Radnièní zpravodaj
DVOUMÌSÍÈNÍK

SLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané,
naše město má za
sebou významnou
premiéru. V polovině května se
v něm uskutečnilo
rozsáhlé česko-německé cvičení hasičů a záchranářů
Albis 2008. Při simulované povodni zde zasahovaly čtyři stovky
záchranářů vybavených více než
120 kusy techniky. Hodnocení průběhu tak významné akce konané
právě v Litoměřicích nabízí několik
úhlů pohledu. Předně můžeme konstatovat, že na boj s vodním živlem
jsou naši hasiči a záchranáři dobře
připraveni, o čemž jsme se v průběhu několik dní trvajícího cvičení
přesvědčili na vlastní oči. A to je na
počátku nového tisíciletí, které našemu městu přineslo již tři povodně, přičemž rozsah té z roku
2002 byl do té doby nevídaný, příjemné zjištění. Druhý úhel pohledu
je však o poznání smutnější. Albis
2008 opět ukázal přednosti, kterými díky opraveným kasárnám
Pod Radobýlem a nejlepšímu vodnímu cvičišti v republice Litoměřice disponují. Proto mi nezbývá
než znovu litovat odchodu ženistů,
kteří zde měli a stále mají pro svou
práci ty nejlepší podmínky.
Ale hlavu vzhůru. Máme před sebou léto, prázdniny a s nimi i spojený čas dovolených. Proto mi dovolte popřát Vám příjemné chvíle
odpočinku, poznávání nových míst
a přátel.
Ladislav Chlupáč
ÈTÌTE UVNITØ:
 Loď Porta Bohemica vyplula (str. 2)
 Město získalo další majetek (str. 3)
 Vyznačeny jsou nové cyklotrasy (str. 4)
 Školky jsou plné
(str. 6)
 Slavoj prodá koupaliště

(str. 8)
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MINISTŘI SE SJELI DO LITOMĚŘIC
Jihovýchodní obchvat města vedoucí z Tyršova mostu podél autobusového nádraží, napojující se na
Českolipskou ulici za Zahradou
Čech, Litoměřice potřebují. Konstatoval to ministr dopravy Aleš Řebíček, který před třemi týdny navštívil společně se senátorem
a místopředsedou vlády Alexandrem Vondrou Litoměřice. S vedením města proto dohodl kroky, které
je třeba učinit pro realizaci finančně
náročného díla, k níž by mohlo podle ministra dopravy dojít v letech
2010 až 2012.
Zároveň si oba politici společně
se starostou Ladislavem Chlupáčem
prohlédli úspěšně pokračující stavbu
západního mostu. V současné době se
již staví jak na mlékojedské, tak na litoměřické straně. První řidiči by se
po mostě měli projet na přelomu roku
2009/2010.
Kromě ministrů Řebíčka a Vondry
zavítali v rámci výjezdního zasedání
vlády do Litoměřic i ministr zemědělství Petr Gandalovič a ministr
spravedlnosti Tomáš Pospíšil. Zatímco Gandalovič diskutoval v re-

Ministr dopravy Aleš Řebíček si prohlédl trasu, kudy by jihovýchodní obchvat
města měl vést.
Foto Eva Břeňová
stauraci Koliba o stavu zemědělství
a protipovodňových opatřeních, Pospíšil navštívil se starostou Chlupáčem vazební věznici.
S projektem veřejné lodní dopravy

TECHNICKÉ SLUŽBY PROVEDLY REVIZI
Ve školských zařízeních města byla provedena kontrola a revize rizikových prvků (stav oplocení, vlajkové konstrukce apod.). Stalo se tak
poté, co se před Centrální školní jídelnou nedávno zranila školačka, která
se točila kolem stožáru na vlajky, jenž na ni následně spadl. Zranění naštěstí nebyla vážná.
„Na první pohled nebylo zřejmé, že technický stav stožáru není zrovna
nejlepší,“ uvedl Jan Smolík, ředitel technických služeb města, který proto
na popud starosty města nechal odřezat sedm rezavých sloupů (některé
z nich se nacházely u škol, jiné u Luny). Ředitelům škol pak zastupitelé doporučili, aby provedli obdobnou revizi na školních hřištích a pro jistotu nechali odstranit prvky, které by mohly být zdraví dětí nebezpečné. (eva)

pak osobně seznámil místostarosta
Jaroslav Tvrdík ministra pro místní
rozvoj Jiřího Čunka, s nímž se sešel
v přístavišti Marina v Píšťanech.
Eva Břeňová

Park bude otevřen
již 20. června
Vedení litoměřické radnice zve
veřejnost na slavnostní otevření
nového parku, který se rozprostírá mezi parkovištěm U Hvězdárny a domem kultury. Malá
slavnost uspořádaná při této pro
město významné příležitosti se uskuteční 20. června od 14 hodin.
Litoměřice tím získají další krásný
kout pro chvíle odpočinku.

Počet uchazečů překvapil

Stavba domova důchodců na Dómském pahorku má být
dokončena v březnu příštího roku. Foto: Eva Břeňová

Pouze Farní charita Litoměřice má zájem
stát se na dvacet let provozovatelem nového
domova pro seniory v Litoměřicích, který se
staví na Dómském pahorku.
„Počet uchazečů je pro nás překvapením,“ přiznal místostarosta Litoměřic Jiří
Landa po zasedání komise, jejímž cílem
bylo v rámci koncesního výběrového řízení
otevřít obálky a posoudit kvalifikační předpoklady účastníků řízení. Svou roli podle
něj sehrála náročnost zpracování nabídky
pro koncesní řízení, stejně jako náročnost
provozu zařízení.

Farní charita stanovené podmínky splnila.
S největší pravděpodobností se tak stane provozovatelem domova.
Město Litoměřice v současné době již registruje osm desítek žádostí o umístění do
nového domova pro seniory, jenž bude mít
po aktualizaci projektu konečnou kapacitu
108 lůžek. „V případě převisu poptávky nad
nabídkou bude rozhodujícím kritériem pro
přijetí sociálně zdravotní indikace žadatele,“ uvedl vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu Martin Veber.
(eva)
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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

9. června

PORTA BOHEMICA VYPLULA

HRÁT AUTOMATY LZE
AŽ PO 16. HODINĚ
Od prvního června platí v Litoměřicích vyhláška, která upravuje provoz výherních hracích přístrojů. Podle ní je například zakázáno
provozovat automaty v prostoru Mírového náměstí. V ostatních částech
města se tak smí dít až po 16. hodině.
„Od 6 do 16 hodin je jejich provoz
zakázán. Chceme tím eliminovat případy záškoláctví související právě
s tímto problémem. Stejně tak tato
vyhláška znemožňuje sociálně slabým trávit den v herně místo toho,
aby si hledali zaměstnání,“ vysvětlil
právník městského úřadu Petr Panaš.
Zástupci Sdružení zábavního průmyslu však požádali zastupitele o odklad její účinnosti do září. A to s tím,
že komise složená ze zástupců města
a sdružení by navrhla nové znění vyhlášky, která by sice eliminovala negativní jevy, ale zároveň neotevírala
prostor pro jiný druh hazardu, jako
jsou výherní hrací terminály, jejichž
provoz povoluje Ministerstvo financí.
Odklad účinnosti vyhlášky však zastupitelé neschválili.
(eva)
VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ
PSI VADÍ BRUSLAŘŮM
V prostoru od Lodního náměstí až
na konec Střeleckého ostrova už nebudou smět od 1. července volně pobíhat psi. Na základě žádostí vyznavačů in-line bruslí totiž schválili
zastupitelé novelu vyhlášky upravující volný pohyb psů. Bez vodítka
však mohou i nadále běhat například
na Mostné hoře, po nezastavěných
plochách na okrajích města, jako například Miřejovické stráni, a na dalších místech.
(eva)

Pouze dvě žádosti
byly odmítnuty
Jen dvanáct občanů písemně požádalo v loňském roce pracovníky
městského úřadu o informaci. Vyplývá to z výroční zprávy za loňský
rok, kterou v souladu se zákonem
o svobodném přístupu k informacím
vydalo právní oddělení úřadu.
Dvě písemné žádosti přitom byly
zamítnuty. „Odmítli jsme zveřejnit
jména osob, jež se účastnily výběrového řízení na místo ředitele městské
nemocnice. Chtěli jsme je tím ochránit před možnými komplikacemi, například s jejich současným zaměstnavatelem,“ poukázal na jeden
z případů právník úřadu Petr Panaš.
Ústně a elektronicky pak zaměstnanci úřadu odpověděli na 2 768
dotazů. Nejčastěji se týkaly sociálního, správního odboru a stavebního úřadu.
(eva)

Rádi byste poznali krásy Porty Bohemici z paluby lodě? Chcete proplout
plavební komorou, spatřit žernosecké
vinice odrážející se na hladině řeky
Labe a mnoho dalších zajímavostí?
Naskýtá se jedinečná příležitost. Litoměřice společně s Roudnicí nad Labem, Lovosicemi, Velkými Žernoseky a
Ústím nad Labem se totiž rozhodly oživit dávno zašlou slávu lodní dopravy a
spustily 8. května na této trase projekt
pravidelné veřejné lodní dopravy.
Třiatřicet metrů dlouhá loď se čtyřmi
palubami a restaurací, nesoucí název
Porta Bohemica, již má svůj plavební
řád. Seznámit se s ním lze na internetových stránkách měst a obcí, které
Plavební řád naleznete na webových stránkách města participují na projektu. V červenci a
srpnu bude plavidlo pro 249 lidí plout
http://www.litomerice.cz/cz/lodnidoprava.htm
každé úterý, čtvrtek a sobotu na trase
Rezervace míst na tel. čísle 604 262 038
Litoměřice, Vaňov a zpět. Ve středu,
v pátek a v neděli pak z Litoměřic do
Roudnice nad Labem a zpět. Pondělí se stane sanitárním dnem. Mimo prázdninovou sezonu, tedy
v květnu, červnu, září a říjnu, odpadnou úterní a středeční jízdy. „V tyto dny je však možno objednat
si podnikové výlety nebo soukromé akce s občerstvením, popřípadě s živou hudbou,“ dodal provozovatel lodi Ivan Julák.
Zároveň s plavebním řádem bylo zveřejněno i jízdné. Například dospělý zaplatí za 45 minut trvající
cestu z Litoměřic do Lovosic 60 korun, pokud si však trasu prodlouží až do ústeckého Vaňova, zaplatí
o stokorunu víc. 140 korun pak bude stát tříhodinová plavba z Litoměřic do Roudnice nad Labem. Děti
do šesti let mohou cestovat zdarma, mládež od 6 do 15 let v doprovodu rodičů dostane padesátiprocentní slevu. Za dvacetikorunový poplatek je možná i přeprava kol.
„Zahájení provozu pravidelné veřejné lodní dopravy na trase Roudnice nad Labem - Litoměřice Ústí nad Labem je pro tuto sezonu nejvýznamnějším krokem učiněným v zájmu rozvoje turistického
ruchu a propagace Ústeckého kraje,“ konstatoval místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.
Porta Bohemica bude stavět v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Lovosicích, Velkých Žernosekách,
Vaňově a na jezeře v Píšťanech. V dalších letech by se k nim měly přidávat další obce ležící na této
trase. A to podle toho, jak se jim podaří budovat přistávací mola.
Eva Břeňová

9. června
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ZDRAVOTNICTVÍ

MĚSTO ZÍSKALO DALŠÍ MAJETEK

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokončil
složitý bezúplatný převod nemovitostí,
jež se nacházejí v areálu Městské ne-

mocnice, na město. Účetní hodnota
převedeného majetku dosahuje více
než 257 milionů korun. Rozsáhlým
bezúplatným převodem získala ne-

mocnice, jež je příspěvkovou organizací města, nejen 18 budov, v nichž
zajišťuje lékařskou péči, ale také
stavby technického zázemí (chladící

Podmínkou úvěru je přidělení dotace
Zhruba 176 milionů korun
chce získat litoměřická nemocnice z Regionálního operačního programu Severozápad
na
modernizaci
přístrojového a technického
vybavení. Celkové náklady
na realizaci projektu jsou vyčísleny na 190 milionů korun. Zbývající finance pokryje nemocnice z vlastního
rozpočtu.
Pravidla v případě zisku
dotace jsou však taková, že
její úhrada bude provedena
až po realizaci projektu a
jeho vyúčtování. Proto je
nutné mít po celou dobu za-

jištěno finanční krytí celkových nákladů. Zastupitelé
proto na svém posledním
jednání schválili přijetí krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru. „Ovšem
pouze v případě přidělení
dotace,“ zdůraznil starosta
Ladislav Chlupáč.
Projekt, který v případě
zisku dotace bude realizován
v průběhu příštího roku, se
skládá ze dvou částí. První je
zaměřena na obnovu zdravotnického přístrojového vybavení operačních sálů, jednotek anesteziologicko-resuscitačního oddělení a in-

tenzivní péče, počítačového
tomografu CT, digitalizace
rentgenového provozu, vše
za zhruba 100 milionů korun. Druhá část se týká celkové rekonstrukce objektu
stravovacího provozu nemocnice určeného pacientům, a to za zhruba 90 milionů korun.
„Tímto krokem dává vedení nemocnice najevo, že je
připraveno ucházet se o další
dotace, které povedou k modernizaci tohoto zdravotnického zařízení,“ uvedl náměstek ředitele Vladimír
Kestřánek.
(eva)

věže, odpařovací stanice systému, podzemní kolektor, nadzemní spojovací
chodby aj.), které zajišťují funkčnost
celého areálu. „Předmětem převodu
bylo také 84 pozemků v areálu nemocnice o celkové výměře 91.398 m2,
např. komunikace, zeleň, zastavěné
plochy a nádvoří,“ vyjmenovala vedoucí oddělení komunikace ÚZSVM
Jana Lysá.
Areál nemocnice byl dosud využíván na základě nájemní smlouvy,
která byla uzavřena se zřizovatelem
nemocnice. ÚZSVM hospodařil
s tímto majetkem po zrušeném okresním úřadu na základě zákona. „Převod
tohoto rozsáhlého majetku komplikovala také skutečnost, že se všechny
nemovitosti nacházejí v rozsáhlém
chráněném území, a proto bylo podmínkou platnosti smlouvy udělení
schvalovací doložky Ministerstva životního prostředí ČR,“ podotkl starosta Ladislav Chlupáč.
(eva)

CÍLEM JE ZJISTIT
KLADY A ZÁPORY
Do 30. září má na základě nařízení radních vypracovat ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích Leoš
Vysoudil právní a ekonomickou analýzu porovnání
vhodnosti změny právní formy tohoto zdravotnického
zařízení, které je dosud příspěvkovou organizací města.
V současné době existují dvě varianty. „Buď přechod na formu akciové společnosti, přičemž město
zůstane stoprocentním vlastníkem, nebo na formu
veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení při respektování podmínek smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu na nemocnici a podmínek získání a čerpání dotačních titulů z prostředků
EU,“ nastínil možné varianty starosta Ladislav Chlupáč.
(eva)

ANALÝZA JE ZRCADLEM NAŠEHO ZDRAVÍ
Zrcadlo odrážející náš zdravotní
stav nastavila Analýza zdravotního
stavu obyvatel města Litoměřice
a okolního regionu. Jejími autory
jsou pracovníci Krajské hygienické
stanice v Ústí nad Labem, data poskytl Ústav zdravotnických informací
a statistiky, svůj podíl na zpracování
má i Zdravotní ústav v Ústí nad Labem. S podrobnou analýzou tohoto
druhu disponuje jen několik málo
měst v České republice.
„Litoměřice byly vybrány jako
člen Národní sítě Zdravých měst,“
vysvětlila projektová managerka
městského úřadu Dana Svobodová
s tím, že od závěrů analýzy by se
v různých směrech měla odvíjet další
činnost „Zdravého města Litoměřice“
a Městské nemocnice.
Město Litoměřice
neustále stárne
Litoměřice stárnou. Od roku
1997 do roku 2006 došlo k poklesu

obyvatel věkové struktury 0 až 14
let, a to o 1444 osob. Naopak se
zvýšil podíl lidí nad 65 let věku,
a to o 203. V okrese stoupl počet
obyvatel této kategorie o 1072 osob,
v kraji o 6305 osob. Jedinou početně rostoucí skupinou se stanou
starší osoby s početně vyšším zastoupením žen.
Na druhou stranu pozitivní je trend
zvyšování porodnosti. Klesají i počty
umělého přerušení těhotenství. Na
rozdíl od kraje na Litoměřicku klesá
i počet samovolných potratů. Roste
přitom délka života. V průměru žijeme o čtyři roky déle, než před pětadvaceti lety. Například v roce 2005
se muži na Litoměřicku dožívali
v průměru 72,22 let , ženy 77,81.
Nejčastěji umíráme na
choroby srdce a cév
Více než polovinu všech příčin
smrti tvoří choroby srdce a cév.
Druhou nejčastější příčinou smrti

jsou zhoubné nádory (v Litoměřicích z tohoto důvodu zemřelo v roce
2005 celkem 71 lidí), následují poranění a otravy, nemoci dýchací
soustavy a onemocnění trávicí soustavy. Město Litoměřice se v kapitole standardizované úmrtnosti
mužů a žen na kardiovaskulární
choroby dostává pod celorepublikový průměr. Naopak nad úrovní
kraje i republiky se Litoměřice nacházejí v počtech lidí umírajících
na poranění, úrazy a otravy.
Alarmující je nárůst
počtu diabetiků
Alarmující skutečností je však
fakt, že v okrese Litoměřice je nejvyšší počet lidí s diabetem. Vysoce
převyšuje krajský, ale i republikový
průměr. Počet lidí s touto chorobou
v posledních letech neustále narůstá. V roce 2005 žilo na Litoměřicku 8 224 žen a 9 103 mužů s diabetem. Svědčí to o nesprávném

životním stylu, špatným stravovacím návykům, snižující se fyzické
aktivitě a narůstajícím stresovým
vlivům.
Počty hospitalizovaných
osob jsou u nás vyšší
Vedle úmrtnosti vypovídá o zdravotním stavu populace také nemocnost. Jedním z ukazatelů pro její hodnocení může být celkový počet
hospitalizovaných osob (v přepočtu
na 100 tisíc obyvatel). V Litoměřicích byl v letech 2003 až 2005 počet
hospitalizovaných vyšší než v okrese,
Ústeckém kraji, ale i v celé ČR. Naopak průměrné procento celkové pracovní neschopnosti dané nemocemi
i všemi úrazy bylo v roce 2005
v okrese Litoměřice pod úrovní většiny okresů kraje.
(S kompletní analýzou zdravotního stavu je možno seznámit se
na internetových stránkách města.)
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PROPAGACE
JE DŮLEŽITÁ
„Litoměřice známé před i za svými
hradbami“ je projekt zaměřený na
aktualizaci a tvorbu nových propagačních materiálů města, nákup propagačních prostředků a rozšíření služeb pro návštěvníky. Na jeho
realizaci žádá radnice dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Celkové náklady realizace dosahují 4,8 milionu korun.
„Podíl města v případě zisku dotace
ve výši 4,1 milionu korun by činil
700 tisíc korun,“ informoval vedoucí
oddělení cestovního ruchu a marketingu Kamil Soukup. S podáním žádosti zastupitelé souhlasili.
(eva)

V PELOTONU JELI
TAKÉ ZASTUPITELÉ
Ve středu 28. května vyrazil cyklistický peloton osobností, které
hodlaly jízdou po tisíc kilometrů
dlouhé trase z Drážďan do Vídně
propagovat evropský význam dálkových tras, upozorňovat na přínos cyklistiky jako šetrné dopravy, zdravý
životní styl a prevenci civilizačních
chorob. Po celé trase se setkávaly se
zástupci měst, obcí a s občany. Česká
republika tak měla šanci prezentovat
se jako evropsky významná destinace
pro cykloturistiku.
Peloton projel i Litoměřicemi.
Část litoměřických radních a zastupitelů usedla na kola ve čtvrtek 29.
května v Ústí nad Labem a vyrazila
směrem na Litoměřice. „Při průjezdu
Litoměřicemi jsme na parkovišti ve
zrekonstruovaném objektu bývalých
laboratoří pivovaru otevřeli novou
cyklopůjčovnu. Na Lodním náměstí
na lodi Porta Bohemica pak proběhla
prezentace projektu veřejné lodní dopravy na Labi,“ informoval o připravených doprovodných akcích místostarosta Jaroslav Tvrdík.
Organizátorem akce „Týden na
kolech“ byla Nadace Partnerství,
která se podílí i na rozvoji Labské cyklostezky a především pak koridoru
mezi Prahou a Drážďanami. Letošní
jízda cyklisty vyjíždějící ze saských
Drážďan provedla čtyřmi kraji České
republiky, Prahou a Dolním Rakouskem, přičemž cíl byl ve Vídni,
kam účastníci pelotonu dorazili 8.
června.
(eva)

9. června

VYZNAČENY JSOU NOVÉ CYKLOTRASY
V Litoměřicích přibyly
značky určené cyklistům.
S příchodem turistické sezony totiž bylo instalováno
nové dopravní značení,
které například navede cyklisty jedoucí po cyklostezce od Labe přímo do
centra města.
Není to však bez komplikací. Například v Michalské ulici budou muset při
cestě na náměstí lidé sesednout z kola (viz foto).
„Michalská je totiž úzká,
takže podle policie není
možné vyznačit pruh určený pouze cyklistům,“ vysvětlil
místostarosta Jaroslav Tvrdík.
Další nově značená cyklotrasa
vede kolem Severky, odkud jsou cyklisté vedeni ulicí Československé

armády do Zahradnické tak, aby do
Píšťan nejeli rušnou komunikací přes
Žalhostice, ale podél Labe.
Pracovní skupině vytvořené s cílem budovat na území Litoměřic nové

Silnice přes kopečky
bude nadále uzavřena
Nejkratší silnice z Litoměřic do
Ústí nad Labem zůstane nejméně
do 31. října uzavřena. Návrh zástupců litoměřické radnice na její
zjednosměrnění, čímž by se částečně ulevilo obcím ležících na objízdné trase, ale na společné schůzce
se zástupci ústeckého magistrátu,
místní části Sebuzín, Správy a
údržby silnic (SÚS) a Policie ČR
neprošel.
Vedení SÚS požádalo o prodloužení úplné uzávěry trasy vedoucí
přes kopečky, která původně měla
končit 30. dubna, do 31. října „Zároveň nám byl předložen návrh nového dopravního uspořádání.
V rámci něj má dojít k přeložce stávající poškozené komunikace a
v místě jejího nového napojení na
hlavní silnici vedoucí podél Labe
k vybudování kruhového objezdu,“
prezentoval výsledky schůzky
místostarosta Litoměřic Ivan Palán.
Její účastníci dále přijali několik
závazných termínů. Například pro-

jektová dokumentace pro stavební
řízení pak má být dokončena do
konce října. „Poté nám nezbývá než
doufat, že Ústecký kraj přeložku komunikace a vybudování kruhového
objezdu zařadí do rozpočtu na příští
rok,“ poukázal na důležitý moment
litoměřický místostarosta.
Na základě příslibu SÚS dojde
k opravě některých úseků silnice,
po níž vede objízdná trasa. Konkrétně jde o vozovku u viaduktu u
lomu v Libochavenech a v blízkosti
Kamýku směrem na Litoměřice.
Stejně tak budou ošetřeny kaštany
lemující silnici, aby suché větve neohrožovaly bezpečnost silničního
provozu.
Komunikace vedoucí z Litoměřic
do Ústí nad Labem byla uzavřena
v loňském roce poté, co se na některých místech v Sebuzíně začala
v důsledku povodní propadat. Se
zhoršenou statikou se potýká i několik objektů, které ji lemují.
Eva Břeňová

chráněné cyklotrasy se bohužel nepodařilo prosadit,
aby do ulic Novobranská a
5. května, které jsou pěší zónou s omezeným vjezdem
pouze pro zásobování, směli
cyklisté vjet do protisměru.
„Podle dopravních policistů
to technické parametry vozovek neumožňují,“ prezentoval
místostarosta
Tvrdík výsledky jednání.
Milovníci kol však určitě přivítají fakt, že se
v centru města zvýšil počet stojanů. Umístěny byly
například v podloubí u radnice nebo na spojovacím chodníku
mezi bývalým Corsem a Českou spořitelnou. Další v dohledné době přibude na parkovišti U Hvězdárny.
Eva Břeňová

SPOLUPRÁCI JE
TŘEBA PROHLOUBIT
Zástupci litoměřické hospodářské
komory projevili zájem o konkrétní
spolupráci s představiteli hospodářské komory ve Fuldě, která je partnerským městem Litoměřic.
„Hodláme vytipovat firmy, které
by mohly vzájemně spolupracovat
hlavně v oblasti cestovního ruchu.
A to nejen ve Fuldě, ale i v Míšni,
které je také naším partnerským městem,“ konstatoval místostarosta Jaroslav Tvrdík, který plní roli prostředníka mezi oběma stranami.
(eva)

MĚSTO SE HLÁSÍ
DO CYKLOSOUTĚŽE
Město Litoměřice se hlásí do
prvního ročníku soutěže měst a obcí
v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky s názvem Unilever Sprinter. Vyhlašovatelem je společnost UNILEVER ve spolupráci s partnery, kteří
deklarují spolupráci jednotlivých
obcí a podporu cestovního ruchu.
Soutěže se mohou zúčastnit obce
s maximálně 80 tisíci obyvateli,
které se cíleně věnují rozvoji cyklistické dopravy a cykloturistiky. (eva)

LITOMĚŘIČTÍ HLEDALI VE FULDĚ INSPIRACI
Z dvoudenní návštěvy Fuldy se
vrátil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík. Jejím cílem bylo prohloubení spolupráce s tímto partnerským městem, konkrétně v oblasti
cestovního ruchu.
„Rádi bychom se inspirovali tamními zkušenostmi s průvodcovskou
službou, tvorbou tras a produktů
v rámci cestovního ruchu. Obzvláště
v oblasti kongresové turistiky, která
nám zcela chybí,“ uvedl místosta-

rosta Tvrdík, který se setkal jak se
starostou Fuldy, tak i vedoucí oddělení cestovního ruchu tamního
úřadu. Německé město zaměstnává
pět stálých a šedesát externích průvodců, kteří provedou zhruba 4,5 tisíce skupin za rok. V nabídce mají
šedesát tematických produktů. Jiný
produkt nabízejí dětem, jiný dospělým, podnikatelům a dalším skupinám.
V Litoměřicích je produktů vý-

razně méně. Ukazuje se být problémem sehnat jazykově dobře vybavené průvodce. „Rádi bychom proto
turistům v budoucnu nabídli elektronické přístroje se sluchátky, s jejichž
pomocí by absolvovali zvolenou
trasu s překladem v požadovaném jazyce,“ uvedl vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu Městského úřadu v Litoměřicích Kamil
Soukup.
Spolupráci v rámci návštěvy na-

vázala i Integrovaná střední škola
v Litoměřicích, která vzdělává studenty ve čtyřletém maturitním oboru
cestovního ruchu a hotelnictví. Její
studenti si již přímo v praxi vyzkoušeli, jaké to je provádět cizince po litoměřických památkách.
Představitelé Fuldy návštěvu Litoměřickým zanedlouho oplatí.
Kromě jiného si hodlají vyměnit zkušenosti v oblasti způsobu financování informačních center.
(eva)

9. června
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DOPRAVA

JEDNOSMĚREK BUDE PŘIBÝVAT
Část Litoměřic prošla dopravními
změnami. Několik ulic totiž bylo
zjednosměrněno. Projet oběma
směry už například není možné
v Rooseveltově ulici, Eliášově, Žižkově, Vaitově, Pražské, Dvořákově
a Fügnerově ulici. Na změny upozorňuje nové dopravní značení.
„Současná dopravní situace na
těchto komunikacích totiž byla
v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství městského úřadu Ivo
Perna. Tím, že řidiči parkovali na
obou stranách, nezbývalo dostatek
volného místa pro bezproblémový
průjezd vozidel oběma směry.
Podle zákona totiž musí být každý jízdní pruh minimálně tři met-

Den policie pořádá 20. června od 9
do 14 hodin na Mírovém náměstí Obvodní oddělení policie ČR v Litoměřicích společně s městským úřadem.
V připraveném programu se bude prezentovat vězeňská služba, hasičský
záchranný sbor, vojenská policie,
městská policie, záchranná služba
a další. Předvedena například bude
ukázka zadržení pachatele služebním
psem, ukázka zásahu a likvidace požáru vozidla, vyprošťování zraněné
osoby z auta, výcviku služebních psů
a další zajímavosti.
(eva)

MLADÍK SKÁKAL
PO KAPOTÁCH AUT
ry široký. Realita však byla jiná.
Tím však dopravní změny tohoto
charakteru nekončí. Obdobně bude

zřejmě v příštím roce řešena situace
Na Kocandě a v některých částech
pokratického sídliště.
(eva)

PASPORTIZACE
JE POTŘEBA

Novému parkovišti
dali radní zelenou

Litoměřická radnice si je vědoma potřeby pasportizace místních komunikací. Tento dokument je totiž
důležitý pro podávání žádostí na rekonstrukci komunikací z dotačních programů Evropské unie. „Navíc
bez něj nemůžeme žádat stát o bezúplatný převod
pozemků, po nichž jednotlivé komunikace vedou. Ne
všechny jsou totiž v majetku města,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Ivan Palán.
Nejde přitom o levnou záležitost. Zastupitelé
v rámci mimořádné rozpočtové změny vyčlenili na
zpracování tohoto dokumentu milion korun. Obsáhlý
dokument se stane i cenným informačním zdrojem pro
budoucí opravy. „Definuje například, kde jsou kanalizační vpusti, kudy vedou inženýrské sítě, kdy byly
založeny chodníky a podobně,“ dodal místostarosta
Palán.
(eva)

V Litoměřicích, v blízkosti ulice Alfonse Muchy,
zřejmě vznikne nové hlídané parkoviště. Konkrétně na
části pozemku ležícího vlevo od komunikace vedoucí
podél zahrádek, jíž je prodloužena Janáčkova ulice.
Záměru jeho vybudování totiž dali radní zelenou.
„Ovšem za podmínek, že budou splněny požadavky
týkající se oblasti životního prostředí,“ podotkl místostarosta Jiří Landa.
Podle radních je totiž parkovacích míst na pokratickém sídlišti, obzvláště v ulici Alfonse Muchy,
akutní nedostatek. Proto je třeba podpořit záměr
podnikatele Radka Podzimka, jemuž zanedlouho na
Březinově cestě končí pronájem plochy dosud využívané jako hlídané parkoviště pro několik desítek
aut. Majitel pozemku má totiž o jeho využití jiné
představy.
(eva)

OBYVATELE TRÁPÍ DOPRAVA
Litoměřičany nejvíce ze všeho
trápí doprava. A to hlavně nedostatek
parkovacích míst, hustota provozu a
neúměrně dlouhý příjezd vozidel do
města přes Tyršův most. Vyplynulo to
ze setkání a diskuse veřejnosti
k Akčnímu plánu rozvoje města v letech 2008 a 2009, jež se 22. května
uskutečnilo v Centrální školní jídelně
u Jiráskových sadů.
Již loni se veřejnost úspěšně zapojila do plánování života ve městě.
Nyní zhruba stovka zájemců opět
pracovala ve skupinách podle tematického zaměření. „Jedna se zabývala veřejnou správou a strategickým
rozvojem města, další životním prostředím, pedagogicko-výchovnou oblastí, zdravým životním stylem, kulturou, sportem, volným časem,
podnikáním, cestovním ruchem, bydlením, dopravou nebo sociální oblastí,“ vyjmenovala koordinátorka
projektu Zdravé město Litoměřice

NA NÁMĚSTÍ SE BUDE
KONAT DEN POLICIE

Nezletilý mladík z Nizozemska je
vyšetřován policií za událost, k níž došlo na litoměřickém parkovišti
U Hvězdárny. Mladík zde skákal po
kapotách dvou vozů, čemuž přihlíželi
jeho dva kamarádi. Jako cizinci však
netušili, že prostor monitoruje městský
kamerový systém. „Strážníci mladého
muže zadrželi na diskotéce Hrádek,
kam se celá parta přesunula,“ popsal
událost velitel městské policie Ivan
Králik. Kvůli podezření ze spáchání
trestného činu byl předán Policii ČR.

Počínání mladíka zachytila městská kamera. Zdroj: městská policie

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ
9.-10.6.
10. -11.6.
12.-13.6.
16.-17.6.

Zhruba stovka lidí diskutovala o problémech města.

Monika Kubešová. Zcela nové podněty a nápady ale tentokrát nepadly.
Účastníci diskusního setkání rozhodli i o využití dvacetitisícového
šeku, který uvolnili radní z rozpočtu
města. Získal ho Dům dětí a mládeže
Rozmarýn na realizaci volnočaso-

Foto Eva Břeňová

vých aktivit dětí. „Finance využijeme
na Dětský den a rozloučení se školou,“ uvedla ředitelka DDM.
Připraven byl doprovodný program, jako tombola, ochutnávka biopotravin, výstava návrhů žáků 6. ZŠ
na úpravu školní zahrady.
(eva)

19.-20.6.
23.-24.6.
26.-27.6.
30.- 1.7.
1.- 2.7.
3.- 4.7.
7.- 8.7.
8.- 9.7.
10.-11.7.
14.-15.7.
17.-18.7.
21.-22.7.
24.-25.7.
28.-29.7.
31.- 1.8.

Horova a Plešivecká
Pokratická-Družba a Sokolská
Tyršovo náměstí a Kořenského
Masarykova a Nezvalova,
Havlíčkova
Kroupova a B.Němcové
Pražská a U Kapličky
Fillova a Marie Pomocné
Na Mýtě a Topolčanská
Žižkova a Březinova cesta
Neumannova a Smetanova
Husova a U Stadionu
Dalimilova a Revoluční
Březinova cesta a A.Muchy
Dukelská a Pod Vinicí
Kosmonautů a Stránského
Rybářské náměstí
a V.Dominikánská
Na Valech-parkoviště
Rooseveltova a Křižíkova
Želetice a Šafaříkova,
Dobrovského
Polní a Ladova
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ŠKOLSTVÍ

DDM Rozmarýn
12.6. Školka plná zábavy - 9 - 12 hod.
- "Rámeček - obrázek jako malovaný" - program pro maminky s
dětmi, vstupné 40 Kč
14.6. celodenní výlet na kolech do
Opárna pro celé rodiny - rozlučte se
se školním rokem. Sraz 9.30-10.00
hod. na dětském dopravním hřišti
v Jiráskových sadech.
(V týdnu od 9. do 13.6. budou končit
všechny zájmové kroužky.)
Příměstské tábory. V červenci opět
pořádá DDM Rozmarýn prázdninové příměstské tábory. I letos bude
připraven pěkný program pro děti,
které nevyjíždí nikam s rodiči na dovolenou. Je určen jen pro školáky,
kteří zaplatí 85 Kč na den. V ceně je
zahrnut oběd, pitný režim, popř.
vstupy, jízdné, apod.. Pokud dítě
rodiče přihlásí jen na jeden den výletu, zaplatí jeho plnou hodnotu (dle
skutečných nákladů). Děti není třeba
hlásit předem, ale musí přijít nejpozději do 8.30 hod. Příměstské tábory budou probíhat každý všední
den od 6.30 do 16.00 hod. v týdenních turnusech, které vždy budou
mít určitý ráz - historický, sportovní
apod. V případě příznivého počasí je
v plánu i návštěva koupaliště.

9. června

DEVÁŤÁCI ZE ZŠ U STADIONU
BYLI V TESTECH NEJLEPŠÍ
Třicet žáků deváté třídy Základní
školy U Stadionu nastoupí v září do
litoměřického gymnázia. „Je jich o
sedm více než ze všech ostatních litoměřických základních škol dohromady,“ uvedl ředitel gymnázia Petr
Praibiš.
O tak vysokém počtu přijatých
školáků rozhodly výsledky CERMATu (Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání), tedy testů vzdělávání žáků devátých tříd základních
škol, jejichž organizátorem je Ministerstvo školství. Deváťáci v nich dokazovali své znalosti v matematice,
českém jazyce a v obecných znalostech. Nejlepší přitom prokázali školáci ze Základní školy U Stadionu,
následovala ZŠ Ladova. Třetí nejlepší
výsledky zaznamenaly děti ze soukromé ZŠ Lingua Universal a ZŠ Boženy Němcové. Předposlední skončila ZŠ Havlíčkova a poslední ZŠ Na
Valech.
Masarykova škola se testů neúčastní. „Výsledky jsou pouhou sta-

tistikou, která nevypovídá o kvalitě výuky. Každá
škola má vlastní
vzdělávací program, jak tedy
můžeme jednotně
testovat?“ ptá se a
zároveň vysvětluje svůj negativní
postoj
k CERMATu ředitel Aleš Žák.
Petr Praibiš však
zastává
názor
opačný. Podle něj
jsou jednotné testy CERMATu ukazatelem znalostí žáků 9. tříd.
Nutno zdůraznit, že děti ze ZŠ U
Stadionu a ZŠ Ladova dosáhly v průměru ve všech třech testech lepších výsledků, než byl nejen krajský, ale i celorepublikový průměr. Obdobně
příznivě z tohoto pohledu dopadla i ZŠ
Boženy Němcové a Lingua Universal,
jejíž děti však zaváhaly v matematice.

Celkem 81 gymnazistů skládalo v uplynulých dnech svou zkoušku z dospělosti. Na snímku Miloš Pelikán z Hrdel
při přípravě na ústní zkoušku z anglického jazyka. Foto Eva Břeňová

Gymnázium v příštím roce otevírá
dvě třídy prvního ročníku po 32 žácích a jednu třídu víceletého gymnázia se 29 školáky.
Eva Břeňová

Odmítnuti byli pouze dva Kulturní komise města rozdělovala granty

Granty pro organizace pracující
s dětmi nebo mládeží rozdělila pro letošní rok kulturní komise města. Celkem dosahují 300 tisíc korun, přičemž požadavky byly o 80 tisíc
korun vyšší.
„Odmítnuty byly pouze dvě žádosti. A to občanského sdružení
Oleško, které pořádá Severní vítr, a
Pěveckého sboru litoměřických učitelů na koncerty v Českém Krumlově
a Mariánských Lázních,“ uvedl předseda komise Petr Hermann. Organizátor hudebního festivalu Severní vítr
neměl podle pravidel nárok na přidělení grantu, protože nesídlí v Litoměřicích. Žádost sboru učitelů zase
nesplňovala podmínku přidělení do-

tace na akci určenou dětem a mládeži.
Finanční částky přidělené jednotlivým žadatelům se nejčastěji pohybovaly mezi 15 až 20 tisíci korunami.
Například občanské sdružení Klika 1
dostalo 19 tisíc korun na hudební festival Explosive Hall a o tisíc korun
méně na fotografickou soutěž Youth
Vision, která proběhne od října do
listopadu. 10 tisíc získalo Středisko
křesťanské pomoci Klubíčko na červnový festival křesťanské kultury, 15
tisíc obdrží ZŠ Na Valech na organizaci mezinárodní putovní výstavy
Anna Franková. S kompletním přehledem přidělené podpory je možno
se seznámit na internetových stránkách města.
(eva)

Školky jsou plné
Kapacita školek se plní i v Litoměřicích. Počty narozených dětí totiž
v posledních letech stoupají. Přestože přišlo v květnu k zápisu 314 dětí, přičemž volných míst je 225, zájem rodičů byl až na tři výjimky uspokojen.
„K zápisu již nyní dorazilo 45 dětí narozených v květnu a červnu roku
2006. Jejich rodičům jsme doporučili, aby přišli až příští rok,“ informovala
vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského
úřadu Miroslava Najmanová. Kapacitu školek navýší nově otevřená třída
určená dětem, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené a děcko umísťují pouze na čtyři hodiny denně. „Třída pro jedenadvacet dětí, které ke
konci roku dovrší třech let, bude v lednu otevřena v MŠ v Baarově ulici,“
upřesnila vedoucí odboru.
Zároveň s tím došlo ke kapacitnímu navýšení dosud fungujících tříd, a to
o 20 míst. Neumístěny tak v tuto chvíli zůstávají tři děti. Místo se pro ně
najde zřejmě v průběhu roku, kdy pravidelně dochází k určitým přesunům.
Vzhledem k tomu, že počet dětí předškolního věku naroste i v příštím
roce, musí v mateřinkách dojít k dalšímu kapacitnímu navýšení. „Začneme se tím zabývat již nyní. Určitou představu už mám,“ zahání případné
obavy z nedostatku míst Miroslava Najmanová.
(eva)

Kromě grantů rozdělovala kulturní komise města i dotace na činnost dětských a mládežnických souborů ve výši 200 tisíc korun. 20 tisíc korun dostal Hlásek, po pěti tisících Berušky a Kukačky, 44 tisíc korun obdrží pro
letošní rok chlapecký sbor Páni kluci a jeho přípravné sbory Dráčci, Kocouři a Čmeláčci. Celkem 77 tisíc korun získá občanské sdružení Puellae
cantantes na činnost hlavního a přípravných pěveckých sborů, včetně
flétnového sboru Syrinx. Se 20 tisíci může počítat pěvecký sbor střední pedagogické školy Máj, se šesti a půl tisíci flétnový soubor Oethos stejně
jako Loudidlo. Patnáct tisíc korun pak získá divadelní soubor LiDi.
„Pravidla pro rozdělení dotací jsme letos přepracovali tak, aby nebyla
rozlišována právní forma žadatelů. Pokud bychom k tomu nepřistoupili, požadovanou podporu by například nezískal Hlásek, který není občanským
sdružením, tudíž nemá právní formu, ale funguje pod základní uměleckou
školou,“ informovala členka kulturní komise a zároveň vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Miroslava Najmanová.
(eva)

Studentky na festivalu uspěly

První místo v kategorii Instrumentální komorní soubory a zvláštní cenu poroty si přivezly studentky Střední pedagogické školy J.H.Pestalozziho (na
snímku), které se v polovině dubna účastnily s uměleckou vedoucí souboru Dominikou Valeškovou Hudebního festivalu pedagogických škol v Litomyšli.
Dívčí pěvecký sbor Máj, který doprovázela Ludmila Ladová, se umístil v bronzovém pásmu.
Foto Dominika Valešková
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V UBYTOVNĚ PANUJE ŘÁD
Vchodové skleněné dveře na bzučák, za nimi svítí bíle vymalované
chodby. Je půl deváté ráno a v želetické ubytovně pro neplatiče a ženy
bez domova je rušno. Některé z žen
pokuřují na dvorku, jiné s kbelíkem
a hadrem v ruce myjí podlahy. Postel
s nočním stolkem, šatní skříň, lednička a umyvadlo tvoří interiér většiny
dvoulůžkových pokojů nacházejících
se v přízemí. Jejich obyvatelky se je
snaží udržet v čistotě. Panuje zde
pevný řád. Trest za jeho porušení je jediný vyhoštění.
LONI ZDE NALEZLO
AZYL 46 ŽEN
Azylový dům pro ženy se nachází
v přízemí objektu želetické ubytovny.
Disponuje šestnácti lůžky. Ubytování stojí 60 korun na den. V loňském roce jej využilo celkem 46 žen,
nejčastěji ve věku nad padesát let.
Klientky procházejí resocializačním
programem, jehož cílem je opuštění
zařízení v co nejkratší době. Vedeny
jsou k tomu, aby si našly vlastní bydlení. „A to je právě problém. Když už
žena najde práci, většinou je špatně
placená, takže nemá na to, aby platila
tržní nájem v bytě, který si pronajme,“ říká vedoucí ubytovny Aleš
Slavíček. Přitom světlo na konci tunelu je tím pomyslným hnacím motorem. Vyhasíná-li, vyhasíná i snaha
lidí se svým životem něco udělat.

Vedoucí ubytovny Aleš Slavíček ukazuje
na zdi vystavené fotky dětí, jež zde strávily několik měsíců svého života.

LEPŠÍ BYDLENÍ TĚM,
KTEŘÍ SI HO ZASLOUŽÍ
Proto v rámci komunitního
plánování připravují pracovníci neziskové organizace
Naděje, jež je provozovatelem želetické ubytovny, a zástupci města projekt, v rámci
kterého by bylo nabídnuto
odpovídající bydlení klientkám, které si ho zaslouží
a řádně a delší čas pracují.
„Rádi bychom rekonstruovali
druhé patro tak, aby zde
vznikly malometrážní byty
s volným režimem právě pro Jeden z dvoulůžkových pokojů.
Fota (eva)
tyto klienty,“ charakterizuje
plány do budoucna Aleš Slavíček.
V současné době zde žije 11 rodin
Jednou z adeptek přitom je Marie s třinácti dětmi.
Fajčáková. „Do této ubytovny jsem se
dostala, co jsem přišla o střechu nad ARCHA NABÍZÍ VYŽITÍ
hlavou,“ říká starší žena, která již tři TĚM NEJMENŠÍM
Právě dětem je určen Klub Archa,
čtvrtě roku pracuje v OBI. Má vlastní
pokoj se spoustou drobných upomín- nízkoprahové zařízení s rozsáhlou nakových předmětů, které vyplňují kaž- bídkou programů. Sociální pracovnice
dou volnou poličku. Je za něj vděčná, se svou každodenní činností snaží zajistit rozvoj dětí pro jejich pozdější bezale sní o lepším bydlení.
problémový vstup do samostatného žiMALOMETRÁŽNÍ BYTY
vota. Mají svou klubovnu vybavenou
MÍSTO HOLOBYTŮ
počítačem, stolním tenisem a spoleMalometrážní byty, pokud se podaří čenskými hrami. Každou sobotu jezdí
sehnat peníze, by v budoucnu mohly na výlety. „V létě jim chceme zaplatit
vzniknout ve druhém patře, místo sou- pobyt na táboře, který by jim jejich ročasných holobytů, které se nacházejí diče jen těžko dopřáli,“ dodává vedoucí
v prvním a druhém patře objektu. Vy- ubytovny. Až na výjimku chodí větužívat by je přitom mohli nejen zdejší šina dětí do speciální školy. On sám by
neproblémoví klienti, ale i děti opouš- byl nejraději, pokud by sociální dávky
tějící dětský domov nebo matky na zde žijící děti nešly přímo rodičům,
s dětmi dočasně bydlící v Domově pro ale část například přímo do škol na zamatku a dítě v Liškově ulici. „Vzhle- placení školních obědů.
dem k tomu, že probíhá rozsáhlá privatizace městského bytového fondu, ROČNÍ PROVOZ UBYTOVNY
je třeba tento problém s ohledem na STOJÍ MĚSTO MILION
Provoz želetické ubytovny stál
budoucnost řešit,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v loňském roce město Litoměřice necelý milion korun. Dalších 1,8 miměstského úřadu Martin Veber.
Holobyty jsou přitom využívány lionu korun získala Naděje formou
pouze na padesát procent. Mají kapa- dotace z Evropské unie a 400 tisíc
citu dvacet ubytovacích jednotek pro z dotace Ministerstva práce a sociálzhruba sedm desítek klientů, často ne- ních věcí. Další desítky tisíc korun
platičů, které nechalo město vystěho- činily příspěvky sponzorů. Podíl
vat z městských bytů. Všechny uby- města Litoměřice na financování azytovací jednotky jsou vybaveny lového domu a ubytovny tak dosatopením, na každém patře je společná huje pouhých 26 procent z celkoEva Břeňová
kuchyň a společné sociální zařízení. vých nákladů.

O zbavení svéprávnosti rozhodne soud
V současné době vykonává město
roli opatrovníka u celkem osmi lidí,
které soud zbavil svéprávnosti. Dva
návrhy na zbavení svéprávnosti podané odborem sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu projednává
v těchto dnech Okresní soud v Litoměřicích. Soud zatím pravomocně nerozhodl.
Jde o matku se synem, kteří žijí
v Liškově ulici v jednom z panelových domů ve společné domácnosti.
Sousedé si opakovaně stěžují na
značný zápach linoucí se z jejich
bytu. „Osobní návštěvou jsme zjistili,
že byt je zcela zaplněn komunálním
odpadem,“ sdělil vedoucí odboru ži-
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votního prostředí městského úřadu
Pavel Gryndler.
Úřad proto nechal byt již několikrát
vyklidit a ženě nabídl pečovatelskou
službu týkající se pravidelného úklidu
již vyklizené domácnosti. Žena ji
však odmítla a byt opět zaplnila odpadem. Příbuzní dvojice z obavy
agrese vůči nim odmítli podat návrh
na přezkoumání způsobilosti. Proto
se této záležitosti ujalo město. „Vedl
nás k tomu i fakt, že muž je invalidní
důchodce, který vzhledem ke svému
onemocnění není schopen se sám o
sebe postarat, vyřídit si osobní záležitosti, dodržovat hygienu, chodit na
pravidelné kontroly a užívat léky dle

doporučení lékaře,“ vysvětlil vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Martin Veber.
Obdobně odbor postupuje i v případě jeho matky, která není schopna
zvládnout základní hygienu jak svou,
tak své domácnosti, čímž obtěžuje
ostatní nájemníky domu. Služby, pomocí kterých by dokázala zastat chod
domácnosti, přitom odmítá. Případné
zbavení způsobilosti k právním úkonům je třeba vnímat především jako
pomoc města lidem, kteří se ocitli
často v důsledku vážného psychického onemocnění v tíživé životní situaci a sami již nejsou schopni tento
stav zvládnout.
(eva)

STAROUSEDLÍCI SE
OPĚT SETKALI
Zhruba šest desítek litoměřických
starousedlíků se sešlo v hotelu Roosevelt. Již popáté toto setkání nezištně a
na vlastní náklady zorganizovala Růžena Šubrtová. „Mám radost, když se
každý rok sejdeme a popovídáme si,“
řekla vitální důchodkyně. Pozdravit
účastníky přišel za město Litoměřice
místostarosta Ivan Palán, který každému předal květinu.
Organizátorka akce již nyní myslí
na příští rok. Proto při jejím ukončení
rozdala pozvánky do restaurace Babylon nesoucí datum 17. duben 2009.

Květinu každému z účastníků předal
místostarosta Ivan Palán. Na snímku
s Libuší Mrvíkovou. Foto Eva Břeňová

PLAMÍNEK POŘÁDAL
POBYT PRO POSTIŽENÉ
Jedenáct mentálně postižených
dětí z Litoměřic a okolí strávilo se
svými rodiči několik dní na psychorehabilitačním pobytu v penzionu ve
Lhotsku.
O možnostech rekvalifikace maminek, které mnoho let trávily pouze
péčí o handicapované potomky, přijeli
diskutovat zástupci úřadu práce. Primař rehabilitačního oddělení litoměřické nemocnice Zoran Nerandžič
zase přiblížil metody v oblasti rehabilitace. Na řadu přišla i kanysterapie,
laicky řečeno léčba psí láskou.
„Tyto rodiny, které odmítly ústavní
péči a obětovaly tak kus života svým
postiženým potomkům, zaslouží náš
obdiv a je třeba jim pomáhat,“ uvedl
senátor Alexandr Vondra, který prostřednictvím Nadačního fondu Kalich finančně přispěl na uspořádání
pobytu, stejně jako město Litoměřice
a další.
(eva)

Pobytu ve Lhotsku se účastnila i sedmnáctiletá Kristýnka Prudká a její maminka Jana.
Foto Eva Břeňová
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SLAVOJ PRODÁ
KOUPALIŠTĚ
Krytí ztrátovosti litoměřického koupaliště na
Písečném ostrově už je pro jejího majitele, tedy
Tělovýchovnou jednotu Slavoj Litoměřice, nad
jeho síly. Jen v loňském roce dosáhla kvůli nepříznivému počasí 520 tisíc korun, které byly
uhrazeny z prostředků určených na činnost
sportovních oddílů. Na valné hromadě proto
padlo rozhodnutí o prodeji.
„Vzhledem k tomu, že jde v Litoměřicích o
jediné zařízení tohoto typu, navíc v sezoně
hojně využívané veřejností, přednostně bude
nabídka na koupi za smluvní, nikoli tržní cenu
učiněna městu,“ informoval manager TJ Slavoj
Václav Sadil. Jde přitom o více než tříhektarový
pozemek s bazény, sportovišti a restaurací.
„Tuto záležitost teprve budeme projednávat.
Pro letošní sezonu se nic nemění,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
(eva)

VSTUPNÉ PODRAŽILO
V loňském roce navštívilo
Vstupné na koupaliště na
Písečném ostrově letos po- koupaliště 39 tisíc návštěvdražilo. Děti, důchodci a stu- níků. Vzhledem k nepříznidenti zaplatí za celodenní vému počasí šlo o podprůměrvstupenku místo loňské dvacetikoruny o pětikorunu více,
dospělí musí z peněženky vytáhnout místo dosavadních
čtyřiceti korun padesát.
„Zvedla se daň z přidané hodnoty z pěti na devět procent,“
odůvodnil nepopulární krok
manager TJ Slavoj Václav
Sadil.
Naopak za stejnou cenu jako
loni, tedy sto korun na hodinu,
může veřejnost využívat sportoviště. K dispozici je opět restaurace s venkovním kulatým
barem a stánek s občerstvením
pod šatnami.

Studie počítá s vyhřívanými bazény
Vzhledem k chystanému prodeji
koupaliště již letos TJ Slavoj Litoměřice neinvestovala do rozvoje
areálu. „Pokud se novým majitelem
stane město, bude pro něj jednodušší
získat peníze na rozvoj areálu ze
státních nebo evropských dotací,“
míní manager TJ Slavoj Václav Sadil. Slavoj má nachystanou studii,
jež by žádoucí rozvoj zajistila. Je
připraven ji městu předat.
„Studie počítá s umístěním solárních kolektorů a stavbou menší vodárny pro dětské bazény tak, aby
voda měla vyšší teplotu již v průběhu prvních teplých dnů,“ charak-
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terizuje záměr, jehož realizace by si
vyžádala zhruba čtyři miliony korun, vedoucí provozu TJ Slavoj Ladislav Beneš. Tím by se sezona
v dětské části koupaliště výrazně
prodloužila. Dosud je totiž voda přiváděna ze zhruba 200 metrů vzdálené centrální vodárny, a to potrubím
umístěném 2,5 metru v podzemí. Pro
zajímavost lze uvést, že jím proteče
500 kubíků za hodinu. Výhřev vody
by proto byl energeticky náročný.
Takže zůstává studená a trvá dlouho,
než se v bazénech ohřeje. „Zatímco
velké bazény jsou veřejností využívány hlavně o prázdninách, kdy

bývá teplo ve dne i v noci, maminky
s dětmi by rády chodily již v květnu
nebo v září, kdy noční teploty výrazně snižují teplotu vody,“ dodal
Ladislav Beneš, který má k dispozici
i menší studii na rozšíření atrakcí.
Co však ví již nyní, že litoměřické
koupaliště svou rozlohou a blízkostí
u Labe není vhodné pro večerní koupání. „Investice do osvětlení by byla
obrovská. Navíc z hlediska bezpečnosti skýtá rizika, která si ať již současný nebo budoucí provozovatel
jen těžko vezme na svá bedra,“ domnívá se vedoucí provozu. (eva)

nou návštěvnost, protože za
průměrnou je označována až
tehdy, kdy přijde kolem šedesáti tisíc lidí.
Eva Břeňová

MĚSTO LETOS
ZVÝŠILO DOTACI
Provoz litoměřického koupaliště stojí v průměrně dobré
sezoně kolem třech milionů
korun. S ohledem na nárůst cen
energií, vody, neustále se zpřísňujícím hygienickým podmínkám a loňskému nepříznivému
hospodářskému výsledku zvýšili zastupitelé roční dotaci na
provoz koupaliště z dosavadního jednoho milionu na 1,5
milionu korun.
(eva)

OSTRAŽITOST JE NA MÍSTĚ
Lovochemie plní v otázkách zajištění bezpečnosti přísné evropské
normy. Je součástí integrovaného
záchranného systému, má vlastní
hasičský záchranný sbor s výjezdovým časem do dvou minut, speciálně cvičený na únik čpavku. Varovné
systémy jsou umístěny na všech příjezdových cestách. Do ekologizace
investuje stovky milionů korun.
Tato slova zazněla v Litoměřicích
na mezinárodní konferenci zaměřené k chemickému průmyslu a rizikům s ním spojených z úst generálního ředitele Lovochemie
Richarda Brabce.
Cílem konference bylo mimo jiné
diskutovat i o nejúčinnějších způsobech, pomocí kterých je možno co
nejrychleji informovat obyvatele
o případné chemické havárii. „Jednou z možných rychlých cest přenosu informací by mohly být SMS
zprávy,“ poukázal vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu
v Litoměřicích Pavel Gryndler na
jednu z variant.

Konferenci přímo na Den země organizovali zástupci italského města
Seveso, Národní sítě Zdravých měst
ČR a Zdravého města Litoměřice.
Právě v Sevesu, městu se 22 tisíci
obyvateli, došlo před dvaatřiceti lety
v místní chemičce k havárii. Její důsledky byly s ohledem na naprostou
neinformovanost obyvatelstva katastrofické. Tamní lidé totiž dostali
první informace až deset dní po havárii.
„Cílem projektu Karavana Evropy je proto neustále upozorňovat
na nezbytnou opatrnost, prevenci
a co nejvyšší informovanost ve spojitosti s chemickým průmyslem,“
uvedl Marzio Marzorati, zástupce
seveské radnice. Vysoce přitom
hodnotil fakt, že v Litoměřicích dokázali k jednomu stolu zasednout
hasiči, zástupci litoměřické a lovosické municipality s představiteli
místních chemických podniků
a společně diskutovat o možných
rizicích. Což podle Marzoratiho nebývá v Itálii běžné.

„Již při katastrofálních povodních
roku 2002 jsme si
naostro vyzkoušeli
práci v terénu. Vodou byla zasažena
jak Lovochemie,
tak i Glanzstoff.
Tehdy se prokázala
opravdová funkčnost našeho inteMarzio Marzorati, zástupce seveské radnice, s kolegyní.
grovaného záchranného systému,“ zavzpomínal starosta zástupců italského města Seveso.
Litoměřic Ladislav Chlupáč.
S poselstvím, které přináší KaraNicméně se společně s lovosic- vana Evropy, chtějí vyrazit do celkým starostou Janem Kulhánkem kem deseti nových členských zemí
a generálním ředitelem Lovochemie Evropské unie. Následovat bude po
shodli na potřebě uspořádání cvi- České republice Lotyšsko a Bulharčení složek integrovaného záchran- sko. „Svoji pouť zakončí u Evropného systému zaměřeného na ima- ského parlamentu s memorandem,
ginární
chemickou
havárii jež společně předloží na projektu
v lovosické továrně. „Riziko havá- participující země. Podepsáno by
rie je sice naprosto minimální, ale mělo být 10. července, tedy v den
nemůžeme tvrdit, že i přes nejpřís- výročí seveské tragédie,“ podotkl
nější bezpečností opatření nulové,“ Antonín Tym, zástupce kanceláře
přiznal její ředitel.
Národní sítě Zdravých měst.
Litoměřice byly první zastávkou
Eva Břeňová

9. června
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Basketbalisté ukončili sezonu
Sezona pro litoměřické basketbalisty
skončila. Do posledního utkání se snažili o
udržení v prvoligové soutěži. Mladý tým
obsadil z patnácti mužstev dvanáctou příčku. Sestupovaly však tři.
„Devět zápasů skončilo minimálním rozdílem, což svědčí o velké vyrovnanosti soutěže a právě malé zkušenosti našich hráčů,
zejména v závěrech utkání,“ vysvětluje Rudolf Šotnar, manažer a trenér týmu v jedné
osobě. Jak připomíná, Litoměřičtí hrají na
ryze amatérské bázi, kdy první povinností
hráče je zaměstnání nebo škola a teprve ve
volném čase sportovní trénink a utkání. Podle trenéra bude nutné tým posílit o vhodné
typy hráčů, protože je v podstatě složen jen
Jedna z opor týmu Jan Štěpánek.
Foto Václav Sedlák
z vlastních odchovanců.
První liga je pro litoměřické basketbalisty i pro město prestižní záležitostí, protože je po Mattoni NBL
druhou nejvyšší soutěží. V ní nemají někteří účastníci pro další soutěžní období zajištěno financování.
„Tato skutečnost dává prostor sportovní diplomacii. Rádi bychom v první lize zůstali i v následujícím
ročníku,“ věří v obrat k lepšímu Rudolf Šotnar.
(eva)

FUNKY DANGERS
MAJÍ PODPORU
Skupina aerobiku a hip hopu
Funky Dangers sklízí vavříny. A to i
přesto, že letos postoupila do kategorie seniorů. Díky vítězství na Mistrovství republiky v Praze si v seniorské kategorii zajistila nominaci na
mistrovství světa, které se v prosinci
uskuteční v Moskvě.
Dle schválených pravidel dostala
od města dvacetitisícový příspěvek.
Obdobnou částku zastupitelé schválili i týmu kadetek (11 až 13 let) oddílu aerobiku Funky Dangers, který
si překvapivě stejně jako tým seniorů
také vybojoval nominaci na MS
v Moskvě.
Ovšem náklady na účast jednoho
týmu dosahují dvou set tisíc korun,
přičemž Český svaz aerobiku na
účast nepřispívá.
Problémy s pokrytím nákladů má i
trampolínistka Lenka Honzáková, jež
se nominovala na letní olympiádu
v Číně. I její účast město podpořilo
dvacetitisícovou částkou.
(eva)

Klub tvoří sedm mužstev
Zhruba stovka lidí tvoří členskou základnu BK Litoměřice. Celkem
sedm týmů hraje soutěže na různé úrovni.
Mezi nejmladší patří děti z přípravky narozené v roce 2000. Následují mladší mini a starší minižáci. Mladší minižáci se v oblastní
soutěži stali vítězi republikového finále. Starší minižáci také vyhráli
oblast a v konkurenci 12 týmů se umístili ve finálových zápasech
v Písku na pěkném 7. místě. „Troufám si tvrdit, že jde o naděje litoměřické košíkové,“ říká trenér Rudolf Šotnar. Mužstvo U14 tvořené
žáky narozenými v roce 1994 a mladší letos získalo v oblasti 5. místo.
Mužstvo U16 hrající extraligu prožilo vynikající sezonu. Ze 16 týmů
skončilo na 5. místě, když vypadlo až v play off s Pardubicemi. Junioři
U18 hráli druhou nejvyšší dorosteneckou ligu, v níž obsadili šestou
příčku. „Zapomenout nesmíme ani na B tým mužů, který letos předváděl výborné výsledky a v oblastním přeboru byl třetí,“ dodal sekretář.
Letošní sezona stála BK Slavoj Litoměřice 1,5 milionu korun. „300
tisíc korun činila dotace města, za kterou moc děkujeme,“ vzkázal zastupitelům Rudolf Šotnar.
(eva)
Funky Dangers letos poprvé mezi seniory.

Město žádá o dotaci na přeměnu hradu
Přeměna gotického hradu na svatostánek českého vinařství je dalším z projektů, o jehož finanční podporu z Regionálního operačního programu požádalo před několika dny město
Litoměřice. „Zpracována je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení,“ charakterizovala
současný stav vedoucí odboru územního rozvoje
Venuše Bruncvíková. K realizaci však v případě
získání dotace může stejně jako u rekonstrukce
zimního stadionu dojít nejdříve v příštím roce.
Hlavním cílem projektu Svatostánku českého vinařství je posílení turistického ruchu v Litoměřicích
prostřednictvím regenerace nevyužitého a zchátralého objektu původního gotického hradu. „Přebudovaný objekt bychom rádi využili jako multifunkční centrum, jehož hlavním posláním bude
reprezentovat historii a tradice vinařství na Litomě-

řicku i v ostatních českých vinařských oblastech,“
uvedl starosta Ladislav Chlupáč.
Součástí zrekonstruovaného objektu mají být

podle starosty výstavní prostory (prezentace historie města a vinařství), společenský sál (kulturní
a společenské akce, konference apod.), reprezentativní salonek, multimediální produkce v salonku
nebo sále, vinný sklep a prodejní galerie vín, stylová středověká vinárna, recepce s infocentrem
a prodejnou suvenýrů, turistické obchůdky, ubytovací kapacity, sociální zařízení pro návštěvníky
a pro zaměstnance.
„Realizace projektu by si vyžádala 154,3 milionu
korun, z toho nejméně 85 % by představovala dotace,“ dodala vedoucí oddělení projektů a strategií
městského úřadu Veronika Šturalová.
Hrad čp. 265, objekt čp. 68 a sousední hradby
jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých památek. Jsou součástí městské památkové rezervace
a jejich majitelem je Město Litoměřice.
(eva)
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DŮM KULTURY

LETNÍ KINO
nách násilí další morálně nečitelný
hrdina z prostředí ruské mafie.
Hrají: Naomi Watts, Viggo Mortensen, Vincent Cassel

ČERVEN (od 21:45 hod.)
13. 6. SOUDNÝ DEN (Neil Marshall,
VB, 2008, akční sci-fi horor).
Smrtelný virus nabývá na síle
a britská vláda je nucena vyslat
elitní jednotku do země vzniku
epidemie. Hrají: R. Mitra, Malcolm McDowell, B. Hoskins
20. 6. ONCE (John Carney, Irsko,
2006). Příběh o lásce a porozumění mezi dvěma muzikanty uprostřed Dublinu přináší vynikající
hudbu. Divácká cena na prestižním festivalu v Sundance. Hrají:
Glen Hansard, Markéta Irglová.
21. 6. PŘÍBĚH ZROZENÍ - projekce
v rámci festivalu LIFE 2008 (Catherine Hardwicke, USA, 2006.)
Podmanivý příběh náročné cesty
mladého páru Josefa a Marie, zázračného otěhotnění a narození Ježíše. Hrají: Keisha Castle-Hughes,
Oscar Isaac ad.
27. 6. BOBULE (Tomáš Bařina, ČR,
2008). Příběh dvou kamarádů
z města nás zavede na moravské
vinice. Hrají: K.Hádek, L. Langmajer ad.

ČERVENEC (od 21:30 h.)
1. 7.

9. června

PROGRAMY

SHORTBUS (J. C. Mitchell, USA,
2006). Film sleduje osudy několika
lidí, kteří se potýkají se svými sexuálními a milostnými vztahy.
Hrají: Sook-Yin Lee, P. Dawson, L.
Beamish ad.

11. 7. VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY (David
Cronenberg, USA, 2007). Každý
hřích zanechá svou stopu. Po Ději-

15. 7. KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ (Bard Breien, Norsko, 2006).
Divácky mimořádně úspěšná černá
komedie, oceněná mj. na festivalu
v Karlových Varech. Hrají: Fridtjov
Saheim, Kjersti Holmen, Henrik
Mestad
18. 7. VENKOVSKÝ UČITEL (Bohdan
Sláma, ČR, 2008). Náhodné setkání
tří lidí rozpoutá velký příběh lásky,
přátelství a odpuštění. Každá z postav si s sebou nese tajemství, každá
touží po lidské blízkosti. Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská
22. 7. COMMITMENTS (Alan Parker,
VB, 1991). Nejčernější kapela
z Dublinu. Fiktivní pohled na historii vzniku jedné kapely. Nejlepší
rokenrolový film od Perného dne.
Hrají: R. Arkins, M. Aherne, A.
Ball, G. Hansard

ČERVEN
17. 6. Etiopie - cestopisná přednáška
Jiří Kolbaba - významný cestovatel a fotograf, jehož fotografie a reportáže
se objevují v mnoha periodikách i výstavách. Vstupné 65 Kč. Od 18.00
hod.
18. 6. Přijďte mezi nás
Setkání se seniory pořádané městským úřadem. Kulturní pořad s hudbou
a tancem.
Vstupné zdarma. Od 14 hod.
22. 6. Taneční odpoledne s Litoměřičankou
Taneční hudba všech žánrů pro všechny generace.
Vstupné 65 Kč. Od 15.00 hod.

DIVADLO K. H. MÁCHY
ČERVEN
13. - 16.6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
15. 6.

25. 7. AMORŮV ÚLET (M. I. Black,
USA, 2006). Romantická komedie
plná trapasů, komických nedorozumění a absurdních situací, které nečekaně převrátí život hlavního hrdiny
vzhůru nohama. Hrají: J. Biggs, I.
Fisher, A. Blaser
29. 7. … A BUDE HŮŘ (Petr Nikolaev,
ČR, 2007). Filmové zpracování
knihy Jana Pelce, která se stala
jedním z kultovních undergroundových děl vypovídajících o životě a atmosféře minulého režimu.
Režie se ujal tvůrce snímku Báječná léta pod psa. Hrají: Karel
Žídek, Filip Kaňkovský

16. 6.

3. ročník „Litoměřické divadelní třídění“
Don Quijote - Malé Vinohradské divadlo (80 Kč). Od 19.00 hod.
Equus - Rádobydivadlo Klapý (50 Kč). Od 19.00 hod.
Ulice plná kouzel - Černé divadlo Praha (40,50 Kč).
Od 15.00 hod.
Divadlo Vizita - Jaroslav Dušek a hosté (100 až 200 Kč).
Od 20.00 hod.
Jak se dělá divadlo - Malé vinohradské divadlo. Od 10.00 hod..
(pro školy i veřejnost)
300 Kč - předplatné na celý festival.

KONCERTY
18. 6. Základní umělecká škola Litoměřice
Absolventský koncert. Vstupné volné. Od 18.00 hod.
19. 6. Základní umělecká škola Litoměřice
Veřejný koncert žáků. Vstupné volné. Od 18.00 hod.

PŘEDSTAVENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
15. 6. Černé divadlo Fr. Kratochvíla - Praha Ulice plná kouzel
Diváci se seznámí s technikou černého divadla a děti si mohou přímo na
jevišti vyzkoušet, jak na to.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč. Od 15.00 hod.

PROGRAM KINA MÁJ
ČERVEN
9. 6. Indiana Jones a tajemství křišťálové lebky. (USA, 2008, dobrodružný). Hrají: H. Ford, C. Blanchett. 17.30 hod.
FILMOVÉ LAHŮDKY
Tajemství prstenu (VB/Kanada/USA, drama/romantické) Dramatická podívaná postavená na velkolepé výpravě a především silném
příběhu o lásce. 20.00 hod.
10.6. Indiana Jones a tajemství křišťálové lebky. 20.00 hod.
11.6. Indiana Jones a tajemství křišťálové lebky. 17.30 a 20.00 hod.
12.6. Představení pro veřejnost a MŠ.
Krtek ve snu (ČR, animovaný)
Krtek ve snu, Dorotka a ježibaba,
Mikeš u cirkusu a další. 9.30 hod.
FILMOVÝ KLUB - to nejlepší
z archivu
Zabíječ ovcí (USA, 1977/2007, lyrické drama). Obrazy ze života
v černošské chudinské čtvrti v Los
Angeles. 20.00 hod.
13.6. Kuličky (ČR, 2008, komedie)
Jak ženy manipulují s muži. Hrají:
J.Vystrčil, L.Balounová. 20.00 hod.
14. 6. Kronika rodu Spiderwicků (USA,
2008,rod./dobrodruž./fantasy). Objevování světa, které se skrývá za
zdmi starého domu. 15.30 hod.
Kuličky. 17.30 hod.
Clona (USA,2008,horor). Smrt

15.6.

16.6.
17.6.
18.6.
19.6.

20.6.

21.6.

může být začátek. Hrají: J.Jackson,
R.Taylor. 20.00 hod.
Kronika rodu Spiderwicků. 15.30
hod.
Clona. 17.30 hod.
Kuličky. 20.00 hod.
Kuličky. 20.00 hod.
Hranice smrti (Fr., 2008, horor).
Jen pro silné žaludky. 20.00 hod.
Hranice smrti. 20.00 hod.
Winx club - Výprava do ztraceného království (Itálie, 2007, animovaný). Osud království Magické
dimenze je v rukou mladé Bloom.
15.30 hod.
FILMOVÝ KLUB to nejlepší
z archivu
Každý pro sebe a bůh proti všem
(Německo, 1974, drama, životopis,
alegorie). Neobyčejné, odvážné
dílo o člověku vypuštěném na svět
po mládí stráveném v temném sklepení. 20.00 hod.
Winx club - Výprava do ztraceného království. 17.30 hod.
Mongol - Čingischán (Něm./Kazach./Rus./Mongol., histor.,dobrodružný). Historický velkofilm.
20.00 hod.
Winx club - Výprava do ztraceného království. 15.30 hod.
V Bruggách (VB/Belgie, 2008,
krimi komedie). Hrají: C. Farrel, R.
Fiennes. 17.30 hod.
Mongol Čingischán. 20.00 hod.

22.6. Winx club - Výprava do ztraceného království. 15.30 hod.
Mongol - Čingischán. 17.30 h.
V Bruggách. 20.00 hod.
Filmové lahůdky
23.6. Než si pro nás přijde (USA, 2008,
komedie). Dva nevyléčitelně nemocní se rozhodnou, že to ještě roztočí. Hrají: J. Nicholson, M. Freeman. 20.00 hod
24.6. V údolí Elah (USA, 2007, mysteriozní drama). Podle skutečných
událostí. Hrají: T.Lee Jones,
Ch.Theron, S.Sarandon. 20.00 hod.
25.6. V údolí Elah. Od 20.00 hod.
26.6. Sex ve městě (USA, 2008, komedie/romant.). Sex ve městě se vrací
v celovečerní podobě. 17.30 hod.
Filmový klub - to nejlepší z archivu
Kámen mudrců (Francie/Belgie,
1988, historický). O osudech pronásledovaného lékaře. 20.00 hod.
27.6. Za dobré vysvědčení sleva !!
Lovci draků (Německo / FR /
Luc., 2008, anim.) Dračí nebezpečí
číhá za každým rohem. 15.30 hod.
Sex ve městě. 17.30 a 20.00 hod.
28.6. Útěk do divočiny (USA, 2007,
drama). Příběh čerstvého, naivního
absolventa univerzity. 17.30 hod.
Sex ve městě. 20.00 hod.
29.6. Sex ve městě. 17.30 hod.
Útěk do divočiny. 20.00 hod.
30.6. Sex ve městě. 20.00 hod.

ČERVENEC
1.-2.7.
3.-8.7.

5.-8.7.

9.7.
10.-11.7.
12.-14.7.
13.7.
15.-16.7.
17.-20.7.
19. 7.
20. 7.
21.-22.7.
23.-24.7.
24.-27.7.
27. 7.
25.-30.7.

31. 7.
31. 7.

Smrt on-line (krimi/thriller).
20 hod.
František je děvkař (nový
český film, režie Jan Prušinovský). 20 hod.
Letopisy Narnie: Prince Kaspian (český dabing). 17.30
hod.
Letopisy Narnie: Prince Kaspian. 20 hod.
Oko bere (krimi drama). 20
hod.
Mejdan v Las Vegas (komedie). 20 hod.
Alvin a Chipmunkové (dětský, čs. dabing). 15.30 hod.
Smutek paní Šnajderové
(česko-albánský film). 20 hod.
Stalo se (nový film M. Night
Shyamalana). 20 hod.
Penelope. 20 hod.
Penelope. 17.30 hod.
Paříži, miluji tě. 20 hod.
Iron Man. 20 hod.
Kung fu Panda (dětský, český
dabing). 17:30 hod.
Kung fu Panda. 15.30hod.
Bathory (dlouho očekávaná
premiéra nového filmu Juraje
Jakubiska). 20 hod.
Sissi a Yetti (dětský, český dabing). 17.30 hod.
Hancock. 20 hod.

9. června

KINOKLUB ZAHAJUJE
ČTVRTOU SEZONU
Občanské sdružení Kinoklub Ostrov zahájilo čtvrtou sezónu v letním
kině na Střeleckém ostrově. V pátek
6. června odstartovalo první projekci vtipné romantické komedie s
Hughem Grantem v hlavní roli
“Hudbu složil, slova napsal”. Diváci měli vstup zdarma.
Promítání v letním kině bylo obnoveno v roce 2005, tedy přesně
deset let po ukončení jeho provozu. Na měsíce červen, červenec
a srpen je nachystána řada zajímavých titulů.
„Na závěr sezóny stejně jako
v minulých letech chystáme projekci na přání. O filmu, který se
bude promítat, rozhodnou sami diváci svým hlasováním, které bude
spuštěno na internetových stránkách,“ uvedla členka Kinoklubu
Renata Vášová.
Letní kino je zastřešené a projekce se konají za každého počasí.
Vstupné je 65 korun.
V srpnu se areál letního kina
opět stane místem konání Filmového festivalu Litoměřice poosmé (21. - 24. srpna), který se
bude letos konat na téma „Střet
realit“.
(eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

BUSTA PŘIPOMÍNÁ
SLAVNÉHO KOMIKA
Klobouček na hlavě, tralaláček,
brejličky a typický výraz v obličeji.
Tak lze jen velmi stručně charakterizovat bustu známého komika Felixe
Holzmanna, která byla před několika
dny odhalena na budově mototechny
na Mírovém náměstí, kde komik prožil své dětství. Autorem je litoměřický akademický sochař Libor Pisklák, který při její tvorbě
spolupracoval s komikovou dcerou
Irenou Pettrichovou, která se zúčastnila slavnostního odhalení. Stejně
jako Ondřej Suchý, který o Felixi
Holzmannovi napsal knihu. „Se
svým nadčasovým humorem se
Holzmann stává komikem století.
Prožívám s ním nádherný týden,“ poznamenal Ondřej Suchý.
Busta byla vytvořena na základě
iniciativy litoměřické radnice.
„Chtěli jsme, aby ani budoucí generace nezapomněly na jednoho z našich nejvýznamnějších komiků, který
v našem městě žil a významně ho
propagoval,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Po odhalení busty pokračoval
vzpomínkový program v divadle, kde
zároveň proběhl i křest nového DVD

věnovaného úspěšnému litoměřickému kapelníkovi Františku Honzákovi.
(eva)

Bustu slavnostně odhalil Ondřej Suchý
(vlevo) společně se starostou Ladislavem Chlupáčem. Přítomen byl i její autor Libor Pisklák (uprostřed).
Foto Eva Břeňová
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Karel je svědkem
dění v knihovně
Karel. Tak se jmenuje nový informační bulletin, jehož první číslo vydala Knihovna K.H.Máchy. Je proto
zřejmé, proč další číslo, které vyjde počátkem tohoto měsíce, se bude jmenovat Hynek. A do konce roku vyjde ještě
Mácha.
„Naším cílem je vždy shrnout, co se
zde událo a informovat návštěvníky
knihovny o připravovaných akcích,“
vysvětlil poslání bulletinu ředitel knihovny Karel Toman. Prázdninový speciál bude rozšířen o tipy na zajímavé
prázdninové výlety do blízkého okolí a
ukázky literárních prací autorů, kteří se
v knihovně v průběhu roku prezentují
ukázkami svých děl. Karel vychází
v nákladu dvou set kusů a k dispozici je
zdarma v knihovně. Tím však informační servis nekončí. Do konce června
by měly být uvedeny do provozu nové
webové stránky knihovny.
Knihovna bude v době prázdnin dva
týdny uzavřena, a to od 28. července do
9. srpna. „Již od počátku června však
zde probíhá výměna střechy, na kterou
ze svého rozpočtu uvolnilo město Litoměřice 1,5 milionu korun,“ informoval
místostarosta Litoměřic Ivan Palán. Stavební úpravy v podobě odstranění nevyhovujícího obložení stěn již bylo
(eva)
ukončeno.

INTERIÉR DOZNÁ ZMĚN
Interiér kulturního domu bude o
prázdninových měsících vylepšen.
Město se tak již začíná v předstihu
připravovat na zasedání ministrů dopravy zemí Evropské unie, které se
v rámci českého předsednictví uskuteční na konci dubna příštího roku
v Litoměřicích.
„Dojde k výměně podlahových
krytin ve foaye a na hlavním sále.
Opravena bude také dlažba před sociálním zařízením v suterénu a ve
vstupní části restaurace. V rozpočtu
města je na to připraveno 2,5 milionů
korun. Dále plánujeme renovaci par-

ketu a výměnu vnitřních vstupních
dveří,“ vyjmenoval hlavní interiérové
úpravy místostarosta Ivan Palán.
Zároveň s tím bude třeba opravit
schodiště vedoucí k hlavnímu vstupu.
„V interiérech domu kultury musíme
nechat opravit podhledy a provést
kompletní vyčištění, včetně ošetření
dřevěných obkladů stěn a podhledů,“
dodal místostarosta. K tomu poslouží
část ze dvou milionů korun, které na
vylepšení vzhledu kulturního domu
uvolnili zastupitelé na svém posledním zasedání.
Nynější stav si vyžaduje inte-

riérové úpravy bez ohledu na jednání ministrů zemí Evropské unie.
„Stejně bychom se jim nevyhnuli,
pouze bychom investici rozložili do
dvou až tří let,“ podotkl místostarosta Palán.
Snahou vedení města je zajistit
důstojný vzhled místa, na které bude,
stejně jako na celé město, upřena po
dobu několika dní pozornost celé Evropy. Úřad vlády Litoměřicím uhradí
pronájem kulturního domu, stejně
jako ušlý zisk z kulturních akcí, které
by se zde jinak konaly.
Eva Břeňová

Česko-německé dny kultury zorganizují Litoměřice
Přípravy na česko-německé dny
kultury v Litoměřicích jsou v plném
proudu, přestože se uskuteční až ve
dnech 3. až 5. října. Proběhnou v Litoměřicích, a to za účasti našich
dvou partnerských měst Fuldy
a Míšně.
V současné době již účastníci akce
mají představu o náplni Česko-německých dnů kultury. „Všechna tři
města se budou prezentovat na společné výstavě v muzeu,“ informovala
pracovnice odboru školství, kultury,
sportu a památkové péče městského
úřadu Marie Dětinská. Míšeňští se
představí svým slavným porcelánem.
Faksimile a porcelán přivezou zá-

stupci z Fuldy. Litoměřice se kromě
jiného hodlají prezentovat obrazy
a historicky cennými faksimiliemi.
Na společném koncertu v Divadle
K.H.Máchy vystoupí i pěvecké sbory
všech tří měst. Barvy Litoměřic bude
hájit chlapecký sbor ZŠ Boženy
Němcové Páni kluci. Skladby v podání dalších sborů, mezi nimi i Hlásku,
Máje, Cantici bohemici nebo Pěveckého sboru litoměřických učitelů,
pak zazní i v Kostele Vzkříšení Páně
v Terezíně.
Hlavním dnem třídenní akce se
stane sobota, kdy proběhne kulturní
program na Mírovém náměstí. Vystoupí jak litoměřické, tak i německé

orchestry. „Tahákem pro návštěvníky
akce budou soutěže družstev. Každé
město sestaví dva soutěžní týmy - jeden složený z dětí a mládeže, druhý
z dospělých, které se mezi sebou utkají
před zraky veřejnosti ve vědomostních
i sportovních disciplinách,“ dodala
Marie Dětinská. V plánu je i projekce
videofilmů přinášejících informace ze
všech zúčastněných měst.
Na památku Česko - německých
dnů kultury zasadí představitelé měst
tři stromy, jež se stanou symbolem
přátelství. „O finanční podporu této
akce jsme požádali Česko německý
fond budoucnosti,“ podotkl místostarosta Jiří Landa.
(eva)

Pracovnice oddělení beletrie Eva
Weberová ukazuje první číslo informačního bulletinu knihovny.
Foto Eva Břeňová

Finanční podporu
Čadíci nezískali
Litoměřičtí radní neschválili žádost
bratří Čadíků o příspěvek ve výši 24 tisíc korun na pořádání Filmového léta,
které by mělo tak jako loni proběhnout
na litoměřickém náměstí. Tentokrát ve
dnech 6. až 10. srpna.
„Jsme ale připraveni jim poskytnout
stejně jako loni zázemí. Například zapůjčit lavičky, pomoci s propagací, prominout poplatek za zábor veřejného
prostranství, zajistit napojení na inženýrské sítě,“ prezentoval stanovisko
radních místostarosta Litoměřic Jiří
Landa.
(eva)
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

VARHANY ZNÍ KATEDRÁLOU
Litoměřické varhanní léto začalo. Již 18. ročník mezinárodního
hudebního festivalu konaný pod
záštitou starosty města a biskupa
byl zahájen 28. května koncertem
varhaníka Vladimíra Roubala,
který vystoupil společně s Markétou Dvořákovou (mezzosoprán) a
Petrem Matuszekem (baryton).
Druhý koncert bude následovat
již ve středu 11. června, kdy za varhany v Katedrále sv. Štěpána usedne
profesor varšavské akademie Joachim Grubich. „Celkem se v rámci
Litoměřického varhanního léta představí tak jako v předchozích letech
šest varhaníků, kteří patří ke špičce
ve svém oboru,“ uvedl vedoucí Divadla K.H.Máchy Roman Palas.
Uměleckým poradcem festivalu
je po celou dobu jeho existence Ja-

TIPY PRO VÁS
Litoměřické divadelní třídení
V Divadle K.H.Máchy se ve
dnech 13. až 16. června uskuteční
„Litoměřické divadelní třídení“.
Festival si klade za cíl vytvořit prostor pro uvádění představení ochotnických a studentských souborů
a alternativního divadla. V letošním roce budou hostovat: Malé Vinohradské divadlo - Don Quijote
a Jak se dělá divadlo, dále Rádobydivadlo Klapý Equus, Černé divadlo Fr. Kratochvíla - Ulice plná
kouzel a Divadlo Vizita. Podrobnější informace na stránkách divadla: http://www.mkz-ltm.cz/index.php?dokument=401
Zapomenutí hrdinové
Až do 30. června potrvá v oblastním archivu výstava na téma němečtí antifašisté v českých zemích.
Více informací na www.zapomenutihrdinove.cz

Podle vedoucího divadla Romana Palase nemá varhanní festival slabé
místo. Vystupující totiž patří mezi evropskou i světovou špičku ve svém
oboru.
Foto Eva Břeňová

PROGRAM
11. června

Joachim Grubich (Polsko)

25. června

Gabriel Marghieri (Francie)

30. července

Kare Nordstoga (Norsko)

20. srpna

Maki Yamamoto (Japonsko)

10. září

Franz Danksagmueller (Německo)

roslav Malanowicz. Právě on přišel
před lety s nápadem uspořádat tuto
akci v Litoměřicích. Tedy ve městě,
jež se pyšní katedrálou a historicky
cennými varhany, jež procházejí
pravidelnou údržbou.
Koncerty začínají v 19 hodin.
Vstupenky jsou v prodeji na místě
vždy 30 minut před začátkem.
Vstupné pro dospělého činí 100 a
pro dítě 40 korun.
(eva)

NÁŠ SERIÁL  OSOBNOSTI LITOMÌØIC  NÁŠ SERIÁL

REPREZENTACE JE PRO NĚJ ČEST
Příští rok mu bude třicet. Nad hlavou již držel trofej pro vítěze Stanley
cupu, pravidelně se objevuje v českém reprezentačním výběru, kde
platí za schopného beka. Jak sám
říká, reprezentovat Českou republiku
bere jako čest. Profesionální hokejista hrající v NHL Martin Škoula ale
před půl rokem přijal další roli, a to
mnohem důležitější, než je ta sportovní. Stal se totiž tatínkem.
Pro Martina byla letošní sezona
z hlediska výkonnosti jeho i klubu
vydařená. Až na konec, kdy Minessota Wild vypadla v prvním kole
play-off, což nikdo nečekal. I když
coby obránce nedává příliš gólů,
vstřelil v této sezoně podle svých
slov nejhezčí gól kariéry v prodloužení proti Los Angeles Kings. Kolik
střel z jeho hokejky však skončilo
v síti soupeře, Martin neví. Nikdy to
prý nepočítal.

9. června

Martin se svou rodinou nyní žije
v Mineapolis. Do Litoměřic se však
vždy rád vrací. Foto Eva Břeňová

Letošní hokejové Mistrovství světa
v Kanadě již sledoval v Litoměřicích.
Kritika, jež se snesla na brankáře Hniličku, se mu nelíbí. „Kdyby v prodloužení ve čtvrtfinále nepadl ušmudlaný gól, byl by za hrdinu,“ říká
k tomu. Za trenéra národního mužstva
by po Aloisi Hadamczikovi bral Vladimíra Růžička. „Dokázal by dát tým
opět dohromady,“ myslí si Litoměřičák, který letos sice pozvánku do reprezentace opět dostal, ale pochroumané koleno mu vystavilo červenou.
Na litoměřický zimní stadion přivedla Martina jeho maminka ještě
coby malého caparta. Jak ukázaly
roky, dobře tehdy udělala. Nyní se on
sám těší na to, až nazuje brusle svému
Matějovi. „Někteří hokejoví tátové to
udělají ve dvou letech, což je podle
mne brzy. My začneme až ve čtyřech,“
říká pyšný tatínek a naznačuje, že Litoměřicím roste další Škoula. (eva)

Hledáme námět, hledáme duši
Pouze do 14. června potrvá v litoměřické dílně ručního papíru
(Velká Dominikánská 33) výstava
obrazů Martina a Michaela Slábových. Otevřeno Po+Čt 10:00-17:00
hod., ostatní dny dle dohody. Více
informací na www.rucnipapir.com
Šperky Červené Terky
Dne 20.června skončí v klubu
Restart Diakonie ČCE (Rooseveltova 9) výstava šperků. Otevřeno
po-pá od 10.00 do 16.00 hod.
CHEFS D’OEUVRES
To nejlepší, co galerie za 50 let
svého trvání získala, je podtitul výstavy, která skončí v Severočeské
galerii výtvarného umění 13. července. Ve stejný den bude ukončena
i výstava České umění 20. století,
nabízející pohledy do sbírek galerie.
Info na www.galerie-ltm.cz
LI-FE Litoměřický festival 2008
Ve dnech 20. až 22. června se
v letním kině uskuteční Litoměřický festival soudobé křesťanské
kultury. Hlavním hostem bude zahraniční křesťanský zpěvák Noel
Richards. Dále vystoupí Frýdlantští
dramatici a kapely Veselá zubatá,
Terebint a JK Band 2. Hlavnímu
dni, sobotě 21. června, jehož veškerý program se odehraje v areálu
letního kina na Střeleckém ostrově,
bude předcházet týden pro Li-FE,
ve kterém se uskuteční dny otevřených dveří v neziskové organizaci
SKP Klubíčko, čajovně Hóra a Červeném kostele. Ve čtvrtek 19.
června dopoledne pak proběhne na
litoměřickém náměstí program pro
děti ze základních škol. Info na
www.li-fe.cz
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