokazuje i existenci tektonických pásem, jejich
rozpukání pøedstavuje pozitivní

Fota E. Bøeòová

faktor pro cirkulaci vody, která
musí existovat pøi získávání geotermální energie z hlubích horizontù. Toto zjitìní umoòuje
konstatovat, e na dané lokalitì
jsou pøíhodné podmínky pro koneènou realizaci projektu geotermálního vyuití, jak pro získání
tepla, tak i pro výrobu elektrické
energie.
S ohledem na sloitìjí geologickou stavbu území se v souèas-

né dobì stìhuje na vrt nová tìí
vrtná souprava, aby se zajistil
rychlejí postup a vìtí bezpeènost vrtání s ohledem na cíle vrtu
 tedy dosaení poadované
hloubky 2,5 km a získání potøebných znalostí pro projektování
provozních vrtù pro budoucí geotermální elektrárnu.
Vlastimil Myslil,
GEOMEDIA s.r.o.,
hlavní øeitel projektu

Jen ètvrtina snoubencù pochází z Litomìøic
Dva radní - Pavel Kejø
a Radek Lonèák - se stali novými oddávajícími. Mandát
k výkonu této èinnosti získali
souhlasem zastupitelstva.
Dùvodem k rozíøení poètu
oddávajících je mnoství svatebních obøadù objednaných
na Mìstském úøadì v Litomìøicích.
Napøíklad v loòském roce
bylo oddáno 154 dvojic. Jen
zhruba ètvrtinu z nich vak Také litomìøiètí snoubenci Hanka Mareová a Martvoøili lidé mající trvalé byd- tin Lamo si svùj první manelský polibek dají 22.
èervna v krásných prostorách ploskovického zámku.
litì v Litomìøicích, poukázal na zajímavou skuteènost ve- ních sobotních dnech øekne své
doucí správního odboru mìstské- ano i dvanáct párù. Co znamená
obrovský nápor na oddávajícího
ho úøadu Jan Prokop.
Stále více si zde rezervují ter- i matrikáøku, kteøí se musejí vymín svatby snoubenci z Prahy støídat, podotkl Jan Prokop.
Kdo napøíklad chce vstoupit
a okolí, pro které se velkým lákadlem stal ploskovický zámek. do stavu manelského na zámku
Zatímco zájem o svatby v obøad- v magické datum 7.7.2007, musel
ní síni litomìøického úøadu je tak si pospíit. Volné termíny si snouod dubna do záøí témìø nulový, benci rezervovali hned na zaèátku
v ploskovickém zámku si o let- roku.

Rozhodnutí vdát se na
zámku vak znamená pro
snoubence pøipravit si nìjakou tu tisícovku navíc. Zatímco za obøad uskuteènìný
v øádném termínu v obøadní
síni mìstského úøadu by
nezaplatili ani korunu, za
svatbu v ploskovickém
zámku zaplatí litomìøickému úøadu 3 tisíce korun.
Pøesnì tolik toti stojí úøad
jeho pronájem, zahrnující
i hudbu a kvìtinovou výzdobu.
(eva)

Oddávající:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Ladislav Chlupáè
Ivan Palán
Jiøí Landa
Jaroslav Tvrdík
Ludìk Veselý
Petr Hermann
Pavel Kejø
Radek Lonèák
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PLÁN PØISTAVENÍ
KONTEJNERÙ
4.- 5.6. Alova a Tylova
6.  7.6. 28. øíjna a Teplická
7.  8.6. Odboje a Seifertova x Heydukova
11.-12.6. vermova, Zahradnická
13.-14.6. Drustevní-Mládenická a Horova
14.-15.6. Pleivecká a Pokratická-Druba
18.-19.6. Sokolská a 5. kvìtna
21.-22.6. Kostelní námìstí a Masarykova
25.-26.6. Nezvalova-Havlíèkova a kroupova
29.-29.6. Tolstého a Praská
2.-3.7. U Kaplièky a Fillova
3.-4.7. Marie Pomocné a Na Mýtì
9.-10.7. Topolèianská a ikova
11.-12.7. Bøezinova cesta, Neumannova
12.-13.7. Smetanova a Husova
16.-17.7. U Stadionu a Dalimilova
18.-19.7. Revoluèní a Bøezinova cesta
19.-20.7. A.Muchy a Dukelská
22.-23.7. Pod Vinicí a Kosmonautù
26.-27.7. Stránského a Rybáøské námìstí
30.-31.7. Velká Dominikánská a Rooseveltova
1.-2.8. Køiíkova a eletice
2.-3.8. afaøíkovaxDobrovského a Polní
6.-7.8. Ladova
Kontejnery jsou pøistavovány v uvedený den
mezi 14. a 15. hodinou. Tato sluba je
obèanùm poskytována mìstem zdarma.

I o prázdninách patøí
Rozmarýn dìtem
V týdnu od 11. do 17. èervna ukonèuje Dùm dìtí a mládee Rozmarýn
èinnost zájmových útvarù. Dìti vak
mohou v prùbìhu letních prázdnin vyuít nabídky pøímìstských táborù.
Kadý týden bude pro nì pøipraven
program na dané téma:
2.7.  4.7. Království her (seznamovací, stolní, pohybové a míèové hry,
kvízy, hlavolamy, hádanky apod.)
9.7. - 13.7. Pøírodovìdný týden (návtìva knihovny, vycházky do blízkého okolí, návtìva CHKO Èeské Støedohoøí, pøírodovìdné hádanky, kvízy,
soutìe, putování za zvíøátky apod.)
16.7. - 20.7. Pohádkový týden (pohádková celotýdenní táborová hra,
soutìe, vycházky do pøírody, koupání, pohádkové dopoledne v knihovnì 
strom pohádek, rukodìlná èinnost 
výroba loutek  vyuití k dramatizaci,
celodenní pohádkový výlet do Libochovic apod.)
23.7. - 27.7. Historický týden (návtìva knihovny, muzea, povìsti a zajímavosti z Litomìøic, zdokumentování historických míst Litomìøic a okolí
 fotografování, malování, celodenní
výlet do Prahy)
30.7. - 3.8. Turistický týden (celodenní výlet do Opárna, návtìva dìtského dopravního høitì s testy a jízdou zruènosti, vycházky do okolí,
koupání apod.)
Program urèený dìtem kolního
vìku bude aktuálnì pøizpùsobován poèasí. Zaèíná kadý den v 6.30 a konèí
v 16 hodin. Rodièe zaplatí 85 korun na
den. Pokud bude dítì pøihláeno jen na
celodenní výlet, uhradí vdy skuteèné
náklady na tento den, doplnila technické informace pracovnice Rozmarýnu Jaroslava Vitásková.
(eva)
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O místo øeditele
usilují tøi lidé
Tøi lidé se pøihlásili do výbìrového øízení na místo øeditele Mìstské
nemocnice v Litomìøicích. Je mezi
nimi i Leo Vysoudil, povìøený
radou mìsta øízením tohoto zdravotnického zaøízení poté, co na svùj
post rezignoval dlouholetý øeditel
Miroslav Jiránek.
Vichni tøi uchazeèi splnili stanovené poadavky a budou pozváni
k pohovoru 7. èervna, konstatoval
po první schùzce sedmièlenné výbìrové komise její èlen, radní Pavel
Kejø. Komise navrhne radním vítìze
pravdìpodobnì 19. èervna.
(eva)

Nemocnice zjiuje, zda
jsou pacienti spokojeni

Dotazníková akce probíhá v tìchto dnech v Mìstské nemocnici v Litomìøicích. Jejím cílem je zjistit
nejen spokojenost hospitalizovaných pacientù s úrovní poskytnuté
zdravotní péèe, ale i s pøístupem lékaøù a zdravotních sester.
Dotazník je anonymní. Pacienti
ho po svém proputìní z nemocnice
vhazují do uzavøených schránek.
Od zaèátku dubna se nám vrátilo
více ne ètyøi sta vyplnìných formuláøù. Postupnì je vyhodnocujeme a
na pøípadné podnìty se snaíme
ihned reagovat, uvedla námìstkynì
øeditele pro oetøovatelskou péèi a
kvalitu Lenka Kalábová s tím, e
dotazníkové etøení skonèí na konci
èervna. O výsledcích bude veøejnost
informována.
Celá akce probíhá s cílem zajistit
nepøetrité zvyování kvality poskytovaných slueb. Vedení litomìøické
nemocnice se v té souvislosti
omlouvá za pøípadný patný pøístup
lékaøského i zdravotního personálu
k hospitalizovaným pacientùm a jejich rodinným pøísluníkùm, ke kterému mohlo v minulosti dojít. (eva)

Cílem je zlepit
zdraví obyvatel
Nechat si zmìøit hladinu cholesterolu a dozvìdìt se více
o stavu svého srdce mohou lidé,
kteøí vyuijí v pondìlí 18. èervna na Mírovém námìstí slueb
poradny Florabus 2007. Pro
veøejnost bude pøipravena laborantka na mìøení hladiny cholesterolu a nutrièní terapeutka,
která individuálnì poradí
s úpravou jídelníèku a celkové
ivotosprávy. Cílem akce je
podpoøit prevenci srdeèních
a cévních onemocnìní v Èeské
republice a ovlivnit zdravotní
návyky, které k tìmto nemocem
vedou.

4. ÈERVNA

Náramky usnadní identifikaci
Mìstská nemocnice v Litomìøicích je ji více ne rok zapojena do celostátního programu
prevence pádu a zranìní pacienta. Spoèívá v preventivních
opatøeních, jejich cílem je celkovì nií poèet pádù ve vztahu
k poètu oetøovacích dní a pøedevím prevence zranìní v pøípadì, e k pádu (a toto riziko je
zvlátì u seniorù velmi vysoké)
pøece jen dojde. Zaèátkem bøezna tohoto roku jsme v naí nemocnici odstartovali projekt,
který v sobì zahrnuje jednak
prevenci pádù, prevenci dekubitù u nemocných v tìkém stavu
a zvlátì pak prevenci pochybení, vyplývajícího ze patné identifikace pacienta. Vyuíváme
v nìm barevných identifikaèních náramkù.
Ji nìkolik let jsou pomocí
tìchto náramkù oznaèováni novorozenci na naem porodnickém oddìlení. Nyní chceme
tento identifikaèní prvek postupnì rozíøit do celé nemocnice.
Prvním pracovitìm, kde je znaèení rizikových klientù zavádìno, jsou lùka dlouhodobì nemocných. Identifikaèní náramek
v sobì spojuje jednak pomùcku
pro snazí identifikaci nemoc-

Identifikaèní náramek ji nìkolik let dostávají novorozenci a jejich maminky. Tak
jako Vladimír Maøík (na snímku), který se v litomìøické nemocnici narodil 21.
kvìtna. Postupnì bude pouíván na vech oddìleních.
Foto Eva Bøeòová

ných pøi nutnosti oetøení a vyetøení mimo domovskou oetøovací jednotku, ale pøedevím jakýsi výstraný pásek, upozoròující na to, e je v naí blízkosti
èlovìk, který je ohroen pádem,
poruchou koního krytu nebo
tím, e pro smyslovou poruchu
(zhorený zrak èi sluch) mùe
mít problém pøi orientaci ve
zdravotnickém zaøízení nebo pøi
komunikaci se zdravotnickými

pracovníky, a bude proto potøebovat nai pomoc.
Postupnì pøedpokládáme rozíøení identifikaèních náramkù na
dìtské oddìlení a dále na vechna oddìlení operaèních oborù.
Identifikaèní náramek mají pacienti monost odmítnout.
Lenka Kalábová
(námìstkynì øeditele pro
oetøovatelskou péèi)

Probìhne veøejné projednání
2. Komunitního plánu péèe
V souèasné dobì probíhá dopracování plánovacího dokumentu pro sociální oblast mìsta, druhého Komunitního plánu péèe. A do 14. èervna bude mít veøejnost monost pøipomínkovat návrhovou èást dokumentu písemnou formou na kontaktních místech, jako je napøíklad litomìøická knihovna, veøejné prostory mìstského úøadu, informaèního centra, v neziskových organizací atd.
Dne 21. èervna probìhne od 16 hodin v Centrální kolní jídelnì u Jiráskových sadù veøejná diskuse
nad cíly, které byly vytyèeny v rámci ètyø pracovních skupin sociální pomoci - Rodina, dìti a mláde,
Osoby se zdravotním postiením, Senioøi a Osoby v pøechodné krizi, etnické meniny a osoby ohroené
drogou. V rámci tìchto skupin pracují zástupci celkem 20 organizací zabývajících se sociální péèí a pomocí pro výe uvedené cílové skupiny. Tímto chceme poádat veøejnost o maximální zapojení do úprav
uvedeného plánu, který jistì pøispìje k lepímu rozvoji sociální oblasti ve mìstì, potamo celkovému zvýení kvality ivota ve mìstì.
Cílem projektu je aktualizovat a zkvalitnit plán pro období 2007 a 2009. Posílit sociální stabilitu a soudrnost obyvatel ve mìstì se zamìøením na zmírnìní sociálního znevýhodnìní specifických skupin a také
zabránit zvyování se poètu sociálnì vylouèených osob, pomoc osobám momentálnì vylouèeným dosáhnout zamìstnání.
Projekt 2. Komunitní plán péèe mìsta Litomìøice pro období let 2007 - 2009 navazuje na komunitní
plánování, které probíhalo v letech 2003-2004. Je logickým pokraèováním vytvoøeného 1. Komunitního
plánu mìsta Litomìøice pro období 2004 - 2006.
Nositelem projektu je Mìsto Litomìøice, garantem odbor sociálních vìcí.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Byl podpoøen ze Spoleèného regionálního operaèního programu.
Miroslav Chlumský
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SPORT

Vedení radnice podalo
fotbalistùm pomocnou ruku
Mìsto Litomìøice vstoupilo do jednání s majoritním vlastníkem firmy
TEREAL Václavem Rychtaøíkem.
Jeho vedení se pokusí sehrát roli prostøedníka mezi ním a fotbalovým klubem ve snaze pomoci litomìøickému
fotbalu. Fotbalisté toti vlastní pouze
30 procent spoleènosti. S jejím vìtinovým vlastníkem se nyní soudí o urèení vlastnictví fotbalového stadionu,
který v 90. letech zdarma získali od
Slavoje, jemu ho zase v 70. letech darovalo mìsto. Na základì pøedbìného
opatøení vydaného Okresním soudem
v Litomìøicích nesmí Václav Rychtaøík, který se odvolal ke krajskému
soudu, s majetkem nakládat.
Vzhledem k tomu, e fotbalistùm
byl zakázán pøístup na stadion a nemají v tuto chvíli smluvní vztah k ádnému sportoviti, je ohroen i zisk dotace
z Èeskomoravského fotbalového svazu
pro letoní rok. Starosta Ladislav Chlupáè proto slíbil zástupcùm FK urychlit
jednání s Ministerstvem obrany o pronájmu høitì v zadní èásti kasáren Pod
Radobýlem. Ji si sportovitì, které
bude vyuíváno k tréninkùm, byli spoleènì prohlédnout. Instalujeme sem
povodòové buòky, aby se sportovci
mìli kde pøevlékat, podotkl starosta,
který fotbalistùm slíbil pomoc i pøi získání grantù z Ústeckého kraje.
Klub je toti ve finanèních nesnázích. Není ale pravda, jak nìkdy slýcháváme, e úèetnictví FK je neprùhledné. Tøi kontroly provedené finanèním úøadem v posledních tøech letech
neshledaly ádné vánìjí nedostatky, uvedl pøedseda FK Ondøej Schoø.

Unavení, ale astní. Pøestoe soutì jetì neskonèila, litomìøiètí mladí áci ji
slavili zisk titulu krajského pøeborníka. Bohuel ne doma, ale na terezínském
høiti. Na snímku Jakub Novotný.
Foto Eva Bøeòová
Jako dùkaz otevøenosti poádal radního Václava Èervína, zda by se nestal
èlenem výboru FK. Ten nabídku pøijal.
Bohuel úèetní doklady firmy
TEREAL z let 1999 a 2000, v nich
by mìlo být uvedeno, jakým zpùsobem dolo k prodeji pozemkù v okolí
fotbalového stadionu, Václav Rychtaøík klubu nikdy nepøedal, pøestoe byl
o to ádán. Údajnì ho znièila povodeò.
Kde tedy skonèily miliony korun utrené jejich prodejem, zùstává velkou
neznámou.
Svou pozornost nyní fotbalisté upírají k probíhajícímu soudnímu jednání
o urèení vlastnictví fotbalového areálu
Na Kocandì. V pøípadì, e soud roz-

hodne, e vlastníkem je FK Litomìøice,
mìl by být tento majetek bezúplatnì
pøedán mìstu s tím, e FK ho bude uívat na neomezenou dobu za symbolický poplatek, nastínil starosta jednu
z moných variant. A to s tím, e reálná je následnì jeho celková modernizace pomocí dotací a vlastních prostøedkù
mìsta. Pokud soud nerozhodne ve prospìch FK, musí se hledat jiné øeení.
Fotbalisté odcházeli z jednání s vedením radnice spokojeni. Jsem rád,
e nás v tom mìsto nenechá. Tìch nìkolik desítek dìtí, pro které tohle
vechno dìláme, si to zaslouí, konstatoval trenér ákù Radek Bania.
Eva Bøeòová

Cyklostezky mají zelenou

Milovníci cyklostezek mají
dùvod k radosti. Cyklostezka mezi
Litomìøicemi a alhosticemi, pøipomínající v èásti alhostického katastru jetì nedávno kvùli následkùm oprav náspu eleznièní tratì
spíe tankodrom, byla opravena.
Stalo se tak zásluhou obce alhostice, která získala od státu dotaci na
rekonstrukci povrchu, informoval
místostarosta Litomìøic Jaroslav
Tvrdík.
Mìsto Litomìøice zase zrekonstruovalo povrch Pobøení komunikace vedoucí od koupalitì smìrem
na alhostice. Navíc podalo ádost o
státní dotaci na stavbu cyklostezky
ve smìru na Tøeboutice na Státní
fond dopravní infrastruktury (SFDI)
. Rozhodnuto by mìlo být do konce
èervna. Jedinou pøipomínkou
k pøedloené ádosti a celému projektu je to, e cyklostezka má zároveò slouit jako pøíjezdová cesta
k malé vodní elektrárnì, která bude
v Tøebouticích na jezu postavena,
vysvìtlila vedoucí odboru územního
rozvoje mìstského úøadu v Litomìøicích Venue Brunclíková. Podle ní

vak bude i vodní elektrárna napomáhat rozvoji turistického ruchu,
protoe v ní má být umístìno infor-

maèní støedisko o malé vodní elektrárnì, co se vedení mìsta nyní snaí
SFDI vysvìtlit.
(eva)
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Dohoda má zabránit
nièení travnaté plochy
Parkování osobních vozidel
pøímo na travnaté ploe litomìøického fotbalového stadionu, jako
tomu bylo v dobì konání výstavy
na Zahradì Èech, odzvonilo. Zástupci mìsta Litomìøice, TJ Slavoj Litomìøice a fotbalového
klubu toti jako vlastníci pøilehlých pozemkù podepsali dohodu o
umístìní mobilní zábrany v místech, kde není oplocení. Cílem je
zamezit nekontrolovatelnému pohybu vozidel pøes pozemky mìsta
na pozemek Slavoje v dobì konání akcí v areálu výstavitì, vysvìtlil místostarosta Litomìøic Jaroslav Tvrdík.
Umístìní mobilní zábrany a její
odstranìní zajistí technické sluby
mìsta. Instalována bude pouze
v dobì konání akcí v areálu Zahrady Èech.
(eva)

SPORTOVNÍ
ÚSPÌCHY
ÈUPR V TURECKU
NEZKLAMAL
Jméno Michala Èupra se stále více
zapisuje do podvìdomí litomìøické veøejnosti. Mladý ermíø hájící barvy Slavoje Litomìøice toti sbírá vavøíny
nejen na poli evropském, ale zaèíná se
prosazovat i na poli svìtovém. Úspìnì okupuje èelo ebøíèkù mistrovství
ÈR kadetu i juniorù a v bøeznu skonèil
estý na mistrovství Evropy v Srbsku.
Nedávno se vrátil ze svìtového ampionátu v Turecku, kde o pøíèky nejvyí
bojovalo 94 svìtových ermíøù. Dvanácté místo je skvìlým výsledkem.
BASKETBALISTÉ JSOU
VE DRUHÉ LIZE
Litomìøiètí basketbalisté budou hrát
pøítí sezonu druhou nejvyí ligu. Po
dlouhodobì vyrovnaném výkonu, díky
nìmu ovládli první pøíèku 3. ligy, byl
postup zaslouený. Úspìch trenéra Rudolfa otnara a jeho svìøencù je o to
cennìjí, e litomìøické drustvo tvoøí
pouze zdejí odchovanci.
NOVÁÈEK SOUTÌE
SE UMÌL PROSADIT
Dorostenci sportovního Hokejbalového clubu Killers nakonec nezasáhli
do bojù o pøední pøíèky extraligy.
Ovem u jen fakt, e se úèastnili bojù
v play off, byl od nováèka soutìe obrovským pøekvapením. Celkovì svìøenci Jiøího Skøivánka skonèili estí.

Cyklisté, mezi nimi i Litomìøièanky Milena Volfová a Hana Koíková, zmìnu
k lepímu ocenili.
Foto Eva Bøeòová

MLADÍ ÁCI SE STALI
KRAJSKÝMI PØEBORNÍKY
Pøestoe letoní fotbalová soutì
skonèí a v polovinì èervna, ji nyní se
mladí áci vedení trenérem Radkem
Baniou stali krajskými pøeborníky. Jsou
tak v tuto chvíli nejúspìnìjím litomìøickým fotbalovým drustvem. Mui
toti bojují o udrení v krajském pøeboru, stejnì jako dorost a starí áci. V pøípadì sestupu by ovem starí áci podle
souèasných pravidel stáhli do nií soutìe i úspìné mladí áky.
(eva)
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PROGRAMY

Divadlo K. H. Máchy
5. 6. / 9.00 a 10.30 - pøedstavení pro
M a 1. tøídy Z (i veøejnost) Hrneèku, vaø! (Naivní divadlo Liberec). Vstupné dìti 40, dospìlí 50 Kè.
6. 6. / 19.00 - Brýle Eltona Johna
v podání vandova divadla na Smíchovì. Crazy komedie z historie
watfordského fotbalového klubu.
Hrají: K. Halbich, T. Pavelka, M.
Hádek, B. Hrzánová ad. Reie: Michal Lang. 220 a 280 Kè
9. 6. / 17.00 - Udìlení èestného obèanství mìsta Litomìøice. Program:
Alena Karpjuková  klavír, koncert filipínského souboru Madrigal Singers
10. 6. / 19.00 - Pùldruhé hodiny
zpodìní (pøedpremiéra v podání
hercù Studia DVA). Po tøiceti letech
manelství je nejvyí èas mnoho
vìcí zásadnì zmìnit. Hrají: D. Koláøová, M. Lasica Reie: P.Hartl.
Vstupné 220 a 280 Kè.
15. 6. /19.00 - Koncert pro sbormistra k 70. narozeninám PhDr. Vladimíra Frühaufa v podání enského
komorního sboru Cantica Bohemica.
20.00 / 18.00 hod. - Absolventský
koncert Základní umìlecké koly
Litomìøice.
21.6. / Veøejný koncert ákù ZU Litomìøice v rámci Evropského dne
hudby.
22.6. / 10.00 hod. - Malování na tmu
(Èerné divadlo Frantika Kratochvíla). Pøedstavení pro dìti vech vìkových kategorií. Vstupné: 50 Kè

LITOMÌØICKÉ DIVADELNÍ
TØÍDENNÍ 2007

2. roèník divadelního festivalu
22.6. (pátek) - 10.00 Malování na
tmu. Èerné divadlo F.Kratochvíla.
50 Kè
20.00 Prolhaná Ketty. Tma divadlo
Terezín. Vstupné 75 Kè.
23.6. (sobota) - 10.00 Dvoreèek. Dìtská pøípravka souboru Li-Di. 30 Kè
15.00 Mime must go on! Theatro
Pantomissimo. Vstupné 50 Kè.
20.00 Náhodné opylení. Divadlo
Vizita  J. Duek a hosté. 160 Kè.
24.6. (nedìle) - 20.00 Køeèek v kanapi. Jeek a èíek  Divadlo praských bezdomovcù. Vstupné 75 Kè.

Kinoklub Ostrov zahájil
tøetí sezónu v letním kinì

Letoní první projekce odstartovala v letním kinì 1. èervna. Promítání zde
bylo obnoveno v roce 2005, tedy pøesnì deset let po ukonèení jeho provozu.
Obèanské sdruení Kinoklub Ostrov, které promítání organizuje, nachystalo
na mìsíce èerven, èervenec a srpen øadu zajímavých titulù. Stejnì jako v minulém roce se opìt budou konat Dny èeského filmu, kam byly zaøazeny nejlepí èeské filmy posledních mìsícù, øíká pøedsedkynì kinoklubu Renata Váová. Zaèátky projekcí budou v èervnu ve 21:45, v èervenci 21:30 a v sprnu
ve 21 hodin. Letní kino je novì zastøeené a projekce se konají za kadého poèasí. Na srpnen je opìt pøichystaný filmový festival, jeho letoním ústøedním
mottem bude Støet pohlaví.
(eva)
ÈERVEN
1. 6. VRATNÉ LAHVE - Jan Svìrák  ÈR - Komedie otce a syna Svìrákových, její hrdinou je bývalý uèitel, který se nehodlá smíøit s pozicí dùchodce.
Hrají: Zdenìk Svìrák, Daniela Koláøová, Tatiana Vilhelmová
8. 6. PRAVIDLA LI - Robert Sedláèek  ÈR - Lhali, kradli, fetovali - a teï
chtìjí zaèít znovu. Ale jeden z nich je vrah. Èeský lev za nejlepí scénáø.
Hrají: J. Langmajer, D. vehlík, K. Issová, J. Budaø, J. Dulava, J. Plesl
15. 6. GOYOVY PØÍZRAKY - Milo Forman  panìlsko - Zatím poslední Formanùv film o trojici hrdinù smýkaných krutì ironickými historickými událostmi. Hrají: Natalie Portman, Javier Bardem
22. 6. PRÁZDNINY PANA BEANA - Steve Bendelack  USA - I na dovolené dokáe Mr. Bean spustit sérii zmatkù a nehod. Hrají: Rowan Atkinson,
Willam Dafoe, Karel Roden
29. 6. NEJLEPÍ SPORTOVEC STOLETÍ - Mischa Alexander  Nizozemí/SRN/védsko - Absurdní pøíbìh z Holandska o zvlátním sportovní disciplínì. Hrají: Jochum Ten Haaf, Ricki Koole
ÈERVENEC
11. 7. REVIZOØI - Nimród Antal  Maïarsko - Mysteriózní thriller z temných chodeb budapeského metra.
13. 7. KRVAVÁ SKLIZEÒ - Stephen Hopkins  USA - Katherine ztratila
víru v Boha poté, co její rodina zahynula za tragických událostí. Hrají:
H.Swank
Dny èeského filmu
17. 7. PUSINKY - Karin Babinská  ÈR - Prázdninová road movie, která
boøí tabu aneb - co dìlají dìti, kdy se nedíváte. Hrají: S. Nováková, M.
Ruppert
18. 7. JEDNÉ NOCI V JEDNOM MÌSTÌ - Jan Balej  ÈR - Vyinutí samotáøi a fantastické historky v loutkovém filmu spoluautora Fimfára.
19. 7. GRANDHOTEL - David Ondøíèek  ÈR - Liberecký Jetìd - místo
mezi nebem a zemí, kudy plují mraky a lidské touhy. Hrají: M.Taclík, K.Issová, J. Plesl.
20. 7. TAJNOSTI - Alice Nellis  ÈR - O pouti eny støedního vìku za vytoueným klavírem a za tajemstvím vlastní due. Hrají: I. Bittová, K. Roden
24. 7. FONTÁNA - Darren Aronofsky  USA - Pøíbìh dlouhé ivotní cesty
16. stoletím, souèasností a 26. stoletím jediného mue ve tøech rùzných inkarnacích. Hrají: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn
27. - 28. 7. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVÌTA - Gore Verbinski  USA - Tøetí èást pirátského dobrodruství Jacka Sparrowa.
31. 7. OBÈAN PES - Wisit Sasanatieng  Thajsko - Surrealistická pohádka
plná absurdního humoru a vizuální virtuozity.

4. ÈERVNA

Dùm kultury
7. 6. ètvrtek 18.00 hodin
FILIPÍNY
Cestopisná pøednáka redaktora èasopisu Koktejl Tomáe Petra.
Vstupné: 65,- Kè
10. 6. nedìle 14.00 a 16.30 hodin
DIVADLO SPEJBLA A
HURVÍNKA HURVÍNKÙV
POPLETENÝ VÍKEND
Pøíbìh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde
hlava kolem nejen Hurvínkovi, Mánièce, panu Spejblovi a paní Kateøinì, ale i dvìma medvíïatùm, která
utekla z cirkusu. Hra plná písnièek
a groteskních situací potìí i ty nejmení diváky. Vstupné: dìti 100,
doprovod 100,- Kè
11. 6. pondìlí 19,30 hodin
DIVADLO SKLEP BESÍDKA
2007
Pásmo zbrusu nových scének,
skeèù, písní a tancù.
Vstupné: 200,- / balkón 300,- Kè
17. 6. nedìle 15.00 hodin
TANEÈNÍ ODPOLEDNE S
BARBORKOU
Taneèní odpoledne pro vechny generace s kapelou Barborka.
Vstupné: 65,- Kè
21. 6. ètvrtek 19.00 hodin
AVLE MEÈE
JAZZOVÝ
VEÈER VE FOYERU DK.
Kapela se pohybuje v instrumentální oblasti pop-jazzu, jazz-rocku a
jazzu. Hud. pole rozíøila pozdìji o
blues a zároveò se pøiklání i k prvkùm funku. Vstupné: 150,- Kè

UPOZORÒUJEME

Ve dnech 9. - 25. èervence bude
kino Máj mimo provoz z dùvodu instalace ploiny pro vozíèkáøe s
cílem zajistit jeho bezbariérovost a
malování.

Program kina Máj na mìsíc èerven a èervenec
ÈERVEN
5.6. Rande mìsíce (komedie USA,
2007). Nejvìtí flákaè versus zamìstnanec mìsíce v boji o sexy
blondýnku. Hrají: Jessica Simson,
Dane Cook. Od 20 hod.
6.6. Rande mìsíce od 20 hodin.
7.6. Piráti z Karibiku: Na konci
svìta (USA, 2007, dobrodr.). Tøetí
èást pirátského dobrodruství o
zmrtvýchvstání Jacka Sparrowa.
Hrají J. Depp, K.Knightely. Od 17
hod.
RED ROAD (Skotsko, 2006). Originální pøíbìh pomsty a odputìní
(filmový klub). Od 20 hodin.
8.6. Piráti z Karibiku od 17 a 20 hod.
9.6. Piráti z Karibiku od 16 a 20 hod.
10.6. Piráti z Karibku od 16 a 20 hod.
11.6. Piráti z Karibiku od 17 hod.
Nikomu to neøíkej (Francie, 2006).
Margot byla zavradìna, její mu se
z toho nemùe vzpamatovat. Po 8
letech zjituje, e ve je jinak. Hrají:
M.Croze, F.Cluzet. Od 20 hod.
12.6. Piráti z Karibiku od 20 hod.

13.6. Budulínek. Pøedstavení pro veøejnost a M. Od 9.30 hod.
Piráti z Karibiku od 17 a od 20
hod.
14.6. Roming (ÈR, 2007, komedie).
Otec, syn a svérázný kamarád na výpravì za nevìstou. Hrají: B.Polívka.
Od 17 hodin.
Kdo je tady øeditel (Dánsko,
2006). Nekoneèná hra skuteèného a
fiktivního øeditele firmy. Hrají:
J.Barr. Od 20 hod.
15.6. Roming od 20 hod.
16.6. Roming od 20 hod.
17.6. arlotina pavuèinka (USA,
2006, anim., èeský dabing). Od
15.30 hod.
Roming od 17.30 a od 20 hod.
18.6. od Roming od 20 hod.
19.6. Roming od 20 hod.
20.6. Roming od 17.30 a od 20 hod.
21.6. Skicy Franka Gehryho (USA,
2005, dokumentární). Seznamte se s
architektem, který se u nás proslavil
pøedevím projektem Tanèícího
domu. Reie: S. Pollack. Od 20 hod.

22.6. Neznámý svùdce (USA, 2007,
thriller). Jak daleko jste schopni
zajít, abyste udreli tajemství?
Hrají: B.Willis, H.Berry. Od 20 hod.
23.6. Neznámý svùdce od 17.30 hod.
Odstøelovaè (USA / VB / Bulharsko,
2007, akèní thriller). Bývalý odstøelovaè se vrací do sluby, aby pøekazil
atentát na prezidenta. Hrají: M.Wahlberg, D.Glover.
24.6. Èeský dabing spláchnutej (VB,
2006, animovaný). Rozmazlený
myák objevuje podzemí mìsta. Od
15.30 hod.
Odstøelovaè od 17.30 hod.
Neznámý svùdce od 20 hod.
25.6. Barevný závoj (USA/Èína,
2006, romant. drama). Epické dobové drama o aroganci Západu a manelském znovuzrození podle románu W.Maughama. Hrají: N.Watts,
E.Norton. Od 20 hod.
26.6. Barevný závod od 20 hod.
27.6. Barevný závod od 17.30 a 20 h.
28.6. Sherrybaby (USA, 2005, drama). Pohledná tøicátnice se z vìzení

vrací do ivota. Hrají. M.Gyllenhalová. Od 20 hod.
29.6. Maharal  tajemství talismanu
(ÈR, 2007, dobrodruný rodinný).
Dramatické pátrání po pokladu.
Hrají: B. Seidlová, B. Navrátil ad.
Od 17.30 hod.
Krev a èokoláda (USA, 2007,
drama/ fantasy/horor). Mladá Vivien pøes den prodává èokoládu a noci
tráví ve spoleènosti vlkodlakù. Od
20 hod.
30.6. Maharal  od 15.30 hod.
Krev a èokoláda od 17.30 hod.
Divoèáci (USA, 2007, dobrodr. komedie). Motorkáøi, jak je neznáte 
ètyøi pøátelé z pøedmìstí se vydávají
na motorkáøský výlet napøíè Amerikou. Hrají: J.Travolta. Od 20 hod.
ÈERVENEC
1.7. Divoèáci od 20 hod.
2. - 4.7. Tajnosti (reie Alice Nellis)
5. - 8.7. Shrek 3
6. - 8.7. 23
26.7. - 1.8. Harry Potter a Fénixùv øád
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SOCHAØI VDECHLI IVOT KAMENÙM

Nejen peèovat o histocharakteru budou rozmísrické památky, ale zároveò
tìna po Litomìøicích.
dát anci vzniku novým.
Jednou z pravdìpodobTo bylo motto v nedìli
ných lokalit je Støelecký
skonèeného prvního roèníostrov, podotkl Libor Pisku sochaøského sympozia,
klák.
které od 21. kvìtna probíMìsto Litomìøice na pohalo na výstaviti.
øádání sympozia uvolnilo
Sympozia se úèastnilo
pùl milionu korun. Poèítá
pìt sochaøù (dva Èei, dva
se i se zpracováním kataloSlováci a Nìmec), kteøí
gu a DVD. Slavnostní pøebyli vybráni organizátory.
dání dìl zástupcùm mìsta
Kromì pøihláky museli
Litomìøice probìhlo na
zaslat i grafický návrh díla,
výstaviti v rámci výstavní
které chtìjí tvoøit, uvedl
akce Bydlení o uplynulém
místostarosta Litomìøic
víkendu.
Ivan Palán, který mylenku Pískovcový kvádr se pod rukama Jakuba Vlèka mìnil ve
Vìøíme, e se z této
figurální plastiku sv. Krytofa.
Foto Eva Bøeòová
litomìøického akademickéakce, kterou bychom rádi
ho sochaøe Libora Piskláka pomo- rùm. Pod jejich rukama vznikla poøádali kadé dva roky, vyvine
hl zrealizovat.
napøíklad volná interpretace rybí tradice, a mìsto Litomìøice postuProfesionální sochaøi v prùbìhu hlavy nebo figurální plastika sv. pem èasu získá ucelenou sbírku
ètrnácti dnù vdechli ivot rùznì Krytofa. Vytvoøená díla zùstanou sochaøských dìl, vyjádøil pøání
rozmìrným pískovcovým kvád- v majetku mìsta a podle svého místostarosta Ivan Palán.
(eva)

Zaèal 17. roèník
varhanního léta
V poøadí ji druhým koncertem pokraèuje 13. èervna Litomìøické varhanní léto. Jde ji o
17. roèník akce, na které tak jako
v pøedchozích letech vystoupí
est èeských a zahranièních varhaníkù. Varhanní léto zahájila
30. kvìtna èeská varhanice Hana
Bartoová z Brna. 13. èervna vystoupí v katedrále od 19 hodin
Amerièan Joan DeVee Dixon.
27. èervna se mùeme tìit na
hudbu v podání Ira Gerarda Gillena. K dalímu rozvoji vztahù
mezi Litomìøicemi a Filipínami
nepochybnì pøispìje vystoupení
filipínského varhaníka Armanda
Salarza, které je naplánováno na
1. srpna, uvedl tajemník festivalu Roman Palas. Litomìøické
varhanní léto, které probíhá pod
zátitou starosty mìsta a litomìøického biskupa, ukonèí 12. záøí
védský varhaník Robert Brodacki.
(eva)

Oslavy Kapituly sv. tìpána o víkendu vrcholí
Oslavy 950 let od zaloení Kapituly sv. tìpána v Litomìøicích vyvrcholí ji o následujícím víkendu. V pátek bude v Divadle K. H.
Máchy probíhat v dobì od 9.30 do 16.30 odborné sympozium. Jeho úèastníci se následnì
pøesunou do biskupské rezidence, kde se uskuteèní vernisá výstavy archivních dokumentù.
K úèasti na sympoziu je tøeba se pøihlásit na
adrese: pamatky@biskupstvi-ltm.cz. Slavnostní nepory pak budou v katedrále sv. tìpána zahájeny za úèasti èlenù dalích kapi-

tul z Èeské republiky i zahranièí v 19 hodin.
Program oslav bude pokraèovat v sobotu
od 10 hodin, a to pontifikální mí svatou v katedrále sv. tìpána. Ve 14 hodin se veøejnost
mùe zúèastnit zahájení výstavy archivních
dokumentù. V 19 hodin se následnì uskuteèní
slavnostní koncert pod vedením skladatele
a dirigenta Miloe Boka, Václava Krahulíka
a Ústeckého dìtského sboru.
Pøestoe oslavy 950 let od zaloení Kapituly sv. tìpána vrcholí o víkendu, od zaèátku

Severní vítr opìt slibuje adrenalin

Adrenalinový sportovnì hudební festival probìhne 4. srpna od
10 hodin v Litomìøicích, v prostorách výstavitì Zahrady Èech.
Jeho koncept, daný spojením sportovního a hudebního vyití, umoòuje vtáhnout co nejvíce návtìvníkù pøímo do dìní,
øíká Miroslav Chlumský z obèanského sdruení Klika 1, které
je jedním z organizátorù. Letos si budou odvání návtìvníci
moci vyzkouet nìkolik adrenalinových atrakcí. Stejnì jako
v pøedchozích roènících probìhne i letos bìhem dopoledne skateboardové zápolení v rùzných disciplínách. Bìhem pøestávek
mezi jednotlivými kapelami mohou návtìvníci zhlédnout
rùzné exhibice nebo vystoupení skupiny Abadá Capoeira Liberec s ukázkou brazilského taneèního bojového umìní.
Letoní roèník bude kromì kvalitních èeských kapel nabitý
také zahranièními hosty. Návtìvníci se mohou tìit na slovenské Rumburax, polskou Chaqmu èi nìmecký The Flying Windmill. Z domácí scény vystoupí na festivalu Existence, Magma
hotel, Povinný výtìr, Anime, Dive a mnoho dalích. Vrcholem
festivalu bude úspìná maïarská formace Subscribe. Dále mùete na festivalu navtívit èajovnu Létající sluneènice, ochutnat vegetariánské obèerstvení, vyzkouet si stolní fotbálek, pøípadnì si nechat zkrálit tìlo ve Warior Tatoo area.
(eva)

roku ji probìhla v této souvislosti øada významných akcí, upozornil Martin Davídek z litomìøického biskupství. Pøedevím to byly
v tomto roce ètyøi vikariátní poutì do bazilik v litomìøické diecézi. Kromì tìchto poutí probìhlo
v katedrále sv. tìpána nìkolik koncertù. Úèelem tìchto poutí, koncertù a dalích akcí je samozøejmì nejen oslava významného výroèí, ale
pøedevím obnova duchovního ivota a hodnot,
které jsou u koøenù evropské kultury  tedy køesanských koøenù, dodal Martin Davídek. (eva)

Litomìøický koøen bude tøídenní

Tøídenní mezinárodní pøehlídka folklorní a alternativní hudby Litomìøický koøen opìt po roce zpestøí kulturní ivot v Litomìøicích.
Uskuteèní se ve dnech 5. a 7. èervence v letním kinì na Støeleckém
ostrovì.
Jde o festival, na který se sjídìjí lidé nejen z okolí, ale i z Evropy. Vdy na kterém jiném festivalu mùete slyet a vidìt na jedné
scénì dvacetièlenný smyècový orchestr hrající ostakovièe a Beethovena, klezmer-balkánskou dechovku z Berlína Di Grine Kuzine,
písnièkáøe-pábitele Václava Koubka nebo energický mix cikánské
hudby a flamenga v podání francouzských Mango Gadzi? Na festivalu se dále pøedstaví skvìlá zpìvaèka a hereèka Rona Hartner,
známá tuzemskému publiku z filmu Gadjo Dilo, který se na festivalu také bude promítat. Z Maïarska pøijede skupina Makám, v její
hudbì mùeme slyet tradièní maïarský folklor køíený s východoevropskou a arabskou hudbou. Své posluchaèe si urèitì najdou experimentátoøi Psycho Key, kteøí pøivezou reggae a ze vzdáleného
Karibiku,  vyjmenovává hosty Michal Hanzl z poøádající Agentury
Modrý z nebe. Z domácích kapel se publiku pøedstaví v komornìjím a zadumanìjím pojetí skupina Traband nebo alternativní Ty syèáci v èele s básníkem Petrem Váou. Na festival se návtìvníci rádi
vracejí. Po letech postupnì i se svými dìtmi, proto mezi doprovodnými akcemi nebudou chybìt divadla, netradièní jarmareèní atrakce,
ongléøi nebo výtvarný workshop, dodává Michal Hanzl.
(eva)
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4. ÈERVNA

HASIÈI Z CELÉ REPUBLIKY
SE CHYSTAJÍ DO LITOMÌØIC

Hasièi z celé republiky se chystají do Litomìøic. V pátek15. èervna
zde toti zaèíná dvoudenní IV. celorepublikový sraz hasièstva spojený
s výstavou historické hasièské techniky  Hasièské slavnosti Litomìøice 2007. Pøihláeno je 180 hasièských sborù, které pøivezou okolo
dvou set kusù staré i nové techniky,
co je nejvíce v historii akce. Pøijedou i sbory ze Slovenska, Maïarska
a Polska.
O tom, e se litomìøické slavnosti stávají národním svátkem hasièù, svìdèí i fakt, e mnohé sbory si
poøizují historické uniformy, nechávají si zhotovit nádherné prapory
nebo s velkou pílí renovují historickou techniku, øíká tisková mluvèí
Alena Borlová o akci, jejím organizátorem je Sdruení pro obnovu
a zachování historických hasièských
tradic spoleènì se Sdruením hasièù
Èech, Moravy a Slezska a Mìstem
Litomìøice.
Hasièská technika bude od pátku
do soboty vystavena na výstaviti.
Úèastníci slavností uvidí nejen historickou techniku, jako ruèní støíkaèky, parní støíkaèky, automobily,
hasièské uniformy, pøilby, modely
a podobnì, ale i tu moderní, jako napøíklad speciální vozidla zasahující
pøi chemických haváriích, vrtulníky
nebo letitní speciály.

Nádhernì nasvícená hasièská fontána nebude chybìt ani letos.

Zlatým høebem programu se
stane v sobotu 16. èervna v 10
hodin zahájený slavnostní nástup
a následný prùvod hasièù, který
vyjde z námìstí za doprovodu Posádkové hudby Praha ve 12 hodin.
Na výstaviti pak ve 13 hodin
zaène bohatý kulturní program.
Napøíklad ve 14 hodin zahraje
Hudba Hradní stráe. Zároveò
s tím se na nedaleké stanici profesionálních hasièù uskuteèní po oba
dny oslav den otevøených dveøí.

Foto Karel Pech

Hasièské slavnosti zakonèí v sobotu od 20 hodin program na Lodním námìstí, který je zamìøen na
boj s ivelnými pohromami  bude
obsahovat ukázky zásahù vojenské
techniky na øece Labi, kdy pomocí
vrtulníkù bude simulována záchrana
tonoucích osob. Diváci zhlédnou
i podvìsné zaøízení BAMBI VAK
pouívané pøi haení lesních poárù,
vojenské vznáedlo a mnoho dalího, dodala Alena Borlová.
Eva Bøeòová

KAM ZA KULTUROU
VÝSTAVA PREZENTUJE
PRÁCI ARMÁDY
Èinnost Armády ÈR pøedstaví pomocí fotografií Oblastní muzeum
v Litomìøicích. Vernisá výstavy nazvané Armáda Èeské republiky se
pøedstavuje se uskuteèní v úterý 5.
èervna od 16.30 hodin. Poutavé
snímky ze zahranièních misí, z pomoci armády pøi povodních apod. je
mono v budovì muzea vidìt a do
22. èervence.
OUHELA VYSTØÍDAJÍ
DÍLA MEDKOVÝCH
Obrazy a kresby Ivana Ouhela, vystavovaná do 17. èervna, vystøídají
v Severoèeské galerii výtvarného
umìní v Litomìøicích díla Emila a
Mikuláe Medkových. Výstava nazvaná Souvislosti bude zahájena 28.
èervna. Zahrne obrazy a kresby Mikuláe Medka ze soukromých i veøejných sbírek, soubor fotografií Emily
Medkové (velká èást nebyla nikdy
zveøejnìna), fotografie Mikuláe
Medka a neznámé autentické texty a
obrazové dokumenty dokládající
ústøední mylenku výstavy.
HURÁ PRÁZDNINY ANI
LETOS NECHYBÌJÍ
Spoustu soutìí o ceny, jízdu na
koních a mnoho dalích pøekvapení
pøichystala i letos pro dìti místní organizace Obèanské demokratické
strany. Kulturnì sportovní odpoledne s názvem Hurá prázdniny se
uskuteèní 27. èervna v Jiráskových
sadech od 15 hodin. V roli moderátora se pøedstaví Ondøej Vodný.

Øíkají mu chodící encyklopedie

LITOMÌØIÈTÍ UÈITELÉ
CHYSTAJÍ KONCERTY
Pìvecký sbor litomìøický uèitelù
vystoupí 30. èervna v Libìicích. 2.
záøí se pøedstaví na koncertu ve
spøáteleném nìmeckém mìstì Míni
a 15. záøí v nìmeckém Ratenu.

Jaroslavu Mackovi podìkoval a pøedal malý dárek za jeho pøínos mìstu
starosta Ladislav Chlupáè (na snímku)
spoleènì se zastupitelem Petrem Hermannem.
Foto Eva Bøeòová

Pøed nìkolika dny pøedal na ústeckém námìstí hejtman Ústeckého kraje pìí rotì aktivních záloh
Krajského vojenského velitelství
nový prapor. Slavnostního aktu se
zúèastnil i litomìøický starosta
Ladislav Chlupáè, který na prapor zavìsil stuhu Mìsta Litomìøice. Zároveò byl povýen na kapitána v záloze.
Foto Karel Pech

NÁ SERIÁL a OSOBNOSTI LITOMÌØIC a NÁ SERIÁL

Chodící encyklopedie. Tak mu
s trochou nadsázky øíkají pøátelé.
Dokáe toti dlouhé hodiny zajímavì vyprávìt o historii tohoto
regionu. Øeè je o významném litomìøickém archiváøi, historikovi a dlouholetém kancléøi litomìøického biskupství Jaroslavu
Mackovi.
Právì v tìchto dnech se objevila na pultech knihkupectví dalí
z jeho historických publikací.
Jmenuje se 950 let litomìøické
kapituly. V letoním roce toti
církev chystá oslavy 950. výroèí
zaloení Katedrální kapituly sv.
tìpána v Litomìøicích. Pøi té pøíleitosti vychází v nákladu dvou
tisíc výtiskù historická publikace,
která má 361 stran a je doplnìna
87 fotografiemi. Dr. Macek v ní
odkrývá nové skuteènosti, které
objevil v rámci svého bádání.

Dozvíme se napøíklad, jakým
zpùsobem probíhalo osídlování
celého Èeského støedohoøí.
Jednu dùleitou vìc jsem vak
do knihy zapracovat nestihl, protoe se mi historické materiály
nedostaly do rukou vèas. Pøedstavte si, e pod souèasným objektem Veobecné zdravotní pojiovny kdysi byl kostel sv. Jiøí,
o nìm nikdo nemìl tuení, odkryl dosud utajený fakt historik,
který na toto téma pøichystá dodateènou publikaci.
Pokud se tak stane, pùjde ji
o 65. publikaci vydanou tímto
81letým historikem. Výèet jeho
dìl je mimoøádný. Pracuji rád
i tøináct hodin dennì. Natìstí spát
nemusím, øíká o sobì mu, který
zachraòuje historii budoucím generacím.
Eva Bøeòová
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