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ZDARMA

Iva Svobodová z Litoměřic přivedla v litoměřické nemocnici na
svět první miminko v tomto roce.
Foto Eva Břeňová

Tříkilový uzlíček štěstí představuje pro rodiče Ivu
Svobodovou a Dušana Smejkala jejich prvorozený
syn Matěj, který se stal prvním miminkem narozeným
v tomto roce v litoměřické nemocnici. Kdyby se narodil o den dříve, jeho maminka by měla nárok na
vyšší porodné. Stejně tak se připravovala na to, že za
sebe i synka zaplatí regulační poplatky, tedy za oba
120 korun za den strávený v porodnici. Radost jí
však udělalo vedení nemocnice v čele s ředitelem
Leošem Vysoudilem, který Matýskovi coby prvnímu
miminku v roce předal zlatý řetízek s přívěskem ve
tvaru podkovičky a mamince kytici růží. „Zároveň za
vás oba nemocnice uhradí regulační poplatky,“ slíbil
ředitel čtyřiadvacetileté mamince.
Vedení nemocnice si přeje, aby i letošní rok znamenal populační explozi. Loni se totiž od roku 1991
narodilo v litoměřické porodnici nejvíce miminek.
„Na svět u nás přišlo celkem 826 novorozeňat,“ s radostí oznámila primařka gynekologicko porodnického oddělení Petra Hejtmánková.
(eva)

POPULAČNÍ EXPLOZE ZASÁHLA LITOMĚŘICE
Do Litoměřic se v průběhu loňského roku přistěhovalo zřejmě
nejvíce cizinců v historii města.
Hned 3 700 lidí bez českého občanství se u nás přihlásilo k trvalému pobytu. Ke konci prosince
tak počet obyvatel dosáhl i s nimi
27 854 lidí, což je o zhruba dva tisíce více než v roce předchozím.
Zatímco cizinci se do Litoměřic
jen hrnou, mladí lidé z nich začali
utíkat. „V průběhu loňského roku
se odsud odstěhovalo 548 obyvatel, což je nejvíce od počátku devadesátých let. Průměr předcho-

zích let byl kolem dvou set,“ poukázal na neradostnou skutečnost
vedoucí správního odboru městského úřadu Jan Prokop. Důvodem
by mohl být nedostatek pracovních
příležitostí a fakt, že se zde nestaví
finančně dostupné byty pro mladé.
Naopak radost působí fakt, že
po dlouhých letech počet narozených dětí přesáhl počet zemřelých. Celkem 192 lidí loni zemřelo, na druhou stranu ale 288
miminek rozšířilo řady Litoměřičanů. Přivítali jsme 288 občánků.
(eva)

PRESTIŽ MĚSTA POROSTE
Na Litoměřice upře zrak
celá Evropa. Zařadí se totiž po
bok Hluboké nad Vltavou, Luhačovic, Mariánských Lázní,
Olomouce, Ostravy a Brna.
Právě tato města byla vicepremiérem pro evropské záležitosti a senátorem Alexandrem
Vondrou vybrána jako místa,
kde se budou konat vrcholné
schůzky premiérů a ministrů
v rámci českého předsednictví
v Radě Evropské unie, které
připadne na příští rok.
V minulém čísle Radničního
zpravodaje jsme avizovali, že
v Litoměřicích by měli used-



První je Matýsek

SLOVO STAROSTY
Nacházíme se
v období, kdy
města mají možnost získat z Evropské unie peníze
na zajímavé a
dobře připravené
projekty. Litoměřice jich mají hned
několik. Většinou jsou výsledkem
mnohaleté práce radnice a týmů
odborníků. Nejvýznamnější dopravní stavbou posledních mnoha
let je západní most, jehož investorem je Ústecký kraj. Stavba se legislativně připravovala takřka dvacet let a loni se hejtmanovi
podařilo sehnat potřebné finanční
prostředky. Během posledních dnů
vyšlo několik článků v denním
tisku o aktivitách Společnosti
ochránců životního prostředí Litoměřice. Svým bezprecedentním napadáním veškerých úkonů spojených se stavbou západního mostu
ohrožuje dokončení díla, jež je životně důležité nejen pro naše
město, ale celý region. Napadá
mne otázka, proč legislativa umožňuje lidem bez patřičné odbornosti
a vzdělání tímto způsobem škodit,
mařit dlouholetou práci druhých,
neodůvodněně zatěžovat naše
soudy a ve svém důsledku těmito
kroky poškozovat životní prostředí. Obdobným tlakům však
město ustupovat nehodlá. Uděláme
vše pro to, aby západní most byl
dokončen, a to v nejbližším možném termínu. Ladislav Chlupáč
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nout k jednacímu stolu ministři zemí Evropské unie tak,
abychom mohli prezentovat
v České republice pilotní projekt stavby geotermální elektrárny. Nakonec však zde budou na konci dubna 2009
jednat po dobu dvou dnů ministři dopravy. „Nevadí, protože i doprava je pro region
stěžejním tématem,“ říká
místostarosta Ivan Palán. Litoměřicko je totiž specifické
tím, že se zde kříží silniční doprava s dálnicí D8, železniční
doprava s chystaným koridorem i říční doprava po Labi.

Z celkem 11 neformálních
schůzek ministrů 27 členských zemí EU se jich sedm
má konat v regionech, zbývající čtyři pak v Praze.
„Chtěli jsme prezentovat naše
regiony a Litoměřice považuji za krásné město, které
má co nabídnout,“ uvedl Alexandr Vondra, přestože si je
na druhou stranu vědom i
jeho nedostatků. V Litoměřicích totiž chybí pro zhruba tři
stovky účastníků ministerského jednání ubytování na
odpovídající úrovni.
Eva Břeňová

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
rok:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:

počet obyvatel
25 370
25 135
24 749
24 570
24 426
24 242
24 155
24 149

(Zdroj: registr obyvatel MěÚ, údaje
nezahrnují cizince, kteří nemají české
občanství)

V rozpočtu je více peněz
S celkem 532 miliony korun bude letos hospodařit vedení radnice, což je o 79 milionů
korun více než v předchozím roce. Stejně jako
v minulosti i letos je rozpočet na příjmové a výdajové stránce vyrovnaný.
Zvýšení výdajů je způsobeno zejména velkými investičními akcemi. Tou největší je
stavba domova důchodců. „Uvolněno na ni
bude z městské pokladny 75 milionů korun.
Dále výdaje ovlivňují ve srovnání s loňskem
i vyšší investice a opravy plánované v oblasti
školství,“ vysvětluje vedoucí ekonomického
odboru městského úřadu Iveta Zalabáková. Na
druhé straně příjmy navýšila i novela zákona o
rozpočtovém určení daní, která Litoměřicím
přinese osm milionů korun navíc. Významnou
finanční injekci pak pro letošek představuje i
výtěžek z prodeje městských bytů.
(Dokončení na str. 8)
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ZDRAVOTNICTVÍ

NEUROLOGIE MÁ
NOVÉ VEDENÍ
K prvnímu únoru došlo k personální změně ve vedení neurologického oddělení Městské nemocnice
v Litoměřicích. Jiřího Zillicha, který
odešel na vlastní žádost, nahradila
Martina Vančurová. Tato lékařka,
která vyhrála výběrové řízení, do Litoměřic přichází z Teplic.

PLATIT NEMUSEJÍ
STOVKY OBČANŮ
Osvobozeni od všech regulačních poplatků ve zdravotnictví
jsou občané v hmotné nouzi, kterým je vyplácen příspěvek na živobytí. Potvrzení pro osvobození od poplatků vydává odbor
sociálních věcí městského úřadu,
který dávku vyplácí. Potvrzení
má omezenou platnost třiceti dnů.
„V současné době se to týká
mnoha set lidí ve spádovém obvodu Litoměřic, přičemž přesný
počet ještě není možné v tuto
chvíli určit,“ informoval vedoucí
odboru Martin Veber.

POHOTOVOST HRADÍ
MĚSTO A KRAJ
Ve financování a samotném provozu ambulantní pohotovostní
služby (dále jen APS) zajišťované
Městskou nemocnicí v Litoměřicích se pro letošní rok nic nemění
(vyjma devadesátikorunového regulačního poplatku). Zastupitelé
schválili smlouvu o přidělení neinvestiční dotace mezi městem a Ústeckým krajem, který městu poskytl
pro letošní rok dotaci na zabezpečení této služby ve výši 1 milion
185 tisíc korun, tedy stejnou částku
jako loni. Zbývající částku potřebnou na provoz APS, jejíž přesná
výše se odvine od počtu ošetřených
pacientů, uhradí Litoměřice. Město
počítá v rozpočtu na rok 2008
s částkou 500 tis. Kč.
(eva)

4. února

PLATBY NEPŮSOBÍ POTÍŽE
Bez komplikací a projevů nespokojenosti platili v lednu klienti Městské
nemocnice v Litoměřicích regulační
poplatky. Tuto povinnost jim od 1.
ledna tohoto roku ukládá novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.
„Dominuje platba v hotovosti. Dlužná
nezaplacená částka představuje zhruba
jedno procento vybraných peněz,“
zhodnotil první tři lednové týdny ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.
Oproti stejnému období loňského
roku poklesla návštěvnost odborných
ambulancí o zhruba pět procent. Zatímco jiné nemocnice již v polovině
ledna hlásily po zavedení devadesátikorunového poplatku pokles návštěv
na pohotovosti, v Litoměřicích tomu
tak prozatím není. Důvodem zřejmě je
zvýšený počet lidí s chřipkou.
Zvolený mechanismus výběru regulačních poplatků se nemocnici zatím osvědčuje. Každému pojištěnci je
v nemocničním informačním systému
zřizován individuální elektronický
účet vázaný na číslo pojištěnce. Na
tento účet může pacient nebo jeho příbuzný složit zálohu. „Buď hotově,
převodním příkazem nebo platební
kartou. Následně je vystaven daňový
doklad o složení zálohy. Peníze uložené na individuálním účtu slouží
k bezhotovostní úhradě regulačních
poplatků,“ charakterizoval způsob
platby ředitel Vysoudil.

Mezi prvními, kdo zaplatili v recepci litoměřické nemocnice regulační poplatek,
byla Lenka Panáková.
Foto Eva Břeňová

Pacientovi je po provedení klinického vyšetření v ambulanci nebo po
ukončení hospitalizace odečtena z účtu
příslušná výše poplatku a vytisknut doklad o zaplacení. Nevyčerpané prostředky si může ponechat na účtu libovolně dlouho a použít je na úhradu

poplatků při dalších vyšetřeních v nemocnici nebo si je vyzvednout.
Pacient je ošetřen i v případě, že
nemá na účtu hotovost potřebnou
k úhradě poplatků. Pokud však svůj
dluh do měsíce neuhradí, bude vymáhán exekučně.
(eva)

OTEVÍRACÍ DOBA INKASNÍHO MÍSTA
v pracovní dny od 6 do 17.30 hod. recepce na hlavním vstupu, od 6 do 14.30
hod. recepce v oblasti centrálního příjmu
 v prac. dny od 17.30 hod. do rána následujícího dne ambulance centr. příjmu
 o víkendech a svátcích od 9 do 17.30 recepce v oblasti centrálního příjmu
 o víkendech a svátcích od 17.30 do rána následujícího dne ambul. centr. příjmu


Ekonomiku poplatky nezlepší
Nemocnice si ani letos finančně nepolepší. A to i přesto, že je avizován
čtyřprocentní nárůst plateb od zdravotních pojišťoven, což v případě litoměřické nemocnice činí zhruba patnáct milionů korun. Zhruba třináct
milionů navíc pak vynesou platby od
pacientů, které jsou povinni platit od 1.
ledna tohoto roku. Zvyšuje se i volný
prodej léků v nemocniční lékárně.
Přesto se ekonomika zdravotnického zařízení nezlepší. Důvodem je

nárůst cen energií a hlavně změna
sazby DPH. Nemocnice totiž ještě
loni léky, potraviny, zdravotnické
přístroje a další potřebný materiál nakupovala s pětiprocentní daní. Od
prvního ledna již je devítiprocentní.
Zároveň bude třeba zohlednit mzdové
nároky zdravotnického personálu,
kterého je na trhu práce nedostatek.
„Pokud zohledníme předpokládaný nárůst příjmů, budeme hospodařit s částkou kolem 530 milionů

korun, což je o 30 milionů korun více
než loni. Rozpočet je vyrovnaný,“
informoval ředitel nemocnice Leoš
Vysoudil, který předpokládá, že do
obnovy zdravotnické techniky a stavebních úprav investuje letos kolem
15 milionů korun. Vedení nemocnice
hodlá v následujících letech usilovat
i o získání zhruba jedné stovky milionů korun z evropských fondů, a to
na modernizaci tohoto zdravotnického zařízení.
(eva)

VĚDCI MÍŘÍ DO LITOMĚŘIC A TEREZÍNA
Počet vysokoškolsky vzdělaných
lidí by se mohl v Litoměřicích v budoucnu výrazně zvýšit, stejně jako
prestiž litoměřické nemocnice. A to
za předpokladu, že zde bude realizován projekt stavby Centra translační
biomedicíny, na kterém pracují manželé Eva a Josef Sykovi z Akademie
věd ČR.
Sykovi totiž plánují v těsném sousedství litoměřické nemocnice vybudovat přední vědecké a klinické
pracoviště, uplatňující nejnovější diagnostické a terapeutické poznatky
v klinické praxi. „Bude založeno na
přenosu výzkumných poznatků do
klinické praxe především v oblasti
regenerativní medicíny, moderních
zobrazovacích metod a intenzivní

jeho část by byla realizována v Terezíně, který
hledá využití pro bývalé
armádní objekty. Pravděpodobně v bývalé terezínské vojenské nemocnici by
měla vzniknout administrativní a školící část centra společně s prostorami
pro výzkumnou a vývojovou spolupráci s biotechProjekt na tiskové konferenci v Praze představil veřejnosti místopředseda vlády Alexandr Vondra spo- nologickými firmami. Jelečně s manžely Sykovými.
Foto Eva Břeňová den z dalších objektů pak
má být přestavěn na koleje
léčby cerebrovaskulárních onemoc- pro studenty biomedicíny, protože
nění,“ specifikovala projekt Eva Sy- autoři projektu předpokládají úzkou
ková, ředitelka Ústavu experimen- spolupráci centra s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.
tální medicíny Akademie věd ČR.
„Jde o projekt, který budu maxiVelkou předností projektu je, že

málně podporovat a má velkou šanci
být realizován,“ konstatoval místopředseda vlády a senátor Alexandr
Vondra na tiskové konferenci
v Praze, kde manželé Sykovi své
plány představili.
„Na vybudování centra bude třeba
zhruba 1,2 miliardy korun,“ říká člen
Akademické rady AV ČR Josef Syka.
Předpokladem k realizaci záměru však
bude získání finančních prostředků ze
strukturálních fondů Evropské unie,
konkrétně z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace, který
bude podle Alexandra Vondry podepsán zhruba v polovině roku. V centru
má být zaměstnáno přibližně 200 pracovníků a zhruba padesát doktorandů
a postdoktorandů.
Eva Břeňová

4. února
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Křižovatka byla
vánočním dárkem

Definitivní podobu získá kruhové křižovatka poté, co její střed obroste zeleníí.

Foto Eva Břeňová

STŘED LZE ROZEBRAT

Brána Českého středohoří. Zatím
nejčastěji používaný název nové kruhové křižovatky, která se nachází před
domem kultury. Dominujícími prvky
jsou jeden větší a tři menší, s křižovatkou kontrastně nasvícené čedičové
kameny. Motiv vymyslel městský architekt doc. Mužik. Autorem kompozice je akademický sochař Libor Pisklák, kterého jsme v této souvislosti
požádali o rozhovor.
Co čtyři kameny představují a
proč jste zvolil právě čedič?
„Čedič je typický pro České středohoří. Kompozice tvořená čedičovými kameny je pak inspirovaná dávným osídlením Litoměřic na
Dómském pahorku. Při její tvorbě
jsme vycházeli z nivelitických kultur
dávnověku. Má evokovat příchod
třech stád k velkému pastýři. Během
února na kameny přibudou kované
prvky, které zpřesní siluety zvířat a
pastýře, jenž bude mít plášť i hůl.“

Instalací kovaných prvků získá
křižovatka svou definitivní podobu?
„Její výsledná podoba se bude
ještě zhruba dva až tři roky dotvářet.
V březnu a dubnu dojde k osázení
zeleně typické pro České středohoří.
Měly by se tam objevit i tařice, které
žlutě kvetou na čedičových svazích,
stepní traviny objevující se v kopcích Českého středohoří, břečťany a
netřesky. Vegetace, jejíž výběr jsme
konzultovali s pracovníky Chráněné
krajinné oblasti České středohoří, se
bude pnout i po kamenech. Proto
ještě dva až tři roky potrvá, než křižovatka dosáhne požadovaného
vzhledu.“
Neuvažovali jste o tom, že by
křižovatku vzhledem k vegetaci
mohl zkrášlit třeba gejzír vody?
„Uvažovali, ale od tohoto záměru
jsme upustili ze dvou důvodů.
Prvním byla obava z toho, aby voda

nelákala do křižovatky děti, protože
škola stojí opodál. Dále jsme se obávali toho, aby se v případě poryvu větru nezvyšovala kluzkost vozovky.“
S osazením kamenů musel vzhledem k jejich rozměrům pomáhat
jeřáb. Bylo obtížné získat z kamenolomu kameny požadovaných
rozměrů?
„Již loni na jaře jsme pracovníkům kamenolomu dovezli maketu
křižovatky s rozměry, které by kameny měly mít. Je svým způsobem
unikátní, že se největší kousek o výšce 3,20 metru a váze 14 tun podařilo
získat v nepoškozeném stavu.“
Stavba křižovatky byla složitá i
kvůli tomu, že pod ní vedou veškeré inženýrské sítě. Co když dojde
k poruše?
„Jednou z podmínek stavby bylo,
že kamenná kompozice se musí dát
v případě potřeby rozebrat.“
Eva Břeňová

Vánoční dárek v podobě nové kruhové křižovatky před domem kultury
předal Litoměřičanům v polovině
prosince hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc společně se starostou města Ladislavem Chlupáčem. Stalo se tak ve
více než měsíčním předstihu, protože
stavebně náročná akce za zhruba 24
milionů korun měla být firmou Chládek a Tintěra dokončena až koncem
ledna tohoto roku.
Z celkových 24 milionů korun hradil 17,2 milionů Ústecký kraj. 6,6 miliony se spolupodílelo město Litoměřice, které financovalo nové chodníky,
veřejné osvětlení a kamennou plastiku tvořící dominantu nové stavby.
„Domnívám se, že jde o nejhezčí kruhový objezd v Ústeckém kraji,“ zhodnotil dílo starosta Chlupáč.
Předmětem stavby však nebyla
pouze samotná kruhová křižovatka.
Navazovala na ni totiž i rekonstrukce
části Masarykovy ulice, kde kromě
dvou jízdních pruhů byl vybudován i
dosud chybějící odstavný pruh potřebný pro zásobování přilehlých obchodů. Stavba ovšem byla finančně a
stavebně náročná hlavně díky přeložce
inženýrských sítí, včetně horkovodu a
plynovodu.
Hejtman však Litoměřičanům sdělil další neméně důležitou zprávu.
„Sehnal jsem 1,5 miliardy korun na
stavbu západního mostu. Uděláme
vše pro to, aby stál nejpozději na jaře
roku 2009,“ slíbil Jiří Šulc.
(eva)

Šampaňským pokřtili hejtman Šulc společně se starostou Chlupáčem nový kruhový objezd, jehož dominantu tvoří čtyři
čedičové kameny. Foto Eva Břeňová

TERMÍN DOSTAVBY MOSTU JE OHROŽEN
Litoměřická místní organizace
Strany zelených se distancuje od jednání Společnosti ochránců životního
prostředí Litoměřice, které komplikuje stavbu nového západního mostu.
„S touto společností zastupovanou
Lubomírem Studničkou nemáme nic
společného. Odsuzujeme jednání,
které ohrožuje termín dostavby díla,
jehož realizace je v zájmu nejen tohoto města, ale celého regionu,“
uvedl její předseda a radní města
Václav Červín.
Společnost (se sídlem v soukromém bytě v Nerudově ulici 34) totiž
u krajského soudu zažalovala investora, tedy Krajský úřad Ústeckého
kraje, za jeho údajně nesprávný a nezákonný postup při přípravě stavby.
Její případné zdržení a prodloužení
termínu plnění však v krajním pří-

padě může být podle hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce důvodem
k ukončení účasti rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na financování stavby.
Podle tohoto katastrofického scénáře by mezi Prosmyky a Litoměřicemi zůstalo nad Labem trčet rozestavěné torzo mostu, který je přitom
pro integrovaný záchranný systém
životně důležitý. Představovat totiž
má jediné silniční spojení obou břehů
řeky v úseku mezi Roudnicí nad Labem a Ústím nad Labem a bude tudíž
z pohledu zajištění dopravy a fungování integrovaného záchranného systému při povodňových situacích nenahraditelný.
Společnost ochránců životního
prostředí Litoměřice ústy Lubomíra
Studničky například napadá povolení

na kácení několika dřevin na Střeleckém ostrově, které podle nich není
kompletní. Hejtman Ústeckého kraje
však tvrdí opak. Soudu proto jeho
právní zástupci navrhli, aby žalobu
jako nedůvodnou zamítl.
Vedení litoměřické radnice se nyní
obává o osud miliardové stavby, která
je prozatím největší investiční akcí
v historii města a plynule pokračuje.
Zahájeny již byly práce na prvních
čtyřech polích západního mostu přes
Labe. Kvůli iniciativě Studničky však
povolení na stavbu z litoměřické
strany nenabylo právní moci. Hodnota dosud provedených prací přitom
dosahuje půl miliardy.
Obavy radnice přitom nejsou zbytečné. Svědčí o tom i fakt, že kvůli
umělému prodlužování a napadání
řízení Společností ochránců život-

ního prostředí nestihly Litoměřice
před třemi lety v termínu zažádat
o dvacetimilionovou dotaci na stavbu
nového mostku před koupalištěm na
Písečném ostrově, který měl zlepšit
průtočnost slepého ramene Labe.
I nadále tak hyzdí tuto část Litoměřic
zanesená a páchnoucí stoka, protože
od té doby nebyl na realizaci tohoto
projektu vypsán vhodný dotační titul.
Společnost ochránců životního
prostředí Litoměřice má právo být
účastníkem prakticky jakéhokoliv
stavebního řízení o stavbě, která
může ovlivnit životní prostředí. Což
je de facto každá nová stavba.
Svého práva daného zákonem
o ochraně přírody a krajiny důsledně
využívá a odvolává se proti téměř
všem městem Litoměřice vydaným
rozhodnutím.
Eva Břeňová
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BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nebytové prostory
získala Diakonie
Nebytové prostory v Teplické ulici
1671/11 přidělili radní Diakonii Českobratrské církve evangelické, respektive Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích. Za metr
čtvereční zaplatí 525 korun ročně.
„Bude zde poradna pro náhradní rodinnou péči. Jde o aktivitu pomáhající osvojitelským a pěstounským rodinám, tedy záslužnou činnost,
kterou je třeba podporovat,“ konstatoval místostarosta Jiří Landa.
Poradna fungující třetím rokem nabízí náhradním rodinám odborné zázemí. „Spolupracuje s odborníky na
náhradní rodinnou péči, kteří vedou
vzdělávací i zážitkové semináře a poskytují poradenství. Program připravujeme i pro jejich děti,“ v krátkosti
charakterizovala náplň poradny její vedoucí Margita Šantavá. Více informací
na www.cpr-terezin.cz.
(eva)

Vrahovi radní nevyhověli

Zplnomocněný zástupce Tomáše
Pellera, který loni ubodal v bytě v Tylově ulici svou matku a následně při
dopravní nehodě způsobil smrt člověka, požádal radní města o převod
nájmu z matky na syna. Radní však
v tomto případě nevyhověli s ohledem na etickou stránku celé záležitosti.

4. února

CENY BYTŮ BYLY SCHVÁLENY
Zřejmě již v průběhu března nebo
dubna dostanou nájemníci 118 bývalých vojenských bytů v ulicích Teplická, Třebízského, Palachova a
Resslova od města nabídku na koupi
bytu. Zastupitelé totiž 24. ledna
schválili záměr prodeje a koeficient,
který určí jeho cenu.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva, které respektovalo doporučení
majetkové komise, tak nájemníci
mohou od města koupit byt o velikosti 4+1 (82 metrů čtverečních) za
273 tisíc korun, 3+1 (75 m2) za 251
tisíc a 2+1 (63 m2) za 209 tisíc korun, a to včetně pozemku. Zastupitelé zvolili střední cestu. Na výběr
totiž měli ještě dva koeficienty.
První by sice snížil v případě bytu
3+1 výše uvedenou cenu o zhruba
63 tisíc korun, v případě volby třetí
varianty by však museli nájemníci
pro stejnou sumu sáhnout do svých
úspor.
Cena bytů prodávaných městem
roste pozvolna. Například před
dvěma lety byl byt srovnatelné velikosti a stavu v Dukelské ulici prodáván do osobního vlastnictví o zhruba
10 procent levněji.

Obyvatelé vojenských bytů neúspěšně usilovali při jednání zastupitelstva o snížení
prodejní ceny. Zdála se jim být vysoká, protože byty se podle nich nacházejí ve špatném technickém stavu.
Foto Eva Břeňová

„Domnívám se, že koeficient navržený komisí a schválený zastupitelstvem je rozumný a cena bude pro
nájemníky přijatelná. Obzvláště vezmeme-li v úvahu, že nabudou majetek, jehož tržní hodnota je nepoměrně
vyšší, než za kolik ho získali,“ poukázal na výhodnost koupě starosta
Ladislav Chlupáč.
Po doručení nabídky na koupi bytu

mají nájemníci dle zákona půl roku
na to, aby se rozhodli, zda ji akceptují, či nikoliv. V případě koupě je
výhodnější částku zaplatit naráz, protože tehdy se dle schválených podmínek prodeje sníží cena o 10 procent. Lidé, kteří nemají k dispozici
potřebnou hotovost, se mohou vydat
cestou stavebního spoření, aniž by
došlo k navýšení ceny.
(eva)

PODMÍNKOU JE KAUCE Byty v Tylově ulici
budou asi dražší

Vůbec poprvé využilo město Litoměřice při prodeji bytu veřejnou nabídkou nově zavedeného institutu kauce. Zájemci o koupi bytu v ulici Stavbařů
2002/2 za nejvyšší nabídnutou kupní cenu museli nejprve složit kauci ve výši
50 tisíc korun.
Kauce byla neúspěšným účastníkům řízení vrácena. Člověku, který předložením nejvyšší ceny byt získal, byla od kupní ceny odečtena. Ve prospěch
města propadá kauce pouze v případě, že zájemce o koupi ve finále svou nabídku stáhne.
„V minulosti totiž docházelo ke spekulacím ve snaze snížit cenu bytu tím,
že se domluvilo několik přátel, rodinných příslušníků. Ti s nejvyšší nabídkou
následně od koupě odstoupili, a skutečný zájemce byt získal mnohem levněji,“
přiblížil zkušenosti místostarosta Ivan Palán. Hrozba propadnutí kauce má
nyní spekulacím tohoto druhu zabránit.
K prodeji bytu veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu dochází třikrát až čtyřikrát do roka. Nabídka je dle zákona vyvěšena na
úřední desce městského úřadu i na internetu. Otevírání obálek a čtení nabídek probíhá za přítomnosti zájemců o koupi. Byt v ulici Stavbařů 2002
o velikosti 3+1 město prodalo za 902 tisíc korun, což byla 23. ledna v zasedací místnosti městského úřadu nejvyšší nabídnutá cena. Vyvolávací
cena byla 342 tisíc korun.
(eva)

Do první vlny privatizace bylo původně zařazeno i patnáct vojenských bytů
v Tylově ulici. Jejich nájemníci však nabídku na koupi od města prozatím nedostanou, protože na ně se znalecký posudek bude zpracovávat samostatně.
K dispozici by měl být v březnu.
„Je totiž pravděpodobné, že jejich cena bude vyšší než třeba v Palachově
ulici,“ vysvětlil vedoucí majetkového odboru městského úřadu Václav Härting s tím, že byty v Tylově ulici jsou komfortnější a domy jsou v lepším stavu.
Tudíž i jejich tržní cena je vyšší než třeba v Teplické ulici.
Nájemníci zbývajících bývalých vojenských bytů zařazených do druhé
vlny privatizace (740 bytů) mohou nabídku na koupi očekávat od města ve
druhé polovině roku. V současné době jsou dopracovávána prohlášení vlastníků, následovat bude zápis na katastru nemovitostí a posléze zpracování znaleckého posudku, který je rozhodující pro výši ceny.
„Předpokládám, že by se neměla příliš lišit od ceny bytů v Teplické nebo
Palachově ulici, které jsou sice v lukrativnější lokalitě, ovšem technický stav
domů je neporovnatelně horší,“ vysvětlil Václav Härting s tím, že konečné
slovo budou mít opět zastupitelé.
(eva)

DŮVOD VÝPOVĚDI: DLUHY A KVALITA SLUŽEB
Litoměřičtí radní vybrali nového
provozovatele barů a restaurace
domu kultury. Stala se jím Jitka Vaňková, jednatelka hotelů Roosevelt
a Dejmalík. „Dosavadní zkušenosti
a výsledky její podnikatelské činnosti byly důvodem, proč se radní
rozhodli pronajmout restauraci
a bary právě paní Vaňkové,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.

„Ráda bych vybudovala výbornou restauraci a kavárnu v přízemí
restaurace Babylon s výhledem do
právě budovaného parku,“ představila Jitka Vaňková radním jeden ze
svých podnikatelských záměrů týkajících se stravovacího provozu
v domě kultury. V prvním patře
hodlá vybudovat malé kongresové
centrum s využitím pro velké firmy
nebo i pro soukromé oslavy. Podni-

katelka plánuje propojení těchto prostor i s hotelem Roosevelt a Dejmalík tak, aby je mohla firmám nabídnout zároveň s ubytováním. „V
současné době disponuji v obou hotelích 114 lůžky, bohužel jsem dosud
neměla tak velkou restauraci, abych
vyhověla požadavkům,“ nastínila
možnosti využití Jitka Vaňková.
Ke změně provozovatele došlo
1. února poté, co restauraci k 31.

lednu opustil Miroslav Beneš. Podnikatel dostal od radních výpověď
s ohledem na dlouhodobé neplnění
finančních závazků vůči městu
a nespokojenost návštěvníků restaurace a plesů s poskytovanými
službami. Své závazky měl uhradit
do konce ledna, v opačném případě
bude tuto záležitost řešit právní oddělení města prostřednictvím
soudu.
(eva)

4. února

INZERÁT: KASÁRNA K VYUŽITÍ
Litoměřice hledají finančně silného investora, který by měl zájem
realizovat v prázdných kasárnách
Dukelských hrdinů zajímavé projekty. Na základě celostátní inzertní
kampaně se případní zájemci mohou
hlásit do konce března.
„Nic neprodáváme, pouze chceme
zmapovat případný zájem investorů o
Litoměřice, které chtějí nabídnout
k využití v mnoha ohledech podnikatelsky atraktivní areál bývalých kasáren,“ vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč. Radní i většina zastupitelů věří,
že by se mohli objevit podnikatelé nabízející zajímavé využití tohoto prostoru. Je totiž zřejmé, že městu, které
se pustilo do stomilionové stavby domova důchodců, miliardového projektu geotermální elektrárny, plánuje
stavbu multifunkční sportovní haly u
fotbalového stadionu a rekonstrukci
zimního stadionu, na oživení a rozvoj
zhruba dvacetihektarového prostoru
kasáren nezbudou v následujících letech finance.
„Mohlo by zde být například zábavné centrum s aquaparkem, hotel,
menší lázně. V žádném případě však
nepočítáme se vznikem velkoplošných prodejen,“ zamýšlí se starosta.

PARKOVIŠTĚ VYNÁŠÍ
Ostraha kasáren Dukelských
hrdinů přijde město na 2 miliony 850
tisíc korun ročně. Do jeho rozpočtu
však plynou finance z parkovného.
Na jaře loňského roku totiž začalo
v době pořádání výstav sloužit jako
parkoviště zpevněná plocha v zadní
části kasáren, na níž může stát zhruba
šest set vozidel. Za necelý loňský rok
takto technické služby města, které
ho provozují, vybraly 700 tisíc korun.
Předpoklad pro letošek je milion.

POSUDEK POUKÁŽE
NA DOPADY STAVBY

Místostarosta Jaroslav Tvrdík charakterizuje rozlehlost areálu, pro který se hledá
využití.
Foto Jana Ulrichová

Přitom atraktivita lokality, nacházející se 900 metrů od centra Litoměřic
a pouhých 10 kilometrů od dálnice na
Prahu, se výrazně zvýší v případě
realizace stavby geotermální elektrárny.
„Nebránili bychom se ani podnikatelskému zájmu směřovanému
k celoročnímu využití výstaviště. Samozřejmě za podmínky, že pro město
již tradiční výstavnictví zůstane zachováno,“ podotkl místostarosta Ja-

roslav Tvrdík. Za tři roky totiž končí
pronájem výstaviště společnosti Výstavy, která Litoměřice drží na špici
českého výstavnictví. Aby tomu tak
bylo i v následujících letech, bude
třeba vzhledem k rozrůstající se konkurenci přistoupit k modernizaci také
tohoto areálu. Je totiž zřejmé, že minimálně dva pavilony volají po celkové rekonstrukci, což představuje
další mnohamilionovou investici.
Eva Břeňová

DEMOLICE ČEKÁ POUZE SKLAD
Budovy nacházející se v areálu kasáren jsou přitom v dobrém stavu.
Tento závěr vyplynul z loni zpracované studie. Výjimkou je pouze sklad
v zadní části lokality, který odborníci navrhli na demolici. Na své náklady ji letos provedou hasiči v rámci
svého cvičení.
Architekti se v této souvislosti zamýšleli nad možnostmi využití všech
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budov. Jejich stav i architektonické
řešení vybízí k přestavbě na byty,
kanceláře nebo penziony. Budoucnost se v tuto chvíli rýsuje nejmladšímu z objektů velkému panelovému
domu se středovým chodištěm, který
sloužil jako vojenská ubytovna. „Na
základě ukončeného výběrového řízení bude firma IngPro Litoměřice
pro město projektovat malometrážní

startovací byty o velikosti 36 až 42
metrů čtverečních,“ informoval
místostarosta Ivan Palán. Malometrážní startovací byty mají být určeny
mladým párům. Ovšem pouze na
přechodnou dobu, než si budou
schopny zajistit vlastní bydlení. Přestože Litoměřice mají dobře rozvinutou sociální síť, tato služba mladým
lidem zde dosud chybí.
(eva)

Vypracování projektu pro
územní řízení zadalo v souvislosti
s projektem stavby geotermální
elektrárny město Litoměřice. Zároveň s tím požádalo o zpracování
EIA, tedy posouzení vlivu stavby
na životní prostředí. Pravidelně se
scházejí a jednají členové řídícího
výboru, který byl v souvislosti
s tímto projektem ustanoven v závěru loňského roku. Jeho hlavním
úkolem je zajistit financování
stavby elektrárny.

MAJORITNÍ DOPRAVCI
ZÍSKALI SLEVU
Dvěma nejvýznamnějším autobusovým přepravcům byla poskytnuta
množstevní sleva. Na základě v závěru loňského roku uzavřené smlouvy
platí od 1. ledna příštího roku ČSAD
Slaný a ČSAD Semily, zabezpečující
základní dopravní obslužnost dle
smlouvy s Ústeckým krajem, za každý
vjezd autobusu do prostoru autobusového nádraží místo původně navržených 30 korun o polovinu méně.
Prostory nádraží využívá v současné době osm dopravců. Padesátiprocentní slevu dostali ti, kteří
zajišťují nejvíce spojů v rámci základní dopravní obslužnost. (eva)

Objekt starých mrazíren nebude kulturní památkou

Objekt Labsko-zámeckého akciového pivovaru za kulturní památku
prohlášen nebude. „Přišlo rozhodnutí
z Ministerstva kultury, že se tak nestane,“ informovala pracovnice oddělení památkové péče Městského
úřadu Litoměřice Hana Pospíchalová. Ministerstvo kultury to nepovažuje za nutné i s ohledem na prohlášení vlastníka, který objekt
nehodlá zbourat. Naopak plánuje
jeho využití a citlivý přístup k němu.
Rozhodnutí ministerstva již nabylo
právní moci. Město Litoměřice nebylo účastníkem řízení, tudíž se proti
rozhodnutí nemůže odvolat.
Vzhledem k tomu, že i vedení radnice má zájem na nalezení smysluplného využití chátrajícího komplexu,
došlo v návrhu konceptu nového
územního plánu města ke změně charakteru plochy, na níž se Labsko-zámecký akciový pivovar, bývalé staré

mrazírny, nachází. Z původně průmyslové plochy s areály ekonomické
základny se v případě schválení konceptu stane smíšené území městského
typu. Což znamená, že po rekonstrukci zde mohou vzniknout maloobchodní prodejní plochy do 200
metrů čtverečních, kulturní zařízení,
restaurační provozy apod.. Ve vyšších
patrech pak prostory určené k bydlení. Architektonické řešení musí zachovat měřítko a původní charakter
objektu mrazíren. „Město navrženou
změnou vychází vstříc majiteli objektu,“ říká vedoucí odboru územního
rozvoje Venuše Brunclíková.
Odbor územního rozvoje při
tvorbě konceptu územního plánu
spolupracuje s Karlem Pleyerem
z firmy PRECIC coby zástupcem
majitele starých mrazíren. Majitel dosud nepředstavil městu finální projekt
na využití areálu. Podle informací,

které má k dispozici odbor územního
rozvoje, s tím vyčkává na dobu, kdy
dojde ke schválení konceptu územního plánu města Litoměřice.
Co se týče přestavby domů č. 451
a 452 pro potřeby bydlení, k definitivnímu rozhodnutí prozatím nedošlo. Konečné slovo bude mít litoměřický stavební úřad.
Pravdou zůstává, že z pohledu
údržby jsou bývalé staré mrazírny
v nevyhovujícím stavu. Jedná se totiž o objekty dlouhodobě neopravované, pouze částečně provozované a
následně opuštěné. V březnu letošního roku zaslal litoměřický stavební
úřad majiteli objektu výzvu k provedení udržovacích prací opravě poškozené a chybějící krytiny střechy
tak, aby nedocházelo k zatékání do
objektu a jeho následné devastaci.
Majitel výzvy uposlechl. Na chybějící části střechy nechal položit kry-

tinu z lepenky. „Proto nebyl důvod
vést řízení o nařízení udržovacích
prací, respektive správní řízení o pokutě. Je ale zcela zřejmé, že bez koncepce jejich následného využití a
s tím související celkovou obsáhlou
rekonstrukcí jsou jakékoliv další dílčí
udržovací práce na nich nejen značně
finančně náročné, ale vzhledem
k současné situaci v podstatě samoúčelné a kontraproduktivní,“ konstatoval Roman Krchňavý, pracovník
stavebního úřadu.
Momentálně se tak jedná o patovou situaci, neboť se vznikem bytové zóny a obchodně zábavním centrem, tedy představou vlastníka
týkající se využití areálu, nyní platný
územní plán nepočítá. Až jeho nová
varianta tento záměr zohledňuje. Podle předpoklady by nový územní
plán města měl být schválen ve druhé
polovině tohoto roku. Eva Břeňová
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POLICIE A HASIČI

ZLODĚJ SKONČIL
V POLICEJNÍ CELE
Probudí vás šramot a ke svému
zděšení se setkáte se zlodějem, který
vám právě vykrádá byt. Přesně s takovými pocity se muselo v průběhu
listopadu a prosince vyrovnat několik Litoměřičanů. Během těchto dvou
měsíců totiž došlo ve městě ke dvaceti vloupáním do bytů nebo rodinných domků, jež měla na svědomí
jedna osoba. Díky svědkům ochotným svědčit, přesnému popisu pachatele a městskému kamerovému
systému byl ještě v prosinci policisty
zadržen třiatřicetiletý recidivista z Litoměřic, který má tuto trestnou činnost na svědomí. Do přízemních bytů
a rodinných domků se dostával
hlavně nezavřenými okny.
(eva)

OPERAČNÍ STŘEDISKO
HASIČŮ JE ZRUŠENO
Hasičské operační středisko v Litoměřicích bylo ke 14. lednu tohoto
roku zrušeno. Pro místní obyvatele
volající na telefonní číslo 150 se však
nic nemění. Místo do Litoměřic se
však dovolají na krajské Operační a
informační středisko hasičského záchranného sboru v Ústí nad Labem.
Podle tiskového mluvčího hasičů Lukáše Marvana bude odbavovat jednotky k zásahu, koordinovat je a poskytovat jim veškerou informační a
další podporu během zásahu tak, jako
dosud činilo středisko v Litoměřicích. Jde pouze o slučování hasičských operačních a informačních
středisek do jednoho, který má působnost v celém kraji.
(eva)

PROJEKTY BOJUJÍ
PROTI KRIMINALITĚ
Umělá horolezecká stěna na Základní škole Ladova nebo senior
linka, která umožní starším občanům
stiskem jednoho tlačítka přivolat pomoc v případě nouze. To jsou jen dva
z celkem pěti městem navržených
projektů, které by mohly být v letošním roce realizovány v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Jeho cílem je
ochrana lokálních komunit před kriminalitou, předcházení páchané
trestné činnosti a posilování pocitu
bezpečí občanů.
Mezi letos navržené projekty patří
kromě dvou zmíněných i další rozšíření městského kamerového systému,
dovybavení interaktivní policejní místnosti a pořádání na primární prevenci
zaměřených besed určených dětem.
„Realizace projektů závisí na tom,
zda uspějeme se žádostí o dotaci.
Rozhodnutí přijde na jaře,“ podotkl
manager projektu prevence kriminality městského úřadu Tibor Horváth.
Například loni město uspělo se
čtyřmi projekty. Díky tomu tak například mohly být do 112 bytů obývaných seniory namontovány bezpečnostní zámky pro seniory. (eva)

POLICIE MÁ I RECEPCI
Reprezentativními prostory pro
veřejnost se již několik dní chlubí litoměřické obvodní oddělení Policie
ČR. V rámci projektu Ministerstva
vnitra P 1000 došlo nákladem dvou
milionů korun k rekonstrukci služebny ve Stránského ulici.
Klimatizovaná recepce pro veřejnost laděná do modrostříbrných barev
je vybavena i dětským koutkem. Sousední místnost slouží k výslechům, popřípadě ostatním jednáním s veřejností. Samozřejmostí je nové sociální
zařízení, včetně pultu určeného na přebalení kojence. Prostory jsou monitorované kamerami, bezbariérové, a to
včetně nově vybudovaného vchodu.
„Starý vchod však slouží i nadále.
Vcházejí jím hlavně zadržené a k výslechu předvedené osoby,“ vysvětlil
zástupce velitele obvodního oddělení
npor. Jaroslav Stehlík. Stav, kdy vedle
sebe v ponuré chodbě seděl jak poškozený, tak i pachatel, je minulostí.

Jaroslav Stehlík v nové recepci určené pro veřejnost.

Policejní služebna byla modernizována díky projektu Ministerstva
vnitra P 1000. V rámci něj jsou rekonstruovány vybrané služebny

Foto Eva Břeňová

v celé republice. Kromě Litoměřic
mají novou služebnu i Lovosice. Na
řadu má zřejmě ještě letos přijít
Roudnice nad Labem a Štětí. (eva)

V LITOMĚŘICÍCH ROSTE
POČET VYKRADENÝCH AUT
Majetková trestná činnost a krádeže vloupáním do osobních vozidel
jsou v Litoměřicích nejčastějšími
druhy trestné činnosti, kterou policisté řešili v průběhu loňského roku.
Celkem bylo loni zaznamenáno 1222
trestných činů, tedy o sedm více než
v roce předchozím. Objasnit se podařilo zhruba 58 procent případů, což
je v rámci celorepublikové statistiky
mírně nadprůměrné číslo.
Roste počet vyloupených aut.
„Loni jsme zaznamenali 160 vloupání do vozidel, což bylo o 15 více
než předloni,“ konstatoval zástupce
velitele obvodního oddělení Policie
ČR v Litoměřicích Jaroslav Stehlík.
Podle něj mnohdy majitelé vozů ke

krádeži přímo vybízejí, když nechají
v zaparkovaném voze mobil, koženou bundu nebo dokonce notebook.
Zároveň s tím roste i počet okradených zákazníků Kauflandu a Intersparu. „Opět musíme hovořit o neopatrnosti. Ztrácejí se kabelky
položené v košíku, peněženky, kreditní karty,“ podotkl policista Stehlík.
Potěšitelným faktem však je, že
mírně ubylo odcizených aut. Zatímco
v roce 2006 jich bylo odcizeno 70,
loni již „jen“ 52, pouze však u šesti
z nich byl vypátrán pachatel. Nejčastěji se ztrácejí octavie a volkswageny.
Rok 2007 se však černým písmem
zapíše do statistiky vražd. V Tylově

Velitel bude mít přehled
o aktuálním pohybu aut
Okamžitý přehled o pohybu vozidel městské policie bude mít její velitel Ivan Králik. Zastupitelé totiž schválili nákup nového softwaru, který
toto umožňuje. „V kritických situacích, kdy jde o čas, budu moci díky novému monitorovacímu zařízení vyslat na místo hlídku, která se nachází
nejblíže,“ poukázal na výhody velitel. Dosavadní zařízení sice monitorovalo pohyb vozidel, ovšem nikoli on-line, tedy „v přímém přenosu“.
Data o jejich pohybu se jednou týdně stahovala a následně vyhodnocovala.
Zároveň s nákupem nového softwaru má být v průběhu letošního
roku dokončena také obměna služebních zbraní strážníků městské policie. Ty původní pocházely z roku 1991 a již nevyhovovaly aktuálním potřebám.
(eva)

ulici ubodal syn svou matku, posléze napadl muže, který se mu snažil zabránit v odcizení vozidla, jímž
ujížděl z města. U terezínské křižovatky následně způsobil vážnou dopravní nehodu, při které bohužel zemřel starší muž.
Zatímco případ vraždy řešili policisté pouze jediný, voláni byli k většímu počtu sebevražd. Celkem
dvanáctkrát loni vyjížděli k sebevražedným pokusům, z toho pět jich
bylo dokonaných. Poslední z pěti
zmařených životů patřil mladému
muži, který oběšením řešil své osobní
problémy. Všechny neúspěšné pokusy o sebevraždu se týkaly vězňů
vazební věznice.
(eva)

ÚSPĚCHU DOSÁHLI
MLADÍ HASIČI
Celkem 74 členů, z toho 35 dětí a
dorostenců, má Sbor dobrovolných
hasičů města Litoměřice. Výjezdová
jednotka čítající 17 lidí v průběhu
loňského roku zasahovala u šesti hořících objektů. Absolvovala jedno námětovému cvičení zaměřené na záchranu osob.
Obrovského úspěchu dosáhli dorostenci, kteří se přes okresní a následně krajské kolo soutěží v požárním sportu kvalifikovali až do
celorepublikové soutěže, kde se setkalo 15 nejlepších družstev z celé
ČR. Naši dorostenci obsadili 14.
místo.
(šim)

4. února

7

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POMOC NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
JE PRO MĚSTO NEOCENITELNÁ
Litoměřice se mohou pyšnit hustou a dobře rozvinutou sítí sociálních služeb. Naprostou většinu
z nich zajišťují pro město nestátní
neziskové organizace. Podle vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Martina
Vebera je to v rámci České republiky výjimečné.
„Velkou výhodou nestátních neziskových organizací je samostatnost a
fakt, že dosáhnou na evropské peníze.
V Evropě je totiž systém zajišťování
sociálních služeb jejich prostřednictvím běžný,“ vysvětlil Martin Veber. Neziskovkám se tak za první
etapu komunitního plánování (v letech 2004 až 2006) podařilo pro Litoměřice získat 24 milionů korun. Postupně však přejdou na nový způsob
financování. Na celou řadu poskytování sociálních služeb totiž bude Ústecký kraj vypisovat výběrová řízení.
Podle vedoucího odboru je systém
v Litoměřicích dostatečně rozvinutý
a propojený. Chybí pouze domov důchodců, který by měl být postaven

Zastupitelé řekli ano
Koncesní projekt Domova pro seniory a týdenní stacionář, který se
staví na Dómském pahorku, schválili
litoměřičtí zastupitelé. Budoucího
provozovatele totiž musí město
s ohledem na finanční rozsah jeho
provozu vybrat prostřednictvím koncesního řízení. Nejpozději před zahájením koncesního řízení nebo před
podáním výzvy k podání nabídek
musí být schválen již zmíněný koncesní projekt, který je podkladem pro
vypracování koncesní dokumentace.
„Předpokládáme, že jméno nového
provozovatele tohoto zařízení pro 102
seniorů bude známo zhruba v polovině roku,“ informoval místostarosta
Litoměřic Jiří Landa.
(eva)

NAŠE RODINA

Nový domov našla v Domově sv. Zdislava i Emilie Fibichová z Úštěku.

v následujících dvou letech. „Vzhledem k rychlému růstu zadluženosti
lidí se však bude do budoucna rýsovat další potřeba,“ zamýšlí se Martin
Veber. Na mysli má poradenství li-

(eva)

dem, kolem nichž se roztočila spirála dluhů, z níž se bez pomoci neobejdou. Často přitom mívají i neuhrazené peněžní závazky vůči
městu.
(eva)

Setkání osvojitelek matek a pěstounek proběhne v pátek 8. února od 9 do
12 hodin. Skupinu vede dětský psychiatr Marie Štětinová. Poradna pro
náhradní rodinnou péči v Teplické ulici
č.3 umožní popovídat si i s dalšími rodiči. Poradna nabízí i doučování pro
děti v náhradní rodinné péči. Informace na tel. čísle 731 557 681 nebo
na www.cpr-terezin.cz

ZŘIZOVATELEM FARNÍ CHARITY JE BISKUP
Jakých sociálních služeb je vlastně
možno v Litoměřicích využít? Odpověď přinese nový seriál Radničního
zpravodaje. Dnes začínáme Farní charitou, která je společně s Diakonií největším poskytovatelem tohoto druhu
služeb ve městě.
Farní charita má šest desítek zaměstnanců. Provozuje Charitní domov sv.
Zdislava, Dům Panny Marie Pomocné,
pečovatelskou službu ve čtyřech domech, charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v okolí Litoměřic.
Podle ředitelky Zdenky Broumské
se Farní charita bude ucházet i o možnost provozovat nový domov důchodců, jehož stavba právě probíhá na
Dómském pahorku.
Jde o nevýdělečnou neziskovou organizaci, která je financována prostřednictvím
státních
institucí,
evropských fondů, obcí, měst a sponzorských darů. Na příjmové i výdajové
stránce hospodaří s více než dvacetimilionovým rozpočtem. Jejím zřizovatelem je litoměřický biskup.

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
DOMOV SV. ZDISLAVA JE
V BÝVALÉM KLÁŠTEŘE
Charitní domov sv. Zdislava se třiceti
lůžky se nachází v překrásném a klidném prostředí Dominikánského náměstí, v prostorách bývalého kláštera.
Seniorům je zde poskytována sociální a
zdravotní péče dle jejich potřeb. Jeden
třílůžkový, devět dvoulůžkových a
stejný počet jednolůžkových pokojů

jsou určeny lidem,
kteří již nemohou
žít bez pomoci jiné
osoby ve své domácnosti, avšak
s ohledem na prostory kláštera nejsou
imobilní.
K dispozici zde
Ředitelka Farní
mají jídelnu, spocharity Zdenka
lečenskou místBroumská.
nost, rehabilitační
místnost, ošetřovnu, kapli a další společné prostory. Účastnit se mohou programu, který je zde pro ně připravován.
Za pobyt na dvoulůžkovém pokoji
zaplatí důchodce 225 korun za den,
včetně stravy. Náklady na jedno lůžko
však dosahují 18 tisíc korun měsíčně.
„Čekací doba na umístění do domova
je dlouhá,“ přiznává ředitelka Broumská. Přihlíží se k aktuální potřebě žadatelů.

chodců. Malá kapacita zařízení (19 lůžek, plus dvě lůžka týdenního stacionáře) navozuje atmosféru domácího
prostředí.

STACIONÁŘ JE SOUČÁSTÍ
DOMOVA PRO SENIORY
Zatímco zřizovatelem Charitního
domova sv. Zdislava a Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby je
Farní charita, zřizovatelem ostatních
služeb, které provozuje, je město Litoměřice. Patří mezi ně Domov pro
seniory v Zahradnické ulici, jehož provoz bude ukončen po dostavbě nového domova důchodců. Součástí tohoto domu je týdenní stacionář. Tato
služba je určena seniorům, kteří na
přechodnou dobu potřebují ubytování.
Například po dobu, kdy rodina odjíždí
na dovolenou. Není však určen pro
imobilní obyvatele, s nimiž však již
počítá projekt nového domova dů-

POMOC NACHÁZEJÍ
I MUŽI V NOUZI
Dům Panny Marie Pomocné s 28
lůžky je pak určen pro muže bez domova. Jeho personál je podporuje v
integraci do společnosti pořádáním
pracovně výchovných a výukových
programů (např. práce s PC), mají
možnost využít sociálního a psychosociálního poradenství. Průměrný věk
uživatele byl v roce 2006 čtyřicet let.
Celkem 77 mužů využilo této možnosti přechodného ubytování. Dalších
29 docházelo do denního stacionáře,
kam smějí i ženy. Zde si mohou uvařit jídlo, sníst polévku, která je dovážena z městské jídelny pro důchodce,
popřípadě vykoupat. “Noclehárna i

DOMY S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU JSOU ČTYŘI
FCH provozuje pro město čtyři
domy s pečovatelskou službou: dva
jsou v ulici Kosmonautů pro 55 obyvatel, ve Švermově ulici pro 39 obyvatel
a ve Velké Krajské pro 8 obyvatel. Naprostá většina z nich žije v jednopokojových bytech. Požádat mohou o pomoc v péči o domácnost, donášku
nákupů, účastnit se společenských programů apod. Pečovatelská služba poskytuje své služby nejen v domech, ale
také na území celého města Litoměřice. V roce 2006 ji využilo celkem 409
klientů. Nejžádanější službou je přitom
dovážka obědů. Denně je rozvezeno
kolem 140 jídel.

denní centrum jsou využívány hlavně
v zimě, kdy většina lůžek bývá obsazena,“ zhodnotila stav vedoucí domu
Pavla Soukupová.
Součástí denního centra je i terénní
služba, jejíž pracovníci iniciativně vyhledávají přímo venku potenciální klienty a nabízí jim pomoc.
OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU
HRADÍ POJIŠŤOVNY
Poslední z činností nabízených FCH
v Litoměřicích je charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, která je
včetně rehabilitace poskytována uživatelům v jejich domácím prostředí. Například ošetřovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami.
Zdravotní sestry převazují rány, píchají
injekce, podávají léky, rehabilitují s pacienty po operacích apod. Naopak pečovatelskou službu (jako péče o domácnost, donáška obědů, pomoc při
osobní hygieně, nákupu apod.) si uživatel hradí sám. Například v roce
2006 využívalo ošetřovatelské a pečovatelské služby 108 lidí.
NA KOMFORT ZŘEJMĚ
NEJSOU LIDÉ ZVYKLÍ
Podle vedoucího odboru sociálních
věcí a zdravotnictví městského úřadu
Martina Vebera žije v Litoměřicích
spousta lidí, kteří berou příspěvek na
péči, který slouží k tomu, aby si obdobné služby nakoupili, a dopřáli většího komfortu. „Bohužel mnozí tak ke
své škodě nečiní, přestože jim to systém umožňuje,“ přiblížil své zkušenosti
Martin Veber. Potřebné informace je
možno získat na telefonním čísle
416 735 599.
Eva Břeňová
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ
4.- 5.2. Pražská a U Kapličky
5.- 6.2. Fillova a Marie Pomocné
7.-8.2. Na Mýtě a Topolčianská
11.-12.2. Žižkova a Březinova cesta
12.-13.2. Neumannova a Smetanova
14.-15.2. Husova a U Stadionu
18.-19.2. Dalimilova a Revoluční
21.-22.2. Březinova cesta a A.Muchy
25.-26.2. Dukelská a Pod Vinicí
28.-29.2. Kosmonautů a Stránského
3.-4.3.

Rybářské náměstí a V.Dominikánská - Na Valech - parkoviště

4.-5.3. Rooseveltova a Křižíkova
6.-7.3.

Želetice a Šafaříkova
a Dobrovského

10.-11.3. Polní a Ladova
11.-12.3. Dolní Rybářská a Vrchlického
13.-14.3. Nerudova a Dykova - Purkyňova
17.-18.3 Alšova a Tylova
20.-21.3. 28.října a Teplická
Odboje a Seifertova
25.-26.3.
a Hejdukova
27.-28.3. Švermova a Zahradnická
Družstevní - Mládežnická
31.-1.4.
a Horova
Kontejnery jsou přistavovány v uvedený den od 14 do 15 hodin. Tato
služba je občanům poskytována
zdarma.

4. února

PLÁN ÚDRŽBY BYL AKTUALIZOVÁN
Ve dnech sněhové nadílky, kterou
Litoměřice zažily před měsícem, se
technické služby města (dále jen TS)
řídí každoročně aktualizovaným plánem zimní údržby. Tentokrát jejich
práci zkomplikoval fakt, že sněžilo
nejen v noci, ale i během dopoledne.
Sjízdnost komunikací první a
druhé třídy má na starosti správa a
údržba silnic. TS se starají o silnice
třetí třídy a řídí se přitom každoročně
aktualizovaným plánem zimní
údržby, který je zveřejněn na internetových stránkách města. V něm
jsou Litoměřice rozděleny na tři
zóny. Vozovky spadající do první
zóny, například Palachova, Topolčianská, Teplická, musejí být uklizeny do čtyř hodin od začátku kalamitního stavu. Ty, co jsou zahrnuty
do druhé zóny (Žižkova, Fügnerova,
Na Kocandě, chodníky Na Kocandě,
schody k Penny marketu apod.), pak
do dvanácti hodin. Nejméně důležitá
místa, jako Dolní Rybářská, musejí
být sjízdné do 24 hodin.
„Při likvidaci následků nepřízně
počasí, jako větší sněhová nadílka

V případě kalamitního stavu si Andrej Dlugoš (na snímku) svolává řidiče i pracovní
čety. Každý z nich dostane plánek s barevně vyznačenou lokalitou, o jejíž sjízdnost,
popřípadě schůdnost se má postarat.
Foto Eva Břeňová

nebo námraza, vysíláme zhruba do hodiny do terénu veškerou techniku, kterou máme k dispozici. Tedy šest vozů
a dva traktory, plus úklidové čety, které
sypou chodníky a místa, kam se mechanizace nedostane,“ vysvětlil vedoucí údržby TS města Andrej Dlugoš.
Pracovníci TS se přitom snaží pomoci i lidem, kteří úklid před svými
nemovitostmi nejsou schopni zvlád-

nout. „Naposledy jsme takto odklidili
před domem muže, který žije sám a
chodí o berlích,“ dodal ředitel technických služeb Jan Smolík
Eva Břeňová

Odbor se stěhoval

V rozpočtu je více peněz
(Dokončení ze str. 1)
„Podle předpokladů půjde o 45 milionů korun,“ upřesnila Iveta Zalabáková.
Litoměřice mají v současné době
v rezervě 120 milionů korun, které
zastupitelé s ohledem na minimalizaci rizika uložili u několika bankovních ústavů. „88 milionů korun
jsme připraveni uvolnit coby spoluúčast města v případě, že uspějeme s žádostí o dotaci na některý
z připravených projektů, například

plánovanou rekonstrukci zimního
stadionu, stavbu multifunkční haly
u fotbalového stadionu a podobně,“ konstatoval v této souvislosti místostarosta Litoměřic Jiří
Landa.
Pokud bude radnice s žádostí o
dotaci úspěšná u více projektů a
volné finanční prostředky nepokryjí
náklady na finanční spoluúčast
města, v úvahu podle místostarosty
Landy přichází i možnost bankovního úvěru.
(eva)

Díky přestavbě podkrovních prostor budovy městského úřadu v Pekařské ulici došlo v minulých dnech
k přestěhování odboru životního
prostředí ze druhého do třetího
patra. Na snímku pracovnice odboru Věra Kubátová vylepuje informační cedulku o změně. (eva)

Na prodej bude 19 parcel Czech point přinesl
lidem úlevu

Zájemci o stavbu rodinných domků v Litoměřicích mají šanci. Ve druhé polovině
tohoto roku mají být připraveny k prodeji parcely na stavbu devatenácti domků,
které jsou ve vlastnictví města a nacházejí se za Pokratickým hřištěm. Tyto parcely
budou napojeny na technickou a dopravní infrastruktura (voda, kanalizace, plyn,
elektrorozvody a komunikace). „Cena zasíťovaných pozemků bude vycházet z realizačních nákladů stavby,“ informuje vedoucí odboru územního rozvoje městského
úřadu Venuše Brunclíková. Výši ceny i způsob prodeje schválí zastupitelé.
V trasách budoucích páteřních komunikací, které jsou v souladu s urbanistickou
studií celé lokality, jsou již položeny inženýrské sítě, jako voda, kanalizace a plyn.
Je zpracována dokumentace pro územní řízení na část páteřních komunikací, která
je ve fázi projednání s vlastníky dotčených pozemků. Další budování komunikací
v lokalitě Miřejovická stráň proběhne na základě společné dohody a spoluúčasti
majitelů stavebních parcel.
„Nyní jsou budovány elektrorozvody, trafostanice a veřejné osvětlení v lokalitě
ulic K Radobýlu, Akátová a Trnková,“ charakterizovala současný stav Venuše
Brunclíková.
V loňském roce byla zpracována řada projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení, došlo k přeložkám podzemního vedení vysokého napětí, sdělovacího kabelu a rozvodů nízkého napětí v lokalitě u hřiště.
Pracovníci odboru spolupracují s investory již při zpracování projektových dokumentací ke stavebnímu povolení na stavby rodinných i bytových domů v této
lokalitě.
(eva)

Zhruba 35 žádostí o vydání výpisu z rejstříku trestů, výpisu z katastru
nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku vydají v úřední
den pracovnice elektronického informačního terminálu, který je umístěn v podatelně městského úřadu. Provoz kontaktního místa v rámci projektu Ministerstva vnitra CZECH POINT zde byl zahájen 2. ledna.
Za výpis z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí zaplatí žadatel 100 korun za první stránku a 50 korun za každou další. Tyto výpisy jsou získávány elektronickou cestou
z veřejné databáze. Naopak výpis z rejstříku trestu je získáván z neveřejné databáze a stojí padesátikorunu.
„Čekací doba na výpis se v současné době pohybuje kolem patnácti
minut. Fronty se netvoří,“ zhodnotil aktuální stav vedoucí správního odboru městského úřadu Jan Prokop.
Od 1. ledna přestalo vydávat výpisy z rejstříku trestů státní zastupitelství. České pošty a hospodářské komory, které jsou také kontaktními
místy CZECH POINT, mají přístup pouze do veřejné databáze, takže
mohou vydávat výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů však nikoli.
(eva)

4. února

DALŠÍ ŽELÍZKO V OHNI
Na olympiádě v čínském Pekingu
zřejmě budou mít Litoměřice po veslaři Milanu Bruncvíkovi další želízko
v ohni. Být by jím měla trampolínistka Lenka Honzáková, která se na
olympijské hry nominovala na Mistrovství světa v Kanadě, kde ze 67
závodnic skončila šestnáctá. K úplné
radosti jí však prozatím chybí potvrzení mezinárodního olympijského
výboru o účasti, protože právě poslední kvalifikační, tedy šestnácté
místo může být přiděleno zemi, která
má na hrách méně než šest sportovců.
Že přijde o nominaci, už je ale
v tuto chvíli málo pravděpodobné.
Lence, která letos v dubnu oslaví své
třicátiny, se tak zřejmě splní její největší sen. Vzhledem k přetrvávajícím bolestem zad už totiž v takový
výsledek nedoufala. Do Kanady
vlastně jela pouze se rozloučit s kariérou, kterou zahájila coby devítiletá. „Nic mě netížilo, sestavu jsem
si užívala s vědomím, že skáču naposledy v životě. A výsledek byl perfektní,“ vzpomíná bývalá svěřenkyně
litoměřického trenéra Vítězslava Michalka.
V současné době ji v Americe, kde
již pátým rokem žije, trénuje její
manžel David Popkin. Byl to právě
on, kdo ji od účasti v Kanadě zrazo-

Místostarosta Ivan Palán v historickém obleku konšela oddal 29. prosince ve sklepení Radničního sklípku naši olympijskou naději Lenku Honzákovou a jejího trenéra Davida Popkina.
Foto Karel Zeman

val s tím, že kvůli bolestem zad má
tréninkové manko a na světovou
špičku již nestačí. „S ohledem na
moji minulost to byla jeho taktika.
Často se totiž stávalo, že když jsem
měla na to, abych podala nejlepší výkon, selhala jsem psychicky,“ vysvětluje Lenka, jejímž dosavadním
největším a v Čechách dosud nepřekonaným úspěchem bylo před dvanácti lety deváté místo opět na Mistrovství světa v Kanadě, kde věkem

sice ještě juniorka prvně závodila
mezi dospělými.
A jaké to vlastně je, když je trenérem přítel a od 29. prosince minulého
roku už i manžel? „Striktně oddělujeme tréninky, kdy na mě i křičí, od
našeho společného života. Jinak by to
asi nešlo,“ přiznává s úsměvem na
rtech sympatická dlouhovláska, které
stejně jako Milanu Bruncvíkovi budou její rodné Litoměřice držet
v srpnu palce.
Eva Břeňová

Komise hledá klíč, podle něhož rozdělí finance
O více než jeden a půl milionu korun více než loni dostanou z městské
pokladny litoměřičtí sportovci. Zastupitelé totiž v rámci schvalování
rozpočtu schválili 1,7 milionu korun
pro sportovní oddíly. Členové sportovní komise, jež pracuje při radě
města, nyní hledají klíč, podle kterého bude tato částka rozdělena.
„Způsob dělení by měl být znám
zhruba v polovině února,“ informoval předseda komise Ivo Elman.
Shoda panuje v tom, že je třeba
zohlednit četnost členské základny,
sportovní úroveň, respektive jak vysokou soutěž kdo hraje, a návštěvnost
jednotlivých utkání. „A také finanční
náročnost provozu sportovního zaří-
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SPORT A ŠKOLSTVÍ

zení, protože například hokejisté mají
náklady na provoz zimního stadionu
nesrovnatelně vyšší než třeba judisté,
kteří si pronajímají tělocvičnu,“ je si
vědom rozdílů člen komise a radní
Václav Červín. Podle něj již komise
na rozdíl od minulosti nehodlá jednotlivým oddílům diktovat, na co dotace smí být použita.
Kromě 1,7 milionu korun letos
půjde z rozpočtu města Litoměřice
do oblasti sportu ještě půl milionu
korun na činnost sportovních oddílů
(podle četnosti členské základny),
dále 300 tisíc korun na investice (loni
tuto částku získala TJ Sokol na výměnu palubovky v sokolovně u Jiráskových sadů) a 200 tisíc korun na

granty (určené například na pořádání
turnajů), o které mohly oddíly žádat
v průběhu ledna. „Jde o částky, které
byly v rozpočtu města i v předchozích letech a zůstávají v něm i nadále,“ podotkl radní Červín.
(eva)

LYŽAŘSKÉ KURZY
MAJÍ PODPORU
Desítky žáků sedmých tříd odjíždějí v těchto dnech z Litoměřic do
hor na lyžařské kurzy pořádané základními školami a víceletým gymnáziem. Zásluhu na tom nese také
město Litoměřice, které i letos přispívá každému sedmákovi na týdenní
kurz částkou ve výši 1 600 korun.

DDM Rozmarýn
ÚNOR 2008
9.2. sobotní rukoprčky, 9 - 11 hod.,
„ubrousková technika“
16.2. Valentýnská diskotéka, 17-19
hod., karaoke * soutěže * hudba * tanec - nejen pro zamilované
23.2. - 1.3. jarní prázdniny na lyžích
ubytování rekreační středisko Bližná,
Horní Planá (Šumava), lyžování ve
Skiareálu Lipno Kramolin, pro děti
8-18 let (posledních pár míst)
25. 2. - 29.2. příměstský tábor, program
dle počasí, cena na den 85 Kč/dítě
školního věku (v ceně je zahrnut oběd,
pitný režim, případné vstupy a jízdné,
spotřební materiál)
V době prázdnin je veškerá pravidelná
dopolední i odpolední činnost zrušena!!!
BŘEZEN 2008
1.3. PC herna, 9 - 12 hod., poplatek 10
Kč/hod.
1.3. keramická dílna pro děti i dospělé,
9 - 11 hod., cena 250 Kč (v ceně: hlína,
glazura a 2x výpal)
1.3. Magic turnaj, 9-13 hod., vstup
zdarma
8. 3. Bubušou v sokolovně v Pokraticích,
karneval pro děti i rodiče. Od 15 hod.
10.3. - 13.3. velikonoční výstava ukázky řemesel ve spolupráci s Klubem lidové tvorby, prodej drobných
dárků, různé techniky,…
15.3. sobotní rukoprčky, 9 - 11 hod.,
PEDIG, pletení košíků a jiných dekorací
Linka důvěry a poradenské centrum
- každý čtvrtek 17-19 hod. V DDM Rozmarýn nebo tel.: 416 741 798
- anonymní, bezplatná, nezávislá, důvěrná
a nestranná pomoc dětem i rodičům
- krizová pomoc pro děti a mládež - pokud hledají nezávislou pomoc ve své
životní situaci
- poradenství pro rodinu a mezilidské
vztahy
- poradenství a pomoc bez předchozího
doporučení či doprovodu
Zábavné dopoledne
Pondělí 9-12 hod.
Středa 8,30-12 hod.
Pátek 8,30-12 hod. (Pro děti od 2 let bez
plínek), cena 40,- Kč
Mateřské centrum - Úterý 9-12 hod.,
cena 30 Kč (pro maminky s dětmi, k dispozici tělocvična, herna)
Školka plná zábavy - Čtvrtek 9-12 hod.:
od 10 h. program pro maminky s dětmi,
různé výtvarné techniky. Cena 40 Kč
Cvičení těhotných - každou středu 10-11
hod., cena 20 Kč, s sebou karimatku
Školní klub Rozmarýn - po až čt 13.3016.00 hod., ZŠ B. Němcové, zdarma

MĚSTO VYHLÁSILO TERMÍNY ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

Ve dnech 6. a 7. února se od 14 do
17 hodin konají v Litoměřicích zápisy do prvních tříd základních škol.
V tomto termínu proběhnou na všech
šesti základních školách, včetně soukromé Lingua Universal. Referent
odboru školství městského úřadu
Petra Rosenbaumová nepředpokládá,
že by se počet dětí, které v září
nastoupí do prvních tříd, nějak vý-

razněji lišil od roku předchozího.
Pravdou však zůstává, že počet žáků
opouštějících základní školy je stále
vyšší oproti těm, kteří do ní nastupují.
Zvrat k lepšímu nastane až poté, co
školní docházku zahájí děti narozené
v roce 2004, kdy jich na svět přišlo
260, tedy o 35 více než v roce předchozím. Od té doby se počet
novorozeňat v Litoměřicích zvyšuje.

Základní škola Boženy Němcové
má v tomto školním roce dvě první
třídy s celkem 49 dětmi. O čtyři
prvňáčky méně má ve dvou třídách
ZŠ U Stadionu. Dvě třídy Masarykovy školy navštěvuje 40 dětí, dvě
ZŠ Ladova 35 dětí. Po jedné třídě
má v tomto školní roce pouze ZŠ
Havlíčkova (27 dětí) a ZŠ Na Valech (25 dětí), v obou však funguje

přípravná třída určená předškolákům.
Celkem navštěvuje první třídy
městem zřizovaných základních škol
221 dětí. K zápisu jich však přišlo o
sedm desítek víc. „Ty ovšem dostaly
po dohodě rodičů s pracovníky pedagogicko psychologické poradny
odklad školní docházky,“ konstatoval
místostatosta Jaroslav Tvrdík. (eva)
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PROGRAMY

Divadlo K. H. Máchy
VEČERNÍ POŘADY
18.2. Vše o ženách. Miro Havran (Studio Dva Praha).
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví…Od 19.00 hod.Vstupné od
210 do 300 Kč.
20.2. Zdravý nemocný. Moliére (Studio DVA Praha).
Brilantní a notoricky známá Moliérova hořká komedie o panu Arganovi, z nějž bezbřehá hypochondrie udělala sobce. Od 19.00 hod. Vstupné od 200 do 300 Kč.
KONCERTY
14.2. Guarneri trio
Vzniklo v roce 1986 a dnes se řadí mezi světově uznávané a renomované komorní
soubory.
Ivan Klánský - klavír, Čeněk Pavlík - housle, Marek Jerie - violoncello. Od 19.00
hod. Vstupné od 40 do 110 Kč.
21.2. Veřejný koncert žáků ZUŠ Litoměřice
Vstupné volný. Od 18.00 hod.
PŘEDSTAVENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
17.2. Ronja, dcera loupežníka. Astrid Lindgrenová.
Pohádka plná písniček o loupežnici Ronje. Od 15.00 hod. Vstupné 40-50 Kč.
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY ( I VEŘEJNOST)
4.2. a 5.2. Bylo nás pět. Karel Poláček (divadlo AHA Praha).
Nezbedná komedie o klukovinách jedné party.Od 9.00 a 11.00 hod. Vstupné: děti
40 Kč, dospělí 50 Kč
12.2. Na salaši jsou draci. (divadelní společnost Fr.Kreuzmana Praha).
Pro předškolní MŠ a 1.-5. třídy ZŠ. Od 9.00 a 10.30 hod. Vstupné: děti 40, dospělí
50 Kč.
20.2. Radovanovy radovánky (divadlo Věž Brno).
Pro MŠ a 1.- 4. třídy ZŠ. Pohádka o jednom malém zahradnictví a malém chlapečkovi. Roli vypravěče namluvil Zd.Svěrák.Od 9.00 a 10.30 hod. Vstupné: děti
40, dospělí 50 Kč.
(Březnový program nedodán)

Dùm kultury
ÚNOR
7.2. Sestry Steinovy.
Učitelka Lucie Steinhauserová a novinářka Karolína Kamberská, kytaristky a
zpěvačky. Vystupují jako Sestry Steinovy.
Vstupné od 100 /130 Kč. Od 19.00 hod.
10.2. Sváťovo dividlo
Loutkové divadlo s pohádkou O Smolíčkovi. Od 10.00 a 15.00 hod.
17.2.Taneční odpoledne.
Pichlovanka. Hudební soubor z Litvínova s více než 30letou tradicí, známý
z pražské Vlachovky, ČT atd. Od 15.00
hod. Vstupné 65 Kč.
20.2. PERU - cestopisná přednáška.
Karel Wolf/Peru Machu Pichu a život
v horách. Diashow zavede na nejkrásnější
místa Peru.Od 18.00 hod. Vstupné 65 Kč.
21.2. Sto zvířat.
Spontánní kapela, která se vytrvale věnuje muzice, jež třeská v rytmech skla,
swingu nebo rocksteady.Od 19.00 hod.
Vstupné od 150/180 Kč.
24.2. Sváťovo dividlo
Loutkové divadlo s pohádkou Sněhurka a
sedm trpaslíků. Od 10.00 a 15.00 hod.
Plesy únor 2008
15.2. VOŠ a SOŠ Roudnice n/L
16.2. 1.KŠPA Litoměřice 4.A
22.2. ISŠ Litoměřice
23.2. SOŠ obal. techniky Štětí

BŘEZEN
5.3. Dámská středa
aneb „Legenda se vrací“. Od 19.00 hod.
9.3. Sváťovo dividlo
Loutkové divadlo s pohádkou Tři prasátka. Od 10.00 a 15.00 hod.Vstupné dobrovolné.
15.3. Aneta Langerová. Od 19.00 hod.
16.3. Josefovská maškarní taneční zábava.
Maškarní veselice s kapelou V. Jurčíka.
Od 15.00 hod.
20.3. Cyklus „Hudební večery před oponou“ - rock - 123 minut unplugged. Od
19.00 hod.
23.3. Sváťovo dividlo
Loutkové divadlo s pohádkou O červené
Karkulce.Od 10.00 a 15.00 hod.
25.3. Jaroslav Uhlíř
„Hodina zpívání zkoušení“ Od 9.00 a
10.30 hod.
27.3. Cyklus „Hudební večery před oponou“ jazz Vera love. Od 19.00 hod.
Bonus pro návštěvníky akcí DK:
Výstava fotografií „Salon fotografů“
Plesy
1.3.
8.3.
14.3.
22.3.
29.3.

březen 2008
Opavia - Lu Lovosice
SPgš Litoměřice 4.A
SOŠ a SOU Roudnice n/L
Ples jara (p. Donef)
KŠPA výroční ples
(Změna programu vyhrazena)

Program kina Máj na mìsíc únor a březen
ÚNOR
4.2. Já legenda (USA, 2007, akční sci-fi).
Apokalypticko existenciální mise.
Hrají: W. Smith, D. Mihok.. Od 20.00
hod.
5.2. Across the universe. (USA, 2007, muzikál). Rozverný, bizarní a převratný
muzikál z divokých 60. let. Od 17.30
hod.
Já legenda. Od 20.00 hod.
6.2. Já legenda. Od 17.30 hod.
Across the universe. Od 20.00 hod.
7.2. Na vlastní nebezpečí. (ČR, 2007, thriller). Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci
zákona i hranicemi vlastních možností. Hrají: J. Langmajer, F. Blažek.
Od 17.30 hod.
FILMOVÝ KLUB PROJEKT 100
Kabinet Doktora Caligariho. (Německo, 1919). První a zásadní představitel filmového expresionismu výrazně přesahuje dobu svého
vzniku.Od 20.00 hod.
8.2. Na vlastní nebezpečí. Od 20.00 hod.
9.2. Na vlastní nebezpečí. Od 17.30 a
20.00 hod.
10.2. O Malence. (ČR, animované pásmo.
Od 15.30 hod.
Na vlastní nebezpečí. Od 17.30 a
20.00 hod.
11.2. Na vlastní nebezpečí. Od 20.00 hod.
12.2. Na vlastní nebezpečí. Od 20.00 hod.
13.2. Na vlastní nebezpečí. Od 17.30 a
20.00 hod.
14.2. Alvin a chipmunkové. (USA, 2007).
Neobyčejné veverky, které nejen že
umí mluvit, umí i výborně zpívat. Od
17.30 hod.
FILMOVÝ KLUB PROJEKT 100
Ty, který žiješ. (Švédsko, 2007). Absurdní pohled na všední realitu, v níž
se věci tohoto světa nezadržitelně vymykají kontrole. Od 20.00 hod.
15.2. Alvin a chipmunkové. Od 17.30 hod.
Once.(Irsko, 2006, hudební/drama).
Příběh o lásce a porozumění mezi
dvěma muzikanty uprostřed Dublinu
přináší vynikající hudbu a autentické
herecké výkony. Od 20.00 hod.
16.2. Alvin a chipmunkové. Od 15.30 a
17.30 hod.
Once. Od 20.00 hod.
17.2. Alvin a chipmunkové. Od 15.30 hod.
Once. Od 17.30 hod.

Václav. (ČR, 2007, tragikomedie).
Ivan Trojan v hlavní roli vesnického
outsidera. Hrají: I. Trojan, J. Budař.
Od 20.00 hod.
18.2. Lovci pokladů: Kniha tajemství.
(USA, 2007, dobrodružný). Hledač pokladů Ben Mates pátrá po tajemství
smrti Abrahama Lincolna a ztracených
stranách z deníku jeho vraha. Hrají: N.
Cage, J. Voigt. Od 17.30 hod.
Václav. Od 20.00 hod.
19.2. Představení pro veřejnost a MŠ
Zlatovláska. (ČR, animované pásmo). Od 9.30 hod.
Václav. Od 17.30 hod.
Lovci pokladů:Kniha tajemství. Od
20.00 hod.
20.2. Lovci pokladů:Kniha tajemství. Od
17.30 a 20.00 hod.
21.2. FILMOVÝ KLUB-PROJEKT 100
Želvy mohou létat (Írán, Írák, Francie, 2004). První film natočený
v Íráku po pádu Saddama Husajna o
utečeneckém táboře. Od 20.00 hod.
22.2. Americký gangster. (USA, 2007, thriller). Strhující příběh o vzestupu a pádu
jednoho z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí a obyčejném poldovi,
který ho dostane na kolena. Hrají: R.
Crowe, D. Washington. Od 17.30 hod.
Holka na hlídání.(USA, 2007, komedie, romance). Čerstvá absolventka
antropologie jako chůva na cestě jedním rodinným peklem s rozmazlenou
ratolestí za zády a s výhledem na zajímavého mladíka. Od 20.00 hod.
23.2. Říše hraček. (USA, 2007, rodinný).
Magické hračkářství, kde hračky prožívají vlastní příběhy. Hrají: D. Hoffman, N. Portman. Od 15.30 hod.
Holka na hlídání. Od 17.30 hod.
Americký gangster. Od 20.00 hod.
24.2. Říše hraček. Od 15.30 a 17.30 hod.
Americký gangster. Od 20.00 hod.
25.2. Říše hraček. Od 17.30 hod.
Americký gangster. Od 20.00 hod.
26.2. Říše hraček. Od 17.30 hod.
Americký gangster. Od 20.00 hod.
27.2. SPECIÁLNÍ PRÁZDNINOVÁ
PROJEKCE - Říše hraček. Od 10
hod.
Americký gangster. Od 20.00 hod.
28.2. Asterix a olympijské hry. (ŠP, SRN,
FR, 2008, rodinná komedie). Asterix
a Obelix jsou zpět tentokrát v příběhu

plném sportovního zápolení i boje o
srdce řecké princezny.Od 17.30 hod.
FILMOVÝ KLUB PROJEKT 100
Náměstí spasitele. (Polsko, 2006, film
roku 2006). Příběh viny a vykoupení,
který se odehrává v obyčejné rodině,
mezi lidmi, do jejíchž životů nepříjemně zasáhne osud. Od 20.00 hod.
29.2. SPECIÁLNÍ PRÁZDNINOVÁ
PROJEKCE - ZAČÁTEK 10.00
hod.
Asterix a olympijské hry.
Od 10.00 a 17.30 hod.
Východní přísliby.(USA, 2007, thriller). Drama z prostředí ruské mafie.
Od 20 hodin
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1.3. Asterix a olympijské hry.
Od 15.30 hod.
Východní přísliby.
Od 17.30 a 20.00 hod.
2.3. Asterix a olympijské hry.
Od 15.30 hod.
Občan Havel. Od 17.30 hod.
Východní přísliby. Od 20.00 hod.
3.3. Asterix a olympijské hry.
Od 17.30 hod.
Občan Havel. Od 20.00 hod.
4.3. Asterix a olympijské hry.
Od 17.30 hod.
Láska za časů cholery.
Od 20.00 hod.
5.3. Asterix a olympijské hry.
Od 17.30 hod.
Láska za časů cholery.
Od 20.00 hod.
6.3. O život (M.Šteindler). Od 17.30 hod.
Nový svět projekt 100. (Terrence
Malick, USA, 2005, 135 min). Rozjímání nad člověkem a jeho místem
uvnitř přírody. Od 20.00 hod.
7.3. O život. Od 17.30 hod.
8.3. Michael Clayton. Od 17.30 hod.
O život. Od 20.00 hod.
9.3. Pan včelka. Od 15.30 hod.
O život. Od 17.30 hod.
Michael Clayton. Od 20.00 hod.
10.3. Michael Clayton. Od 17.30 hod.
O život. Od 20.00 hod.
11.-12.3. O život. Od 17.30 a 20.00 hod.
13.3. Projekt 100
Aguirre, hněv Boží (W. Herzog,
Německo, 1972). Originální vize

amazonské džungle s K. Kinským v
roli španělského dobyvatele Lope de
Aguirre. Od 20.00 hod.
14.3. Nejkrásnější hádanka. (Z.Troška).
Od 17.30 hod.
Sweeney Todd: Ďábelský holič
z Fleet Street. Od 20.00 hod.
15.3. Nejkrásnější hádanka.
Od 15.30 a 17.30 hod.
Sweeney Todd: Ďábelský holič
z Fleet Street.Od 20.00 hod.
16.3. Nejkrásnější hádanka.
Od 15.30 hod.
Sweeney Todd: Ďábelský holič
z Fleet Street. Od 17.30 a 20.00 hod.
17.3. Nejkrásnější hádanka.
Od 17.30 hod.
Sweeney Todd: Ďábelský holič
z Fleet Street. Od 20.00 hod.
18.-19.3. Nejkrásnější hádanka.
Od 17.30 hod.
Monstrum. Od 20.00 hod.
20.3. Projekt 100
Nenápadný půvab buržoazie (Luis
Buňuel, Fr., 1972). Oscar za nejlepší
neanglicky mluvený film. Absurdní
groteska se surrealistickými prvky a
satirickým podtónem vypráví o skupince známých, kteří se opakovaně
neúspěšně scházejí.
Od 20.00 hod.
21.3. Pokání. Od 17.30 a 20.00 hod.
22.-23.3. Zlatý kompas. Od 15.30 hod.
Pokání. Od 17.30 a 20.00 hod.
24.3. Zlatý kompas. Od 15.30 a 17.30 hod.
Wholetrain. Od 20.00 hod.
25.3. Wholetrain. Od 17.30 hod.
Jan Saudek. Od 20.00 hod.
26.3. Jan Saudek. Od 20.00 hod.
27.3. O rodičích a dětech. Od 17.30 hod.
Projekt 100
Svatá hora (A. Jodorowsky, Mexiko/USA, 1973). Posvátné iniciační
dílo. Filmařský guru se vydává na Posvátnou horu a boří všechna tabu.
Film účinnější než LSD. Od 20.00
hod.
28.3. Oko. Od 17.30 hod.
O rodičích a dětech. Od 20.00 hod.
29.3. O rodičích a dětech. Od 17.30 hod.
Oko. Od 20.00 hod.
30.3. Alvin a chipmunkové. Od 15.30 hod.
Oko. Od 17.30 hod.
O rodičích a dětech. Od 20.00 hod.
31.3. O rodičích a dětech. Od 20.00 hod.

4. února

VEŘEJNÁ SPRÁVA A CESTOVNÍ RUCH

MĚSTO LITOMĚŘICE
OPUSTILO DELITEUS
Po deseti letech město Litoměřice vystoupilo ze Svazu cestovního ruchu DELITEUS. Co bylo
důvodem, jsme se zeptali tajemníka
městského úřadu Radka Löwyho.
„DELITEUS byl založen před
deseti lety, tedy v době, kdy neexistovaly krajské úřady. S jejich vznikem se činnost obou začala dublovat. DELITEUS se podle plánů měl
přetransformovat v destinační agenturu. Bohužel na projekt se nepodařilo sehnat finanční prostředky, a
tak k jeho realizaci nedošlo.“
V čem původně bylo pro město
členství výhodné?
„Prezentace na samostatných
stáncích bývá na veletrzích finančně náročná. Tím, že se sdružily regiony Děčínska, Litoměřicka, Teplicka a Ústecka, došlo
ke společné a tedy pro jednotlivé
regiony výrazně levnější prezentaci. Litoměřice tedy neměly
vlastní stánek, ale vlastní pult
v rámci svazu.“
Kolik jsme za členství ve
svazku platili?
„Litoměřice platily ročně 1,50
Kč za obyvatele, tedy nikterak závratnou sumu.“
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DŮLEŽITÁ JE KONCEPCE
Kamil Soukup
se 1. ledna stal na
městském úřadě
vedoucím nově
vzniklého oddělení cestovního
ruchu a marketingu. Do doby,
než nastoupil na
úřad, vedl hotely a prosazoval projekty
v oblasti cestovního ruchu. „Mým
prvořadým úkolem je vytvořit koncepci rozvoje cestovního ruchu v Litoměřicích,“ charakterizoval nový vedoucí svou nynější práci. Hodlá přitom
spojit všechny subjekty podnikající
v této oblasti, tedy podnikatele, cestovní kanceláře a další tak, aby koordinovaným způsobem pomohli rozvoji cestovního ruchu. Ten byl podle
Kamila Soukupa nejen v Litoměřicích
dlouhodobě podceňován.
(eva)

CENY DALI HOTELIÉŘI
Pracovnice informačního centra úřadu Hana Mildová na veletrhu v Utrechtu, který
probíhal v polovině ledna.
Foto Radek Löwy

Jak úspěšná byla propagace
města na veletrzích cestovního
ruchu v rámci svazku DELITEUS? Bude se město veletrhů i
nadále účastnit?
„Domnívám se, že za těch deset
let, kdy jsme objížděli veletrhy, se
podařilo Litoměřice poměrně výrazně zviditelnit. Šance ukázat cestovním kancelářím, turistům, že zde

máme krásný kraj se spoustou zajímavých míst, jsme se snažili co nejlépe využít. Pokračovat v tom budeme i nadále. Rozdíl je pouze
v tom, že ne pod hlavičkou DELITEUS, ale na stánku krajského
úřadu. Zastoupeni budeme letos na
veletrzích v Holandsku, Brně, Praze,
Bratislavě, Berlíně, Polsku a zřejmě
i Vídně.“

Region tour Brno, veletrh cestovního ruchu v Utrechtu a v Bratislavě.
To jsou tři veletrhy, na kterých se Litoměřice prezentovaly od počátku tohoto roku. „Novinkou bylo uspořádání ankety mezi návštěvníky těchto
akcí s cílem zlepšit povědomí o Litoměřicích,“ informoval vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu
městského úřadu Kamil Soukup.
V pořádání ankety přitom spolupracoval se zdejšími hoteliéry, kteří věnovali ceny v podobě víkendových
pobytů v jimi řízených hotelech a
ubytovacích zařízeních.
(eva)

LIDÉ ROZDALI VYSVĚDČENÍ
Devadesát procent obyvatel Litoměřic je spokojeno s kvalitou života
v tomto městě. Na druhou stranu 1,4
procenta lidí je velmi nespokojeno.
Vyplynulo to z dotazníkového šetření, které v rámci Místní agendy 21
uskutečnili pracovníci odboru územního rozvoje městského úřadu.
„Na dotazy odpovědělo zhruba pět

stovek obyvatel, kteří nejlépe hodnotí
celkový vzhled města,“ konstatovala
projektová managerka Městského
úřadu Litoměřice Dana Svobodová.
Spokojeni jsou i s kvalitou bydlení a
fungováním mateřských a základních
škol. Na desetibodové stupnici (nula
nejnižší a desítka nejvyšší ocenění)
uváděli lidé u kvality služeb nejčastěji

sedmičku. V souvislosti s činností radnice vysoce hodnotí obsahovou náplň
Radničního zpravodaje, který má za
sebou rok existence, a internetové
stránky města. Průměrných známek
se dočkala práce městské policie.
Stejně tak možnosti získání zaměstnání ve městě považují lidé za průměrné. Tím nejdůležitějším je pro ně

zdravotní péče, dobré mezilidské
vztahy, kvalita životního prostředí,
hezké prostředí města, dostupné nebo
příjemné bydlení a dobré nákupní
možnosti.
Spokojenost občanů je pro město
důležitým ukazatelem. Jejich názory
jsou pak podkladem k dalšímu rozhodování místní samosprávy. (eva)

CENA JE OD MINISTRA
Město Litoměřice bylo společně s
více než dvaceti dalšími městy oceněno za kvalitu ve veřejné správě.
Na slavnostním večeru v Karlových
Varech převzal ve středu večer v hotelu Imperial ocenění z rukou ministra vnitra Ivana Langra a jeho náměstka Zdeňka Zajíčka tajemník
městského úřadu Radek Löwy.
„Když dva dělají totéž, není to totéž,“ konstatoval v úvodu svého vystoupení ministr Langr. „Cílem soutěže organizované Ministerstvem
vnitra je ocenit úřady, které se vydaly
cestou neustálého zvyšování efektivity poskytovaných služeb,“ vy-

zdvihl její význam ministr. Zda navržená města dosahují požadované
výše bodového ocenění, zkoumala
pracovní skupina odborníků na veřejnou správu.
Litoměřice byly oceněny hlavně za
své výsledky v Národní síti Zdravých
měst a Agendě 21. Nadmíru dobře se
jim totiž podle hodnocení daří zapojovat veřejnost do spolurozhodování o
dalším vývoji ve městě. „Činíme tak
formou anket, veřejných projednávání
plánů nebo kampaní bojujících za
zdravý životní styl,“ vyjmenovala některé z činností projektová managerka
úřadu Dana Svobodová.

Tajemník úřadu Radek Löwy převzal cenu z rukou náměstka ministra vnitra
Zdeňka Zajíčka.
Foto Eva Břeňová
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4. února

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

KVALITNÍ FILMY UVIDÍ
I LITOMĚŘIČTÍ DIVÁCI
diváci Projektu 100 v
V kině Máj odstarkině Máj možnost vytovala poslední ledhrát také zajímavé
nový den putovní přeceny (tričko Projektu
hlídka Projekt 100,
100 vyrobené pouze v
organizovaná Asolimitované
sérii,
ciací českých filmotričko Letní filmové
vých klubů. Podstatou
školy 2007 a tričko k
Projektu 100 je již od
filmu
Obsluhoval
roku 1995 každoroční
jsem
anglického
distribuce 10 mimokrále). Stačí, když
řádně kvalitních a
spolu s kontaktem
oceňovaných filmů
odevzdají nasbírané
formou putovní přelístky na pokladně
hlídky ve vybraných
Máj a budou zařazeni
kinech a v limitovado slosování. Do souném termínu.
těže se přijímá pouze
Letošní
ročník
O kvalitu a pestrost promítaných snímků v kině Máj se stará jeho vedoucí
pět a více lístků.
představuje
další Renata Vášová (na snímku v promítací místnosti).
Na všechny filmy
„divný“ film Roye
Anderssona (Písně z druhého patra), Terrence Malicka nadchne nádher- Projektu 100 je opět připraveno zvýkterý vysílají Švédové jako svého nými scenériemi, krásnou Indiánkou hodněné vstupné pro členy Filmooficiálního kandidáta do boje o Os- a meditativní polohou a Želvy mo- vého klubu, kterým se může stát
cara za nejlepší neanglicky mluvený hou létat, které jsou prvním filmem každý, kdo v pokladně kina vyplní
film Ty, který žiješ. Dále nabízí natočeným v Iráku po pádu Saddáma přihlášku a zaplatí roční členský pomožnost vidět a srovnat dílo Luise Husajna a sbírají ocenění po celém platek sedmdesát korun. Pro věrné
Buňuela z počátku a sklonku jeho světě, zase rychle vrátí do kruté rea- členy má kino speciální nabídku,
kariéry - Andaluského psa a Nená- lity dnešního světa. Nezklamou ani díky které mohou po předložení průpadný půvab buržoazie. Diváci by další klasiky: Jodorowského film bo- kazu z roku 2006 či 2007 získat další
si neměli nechat ujít ani první řící všechna tabu Svatá hora, Anto- slevu. Členství ve Filmovém klubu
opravdu hororový film všech dob nioniho ve své době velmi kontro- nabízí kromě až třicetiprocentních
Kabinet Dr. Caligariho - kopie bude verzní Zabriskie Point, či Herzogovu slev na vstupném také možnosti zísv němé verzi, avšak projekce bude a Kinského studii šílenství Aguirre, kat slevu na řadu filmových akcích v
celé České republice.
doprovázena novou nahrávkou hu- hněv Boží.
Renata Vášová (vedoucí kina)
debního sdružení DVA. Nový svět
V letošním roce mají pravidelní

NÁŠ SERIÁL  OSOBNOSTI LITOMÌØIC  NÁŠ SERIÁL

DĚTI VEDE K POHYBU
Stále úžasně štíhlá, usměvavá a
v pohodě. Z míry ji občas dokáží vyvést asi jen kousky žáků a studentů litoměřického gymnázia, kde již mnoho
let učí tělocvik a zeměpis. I taková je
Květa Jeriová Pecková, bývalá reprezentantka v běhu na lyžích, majitelka
dvou bronzových olympijských medailí, která před třiadvaceti lety vyměnila hory za Litoměřice.
Jak přiznává, tohoto rozhodnutí
nikdy nelitovala, protože jí přineslo,
jak sama říká, skvělého manžela,
dnes ředitele račického Sportcentra
Zdeňka Pecku, a dvě nyní již dospělé
dcery. Přestože se starší z nich věnuje
na republikové úrovni atletice, dala
přednost studiu medicíny. Mladší studuje ekonomii. Ve stopách své matky
se tak ani jedna z nich nevydala, ale
čas na výlet na běžkách si společně
najdou.

V ulicích Litoměřic můžeme Květu Jeriovou Peckovou potkat na procházce
s jejím psíkem.
Foto Eva Břeňová

Podle Květy Pecková není sport
v Litoměřicích na špatné úrovni, ale
mohl by být na lepší. To poznala již
v době, kdy dceru vodila od oddílu
k oddílu, aby poznala, pro co má
nejlepší vlohy. „Co mě však mrzí a
co vidím do budoucna jako obrovský problém je to, že dnešní děti se
málo pohybují. Vždyť nemusejí být
všechny registrované v oddílech, ale
pro ně se pomalu stává problémem
ujít pěšky byť jen kilometrovou
vzdálenost. Už i studenti jezdí do
školy autem. Přitom s pohybem
souvisí naše fyzická kondice, odolnost a imunita,“ poukázala bývalá
olympionička na problém dnešní
doby. Přestože se o nápravu stavu
snaží ve svých hodinách, při školních lyžařských kursech, nestačí to.
Základ je totiž v rodinách.
Eva Břeňová

TIPY PRO VÁS
GALERIE
Zátiší v české malbě 19. století. Výstava realizovaná ve spolupráci s Národní galerií potrvá do 17. února. Vystaveny jsou obrazy umělců zvučných jmen
spolu s díly méně známých umělců i
anonymů. Zastoupeni jsou Václav Brožík, Antonín Chittussi, Antonín Machek,
Vojtěch Hynais, Josef Mánes a další.
Cecilie Marková - Podobenství
duší. První retrospektivní výstava malířky, která je osobností v oblasti zvané
umění insitní. Začíná 26. února a končí
20. dubna.

HOSPODA U LETNÍHO KINA
8. 2. od 20 hod. Záviš. Kníže pornofolku.
22.2. EL GAFLA (Fr.). El Gafla znamená v arabštině karavana. Fenomén,
který se rychle vyhoupl z místních
barů až k vystupování s Manu Chao.
22.2 od 20 hod. Houpací koně
7. 3. od 20 hod. Luboš Pospíšil. Komorní vystoupení majitele jednoho z
nejzajímavějších hlasů českého rockpopu.
11.3. od 20 hod. Marvel (Sweden)
29.3. od 20 hod. Psí vojáci.

TRŽNICE ZAHRADY ČECH
Od 2. do 6. dubna. 23. ročník jarní
akce pro zahradníky, zahrádkáře a milovníky přírody.

Středisko křesť. pomoci
KLUBÍČKO (Sládkova 767)
4.2. Film „ Rodit a být porozen“, kinokavárna, od 17.30 h.
7.2. Kurz nošení dítěte v šátku, 17-18.30
h.
11.2. Film „Úžasný talent novorozence“,
kinokavárna od 17.30 h.
12.2. Vliv televize na chování a učení
dětí (seminář pro rodiče), 16 -17 h.
13.2. Sváťovo dividlo, od 16 hod.
14.2. Od početí k porodu (seminář,
předporodní příprava), 17 -18.30 h.
21.2. Porod (seminář, předporodní příprava), 17 - 18.30 h.
26.2. Dětská hra - jaká je a proč je důležitá (seminář pro rodiče), 16 -17 h.
28.2. Kojení a šestinedělí (seminář,
předporodní příprava), 17 - 18.30 h.
6.3. Kurz nošení dítěte v šátku, od 17 18.30 h.
11.3. Kdy je třeba logopedie (seminář
pro rodiče), 16 - 17 h.
13.3. Péče o dítě (seminář, předporodní
příprava), 17- 18.30 h.
25.3. Baby-signs rozvoj řeči pomocí
znaků (seminář pro rodiče), 16 - 17 h.
27.3. Partnerství x rodičovství - změny
v komunikaci páru (seminář, předporodní příprava), 17- 18.30 h.
31.3. Film „Darovat život“, kinokavárna od 17.30 h.
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