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SLOVO STAROSTY
Vážení 
Litoměřičané,
příští měsíc je pro
nás, obyvatele Ús-
teckého kraje, ro-
kem volebním. Aniž
bych předjímal vý-

sledek voleb, považuji za nutné po-
děkovat  současným členům kraj-
ského zastupitelstva a radním v čele
s hejtmanem Jiřím Šulcem za práci,
kterou ve prospěch regionů odvedli.
Výborná spolupráce se pozitivně od-
razila i v životě nás, Litoměřičanů.
Kraj totiž má lví podíl na obnově
Střeleckého ostrova poničeného zá-
plavami. Financoval stavebně ná-
ročnou rekonstrukci Tyršova mostu,
stejně jako stavbu nového kruho-
vého objezdu u Domu kultury. Stal
se investorem stavby západního
mostu, který výrazně zlepší plynu-
lost dopravy. Finančně podporuje
i akce, které se v našem městě pořá-
dají, jako jsou například Vinařské
Litoměřice nebo vinobraní. A tak
bych ve výčtu mohl pokračovat dál. 

Volební místnosti se v Litoměři-
cích opět otevřou na 30 místech. Vě-
řím, že se do nich dostavíte v co nej-
hojnějším počtu, abyste svým
hlasem rozhodli o tom, jakým smě-
rem se Ústecký kraj vydá v následu-
jících letech. Ladislav Chlupáč
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PARKÁNY MĚSTSKÁ POLICIE NA NOC ZAMYKÁ
Parkány se budou v noci zamy-

kat. Platit zde začne zákaz kouření,
stejně jako popíjení alkoholu nebo
užívání omamných a psychotropních
látek. Radní města totiž schválili ná-
vštěvní řád prostor parkánů od ulice
Máchovy schody po pozemek Seve-
ročeské galerie výtvarného umění
a prostor parku José Rizala. Navázali
tak na srpnové rozhodnutí zastupi-
telů týkající se vyjmutí těchto míst

z režimu veřejného prostranství.
„Vedení radnice tímto způsobem

reagovalo na časté stížnosti lidí z Ja-
rošovy ulice, kteří bydlí v domcích
přímo pod parkány,“ vysvětlil práv-
ník městského úřadu Petr Panaš. Stíž-
nosti se týkaly hlavně mládeže, která
zde ve večerních a nočních hodinách
popíjela a odpadky, včetně skleně-
ných lahví, pak často končily pod
parkány v zahrádkách. Přestože má

policie na parkánech instalovanou
kameru, není schopna monitorovat
dění celého prostoru, čehož si byla
mládež vědoma. „Na instalaci dal-
ších kamer nemá město v tuto chvíli
finanční prostředky,“ podotkl starosta
Ladislav Chlupáč.

Proto se budou parkány od listo-
padu na noc zamykat. V letním období
(duben až říjen) budou uzavřeny od 21
do 8 hodin, v zimním období (listopad

až březen) od 18 do 8 hodin. Přes den
pak jsou návštěvníci povinni respek-
tovat návštěvní řád a pokyny policie.
Tedy dodržovat pořádek a čistotu,
vodit psy na vodítku, nesedět na hra-
debních zdech, obtěžovat ostatní
osoby hlukem a podobně.

S regulací přístupu do prostoru
mezi gotickým dvojčetem a divadlem,
tedy další možné problémové loka-
lity,  návštěvní řád nepočítá. (eva)

LIDÉ MUSÍ VOLIT V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ
Krajským zastupitelům končí mandát. Po čtyřech letech se tak opět us-

kuteční volby, jejichž termín byl stanoven na 17. a 18. října. 
„Počet volebních místností a jejich umístění zůstává beze změn,“ in-

formoval vedoucí správního odboru městského úřadu Jan Prokop. Vho-
dit hlasovací lístek do urny však lidé mohou  pouze ve volebním okrsku,
do kterého jsou řazeni podle místa trvalého bydliště. „Znamená to, že ne-
mohou volit na voličský průkaz v jiném městě nebo obci, což například
lze při volbách do Senátu nebo Poslanecké sněmovny,“ vysvětlil Jan Pro-
kop.  Což se týká i  voličů hospitalizovaných v nemocnici, LDN a  dal-
ších podobných zařízeních.

Třicet volebních místností se otevře v pátek 17. října ve 14 hodin. Opět
se uzavřou ve 22 hodin. V sobotu 18. října lze odvolit v době od 7 do 14
hodin. Volební lístky naleznou lidé ve svých schránkách nejpozději tři dny
před konáním voleb. (eva) 

OPRAVA SE NEPOVEDLA
Oprava dilatačních spár Tyršova

mostu se nepovedla. Probíhala po-
slední srpnový víkend ve večerních
hodinách, aby byla co nejméně naru-
šena plynulost dopravy. „Použitá
technologie, materiál i pracovní po-
stup však nedosáhly kýženého vý-
sledku,“ přiznává vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství
městského úřadu Ivo Perna. Ředitel-
ství silnic a dálnic, tedy majitel ko-
munikace, proto stavbu nepřevzalo. 

Podle Iva Perny bude možné pro-
vést kvalitní opravu nejen dilatač-
ních závěrů, ale i vozovky až po ote-
vření nového mostu. (eva)

Litoměřice mají nového místosta-
rostu. Po srpnové abdikaci místosta-
rosty Ivana Palána nastoupí na uvol-
něný post radní města Václav Červín
(Strana zelených). Ve veřejném hlaso-
vání se na této volbě shodli zastupitelé

MÍSTOSTAROSTU PALÁNA
STŘÍDÁ VÁCLAV ČERVÍN

na svém zářijovém jednání. Stalo se
tak poté, co ho do funkce navrhl za-
stupitel Petr Kvapil. „Má dlouholeté
zkušenosti v komunální politice, stejně
tak ve vedoucí funkci,“ odůvodnil svůj
návrh.

Ze dvaceti přítomných zastupitelů
zvedlo ruku pro Václava Červína šest -
náct z nich. Zdrželi se pouze sociální
demokraté. Osmatřicetiletý pedagog tak
opouští místo ředitele Základní školy
v Ladově ulici v Litoměřicích.

Ke změně na postu prvního místo-
starosty došlo poté, co na konci srpna
abdikoval bez udání důvodu  místo-
starosta Ivan Palán (ODS), který ale
hodlá nadále pracovat jako zastupitel.
Ve vedení radnice tak zůstává z ODS
pouze starosta Ladislav Chlupáč.
Místo v devítičlenné radě si chce ODS
podržet. Doplňovací volby proběhnou
na říjnovém jednání zastupitelstva,
kde starosta navrhne i přerozdělení
kompetencí jednotlivých místosta-
rostů. (eva)  

Zatímco většina z nás si svůj první školní
den nepamatuje, prvňáčci Masarykovy zá-
kladní školy na něj určitě do smrti nezapo-
menou. Kamery, cvakající fotoaparáty, lidé
postávající na chodníku s památníkem
v ruce, mírná nervozita pedagogů, zda
všechno dopadne tak, jak má. Přesně taková
atmosféra provázela 1. září příjezd prezi-
denta České republiky Václav Klause do
Litoměřic.

„Žádostí o návštěvu uskutečněnou v den
zahájení nového školního roku dostávám od
ředitelů hodně. Přednost dávám těm, je-
jichž obsah není strohým dopisem, ale kde

Prezident dostal na uvítanou velkou kytici.
Foto Eva Břeňová 

U PREZIDENTA LETOS
VYHRÁLY LITOMĚŘICE

(Pokračování na 2. straně)
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je i něco navíc,“ odpovídá prezident
novinářům, jakmile vystupuje z auta.
Jak vzápětí prozrazuje ředitel školy
Aleš Žák, ve zvacím dopise se zmí-
nil i o tom, že jím vedená škola byla
jednou ze tří v republice, kde před
čtyřmi lety byla zahájena již v první
třídě výuka několika předmětů v an-
glickém jazyce. Možná právě tento
fakt rozhodl. „Ale děti, nezapo-
meňte, že nejprve se dobře musíte
naučit češtinu,“ usmíval se prezident
na prvňáčky, které navštívil v jejich
třídách. 

Nejen děti, ale i prezident od-
cházel s dárky. Patřila mezi ně i ak-
tovka se slabikářem a pastelkami
darovaná hejtmanem Ústeckého
kraje Jiřím Šulcem, který společně
se starostou Ladislavem Chlupá-
čem a ředitelem školy významnou
návštěvu uvítal.

Jak prezident přiznal, nepatřil
vždy mezi vzorné žáky. „Na gym-
náziu jsem trochu zakolísal. Hrál
jsem raději basket. Ale na vysoké
jsem to vylepšil,“ zavzpomínal pro-
fesor, mezi jehož nejoblíbenější
předměty patřil zeměpis a matema-
tika. Právě basketbal zavedl Vác-
lava Klause prvně do Litoměřic.
Stalo se tak v říjnu 1955. Dokladem
je zápis z basketbalového turnaje,
který starosta Chlupáč, sám bývalý
hráč basketbalu, prezidentovi uká-
zal. Sportovec Klaus vzápětí ocenil
i moderní hřiště Masarykovy školy,
kde právě probíhalo  florbalové
utkání.

Návštěvu prezidenta zakončilo
posezení v zahradním altánu školy,
kde ochotně a překvapivě dlouho od-
povídal na dotazy pedagogů. Za-
brousil přitom i na kvalitu českého
školství. „Základní školství u nás
vždy bylo a je kvalitní. Obstojí
i střední školy. Rozdíl je však
v úrovni vysokých škol, u nichž je
kvalita ohrožena jejich expanzí.“

Ředitel školy svou spokojenost se
slunečným dopolednem vyšperko-
vaným vzácnou návštěvou neskrý-
val.  „Jde o druhý nejvýznamnější
okamžik v historii školy. Tím prvním
bylo udělení souhlasu prezidenta
Masaryka s tím, že škola ponese jeho
jméno,“ připomněl rok 1937 Aleš
Žák. 

Text a fota  Eva Břeňová

(Pokračování z 1. strany)

V zahradním altánku se profesor podepsal
starostovi do pamětní knihy města.

Po dvou hodinách se prezident rozloučil s Litoměřičany. Ještě před tím se
stačil vyfotografovat s pedagogickým sborem. 

Ředitel Aleš Žák provedl Václava Klause celou školou.

Žáci předvedli, jak dobře umí hrát florbal.

Ze třídy odkráčel s aktovkou v ruce, která byla dárkem
od hejtmana (vpravo). 

Na prezidenta čekala před školou veřejnost a ve
třídách prvňáčci.

ZA PRVŇÁČKY PŘIJEL PREZIDENT

Prezident si za prvňáčky došel až do jejich tříd, kde si
s nimi povídal nejen o tom, co je ve škole čeká, ale
i o právě skončených prázdninách.
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NEPLATIČI MAJÍ ŠANCI
Ne všichni obyvatelé města si plní svoji povinnost. Více než šest tisíc

lidí totiž dosud nezaplatilo poplatek za komunální odpad pro letošní rok.
A to i přesto, že na jaře dostali složenku, jejíž splatnost byla do 31. srpna.

„ Na začátku září evidujeme dluh, který dosahuje zhruba tří milionů ko-
run,“ specifikovala částku vedoucí ekonomického odboru městského
úřadu Iveta Zalabáková, která tímto žádá obyvatele města o úhradu dlužné
částky. Dlužníci formou složenek dostanou do konce října  upomínku. Po-
kud nezareagují, záležitosti se chopí právní oddělení.

Pokud poplatníci splní svou povinnost před vydáním platebního vý-
měru, eliminují možnost, že jim bude udělena sankce, která může tvořit
až trojnásobek základního dluhu. V případě nezaplacení dojde k exekuci.

„Zároveň upozorňujeme občany, že povinnost platit tento poplatek mají
všichni občané s trvalým bydlištěm v Litoměřicích. Pokud dojde k nějaké
změně, např. k odstěhování, je povinnost ji městskému úřadu nahlásit,“ při-
pomněla Iveta Zalabáková. Pokud si někdo není jistý, zda nemá nějaký ne-
uhrazený závazek z minulých let, měl by kontaktovat pracovnice místních
poplatků ekonomického odboru – kontakt 416 916 142 nebo 241. Za odvoz
komunálního odpadu se ročně platí 498 korun na osobu.                         (eva)

Brzy končí platnost „růžových“ občanek
Majitelé občanských průkazů s růžovým obalem čeká výměna dokladu.

Proběhnout by měla nejpozději 30. listopadu letošního roku. Jde o doklady
bez strojově čitelné zóny, a to i těch, v nichž  je vyznačena neomezená doba
platnosti. 

Výjimku tvoří jako v předcházejících letech občané narození do 31. pro-
since 1935, kteří jsou od výměny osvobozeni. „Výměnu těchto dokladů však
přesto doporučuji, protože některé instituce mají stále problémy s odlišením
výjimek, ačkoliv jsou doklady těchto občanů nadále  platné,“ přiblížila své
zkušenosti vedoucí správního oddělení městského úřadu Milena Nováková. 

Pokud se v některé obci nacházejí lidé, kteří ze zdravotních důvodů ne-
mohou navštívit úřad pověřený nabíráním žádostí o vydání občanského prů-
kazu, jsou jim pracovníci litoměřické radnice  připraveni vyjít vstříc. „Za ta-
kovým člověkem zajedeme, abychom od něj žádost o výměnu přijali,“ nabízí
Milena Nováková.

K žádosti o vydání nového dokladu je třeba přinést fotografii a starý ob-
čanský průkaz. Výměna se týká stovek občanů, kteří by ji neměli nechat na
poslední chvíli.  Informace je možno získat na telefonním čísle 416 916 318
nebo svůj dotaz zaslat na e-mail: milena.novakova@litomerice.cz . (eva)

Psi mohou od 1. září opět pobíhat
bez vodítka i na Střeleckém ostro -
vě. Vyplývá to z obecně závazné
vyhlášky, kterou se upravují pra-
vidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují prostory
pro jejich volné pobíhání.

Bruslaři přitom peticí upozornili
na situace, kdy volně pobíhající
zvířata ohrožují jejich bezpečnou
jízdu, a dosáhli zákazu jejich vol-
ného pohybu. Zastupitelé však po-
sléze akceptovali názor, že lokalita
vymezená od Lodního náměstí po
Střelecký ostrov neslouží pouze
sportu, ale je i oddychovou zónou.
Vyhláška proto pouze nařizuje pej-
skařům, aby zajistili dohled nad

VOLNÝ POHYB
● Mostná hora
● Písečný a Střelecký ostrov
● Veřejné prostranství vnitřně

vymezeno: ul. Pobřežní, Lod-
ním nám., Labskou, Velkou
Mlýnskou a řekou Labe

● Lokalita vnitřně vymezena
ulicemi: Miřejovická, Ka-
mýcká, Luční, Lipová, Ze-
lená, Plešivecká, Raisova,
Platanová, K Radobýlu, Viš-
ňová a Votočkova

● Lokalita vnitřně vymezena:
ulicí Michalovickou, želez-
niční tratí č. 087, objektem
kasáren Pod Radobýlem 

VĚŽ BUDE ZÁŘIT ZE VŠECH STRAN
Letošní vánoční výzdoba bude v Litoměřicích opět bohatší. Radní

rozhodli o vyčlenění 200 tisíc korun na zakoupení dalších ozdob. 
„Letos kompletně ozdobíme městskou věž, jíž dosud chyběla výzdoba

na straně směřující do Dlouhé ulice,“ informoval místostarosta Jiří Landa.
Nasvícení komety umístěné na vrcholu bude sladěno se závěsy ozdob
spuštěných z věže dolů. Změn v nasvícení se dočká i budova radnice, ov-
šem bez Kalichu, který nasvítí  pouze reflektory. 

Pokud zbudou finanční prostředky, vánoční výzdobu rozšíří město i do
dosud nevyzdobených ulic. V úvahu připadá ulice Masarykova. Rozsví-
cení vánočního stromu opět doprovodí začátkem prosince kulturní pro-
gram. (eva) 

Václav Červín naskakuje do „roz-
jetého vlaku“. Má totiž před sebou již
jen polovinu funkčního období. Do
voleb mu tedy zbývají dva roky
práce. Do funkce místostarosty však
nastupuje s jasnou představou toho,
čeho by chtěl dosáhnout.

V souvislosti s vaším nástupem
do funkce již starosta ohlásil, že
dojde k přerozdělení kompetencí

VÁCLAV ČERVÍN
● narozen v r. 1970
● absolvent gymnázia a pedagog.
fakulty UK
● po ukončení studia až do sou-
časnosti pracoval v ZŠ Ladova,
poslední čtyři roky jako ředitel
● ženatý, manželka Petra a dcery
Michaela (9 let) a Tereza (3 roky)
● trenér české reprezentace juniorů,
předseda Krajského svazu juda Ús-
teckého kraje,  pod jeho vedením je
Sport judo Litoměřice dlouhodobě
nejúspěšnějším klubem v ČR

NOVÝ MÍSTOSTAROSTA MÁ O PRÁCI JASNOU PŘEDSTAVU

místostarostů. O jaké resorty bu-
dete usilovat?

„Určitě o školství, ve kterém pra-
cuji dvacet let a jehož problematice
rozumím. Domnívám se, že by mělo
dojít k jeho sjednocení, protože až

dosud měl jeden místostarosta na sta-
rosti mateřské školy, další základní
školy.“ 

Čeho byste chtěl v oblasti škol-
ství dosáhnout?

„Předně zapracovat na získávání
státních a evropských peněz. Získá-
ním dotace na modernizaci ZŠ La-
dova jsem si již vyzkoušel, že to jde.
Na opravu však čekají i další školy,
například v Havlíčkově ulici. Stejně
tak je třeba hledat vhodné prostory
pro Dům dětí a mládeže Rozmarýn, o
jehož činnost mají děti velký zájem,
takže kapacitně nestačí. Volné pro-
story přitom mají některé základní
školy. To samé pak platí o mateřin-
kách.“

Jste náruživým sportovcem. Ne-
pochybně se zasadíte i o rozvoj
sportovišť.

„Čeká nás velká věc, kterou je do-
stavba a modernizace zimního sta-
dionu, na což město získalo státní
dotaci. Je třeba dohlédnout na to, aby
stavba probíhala dle projektu a v sou-
ladu s časovým harmonogramem.

Václav Červín ještě jako ředitel zá-
kladní školy. Foto Eva Břeňová 

Ale nepůjde jen o stavbu, ale i o
vlastní provoz, protože tam bude
ubytovna, restaurace a další sporto-
viště. Další důležitou věcí je pláno-
vané převzetí koupaliště, respektive
sjednání takových podmínek pře-
vodu, které budou pro město přija-
telné. Velké úsilí pak bude stát i shá-
nění finančních prostředků na stavbu
multifunkční haly u fotbalového
areálu, protože míčové sporty se pe-
rou o jedinou halu ZŠ U Stadionu,
což je neúnosné.“

Máte nějakou prioritu, se kte-
rou nastupujete na post prvního
místostarosty?

„Za nejdůležitější považuji vytvo-
řit na radnici dobře spolupracující
tým, který půjde za stejným cílem.
Dále budu prosazovat, aby zastupi-
telé přijali usnesení, podle kterého se
každý místostarosta stane zodpověd-
ným za resort, který řídí. A v případě
neúspěchů vyvodí i osobní důsledky.
Dosud totiž nese veškerou zodpo-
vědnost pouze starosta, což nepova-
žuji za správné.“      Eva Břeňová 

BRUSLAŘI NEUSPĚLI
zvířetem tak, aby neohrozilo nebo
neomezilo cyklisty a bruslaře v je-
jich pohybu. 

Podle nových předpisů je umož-
něn vstup se psem do nového parku
U Hvězdárny. Musí však být pouze
na vodítku a nesmí vybočit z vy-
značených cest. 

(eva)
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MĚSTO DOSTALO 208 MILIONŮ
Litoměřičtí mají důvod k radosti.

Dosud neopláštěný zimní stadion
čeká zásadní rekonstrukce. Výbor
Regionální rady totiž schválil
v rámci druhé výzvy Regionálního
operačního programu (ROP) Seve-
rozápad dotaci městu Litoměřice na
jeho dostavbu a modernizaci.  

„V současné době čekáme na vý-
zvu k doložení všech potřebných do-
kumentů. Teprve poté dojde k pod-
pisu smlouvy o získání dotace,“
uvedla pracovnice odboru územního
rozvoje městského úřadu Hana Čap-

ková, která předpokládá, že stát by
se tak mělo do konce října.  

„Rekonstrukce zahrnuje opláštění
sportoviště, rozšíření šaten, stavbu
ubytovny, tělocvičny, regenerační a
rehabilitační linky s posilovnou, te-
nisové haly, úpravu tribuny, vybu-
dování nových vstupů ze Švermovy
ulice, včetně vybudování zázemí pro
návštěvníky a parkovacích ploch,“
charakterizovala projekt vedoucí od-
boru Venuše Brunclíková.

Výběrové řízení na dodavatele
stavby právě probíhá. Pokud veš-

keré legislativní úkony půjdou po-
dle předpokladů, stavět se začne
v listopadu nebo v prosinci. Nový
zimní stadion by si veřejnost měla
prvně prohlédnout v červnu roku
2010.

„Celkem bylo do třech oblastí
ROP Severozápad podáno 86 pro-
jektových žádostí. Posouzením při-
jatelnosti a následným hodnocením
úspěšně prošlo 37 projektů,“ infor-
moval předseda Regionální rady re-
gionu soudržnosti Jiří Šulc.

Eva Břeňová

OTÁZKA PRO
…. radního Karla Krejzu

Město dostane
na stavbu zim-
ního stadionu
dotaci ve výši
208 milionů ko-
run. Dalších 66
milionů korun

představuje podíl města. Někteří
obyvatelé se ale ptají, zda není
částka příliš vysoká. 
„Je fakt, že stavba zimního stadionu
na zelené louce by vyšla levněji. Ov-
šem město muselo respektovat i le-
gislativní požadavky operačního pro-
gramu.  Na rekonstrukci stadionu,
tedy finančně méně náročný projekt,
bychom s ohledem na zadávací pod-
mínky nedostali z evropských peněz
ani korunu. Proto bylo třeba projekt
upravit, aby v něm figurovala i nová
stavba multifunkční haly. Kromě mo-
derního stadionu proto budeme mít
v těsném sousedství i novou tělo-
cvičnu, restauraci, tenisovou halu
a další zařízení. Šance získat tolik
peněz se již nemusí opakovat.
Spousta měst s žádostí o dotaci ne-
uspěla. My ano, tak buďme za to
rádi.“ (eva)

Z blížící se rekonstrukce zim-
ního stadionu mají radost hlavně
hokejisté a bruslící veřejnost.  Ja-
romír Tvrzník, ředitel Městských
sportovních zařízení, příspěv-
kové organizace města, již
v předstihu začal hledat náhradní
stadion, ve kterém hokejisté ode-

AEROSOL OBOHACUJE
VZDUCH V PÁŘE

Pobyt v páře krytého plavec-
kého bazénu se stal mnohem pří-
jemnějším. Namontována totiž
byla zařízení, která jak v mužské,
tak i ženské části vypouštějí
v přes ných dávkách do ovzduší
nejen vůni, ale i aerosol. „Jde tedy
o princip podobný solné jeskyni,“
upozornil vedoucí bazénu Zdeněk
Fröhlich. Podle něj sůl ulpívá na
kůži, což blahodárně působí na
pokožku lidí trpících lupénkou,
pozitivně ovlivňuje dýchací cesty
nebo záněty sliznice. Zlepšení slu-
žeb nemá vliv na výši vstupného
do bazénu.  

V rámci úprav došlo k rozší-
ření kapacity sauny, takže se naráz
může saunovat až patnáct lidí.
„Rozšířili jsme potní místnost na
úkor skladu,“ upřesnil vedoucí
Fröhlich. (eva)

BAZÉN OTEVŘENÝ
PRO VEŘEJNOST

pondělí 14 – 17 hod.
úterý 14 – 16 hod.
středa 14 – 17 a 20 – 22 hod.
čtvrtek 9 – 13  a 14 – 18 hod.

a 20 – 22 hod.
pátek 9 – 16 a 19 – 21 hod. 
sobota 10 – 19 hod.
neděle 10 – 18 hod.  

Z Kalichu dětem
Více než sto tisíc korun dostanou děti z Klokánku. Jde o výtěžek

z charitativní akce Z Kalichu dětem, kterou v podobě fotbalového tur-
naje uspořádalo město Litoměřice. 

Zúčastnila se tři mužstva. První bylo složené ze zaměstnanců
městského úřadu, druhé tvořili podnikatelé a třetí populární osob-
nosti, jako jsou herec David Suchařípa, finalista soutěže Super Star
Horváth nebo moderátor Robert Záruba.  Sportovní klání, které se 20.
září uskutečnilo na hřišti Masarykovy základní školy, zpestřil do-
provodný program, včetně skupiny historického šermu Soldáti vedené
zastupitelem Petrem Hoškem.

Šlo již o druhý ročník charitativní akce tohoto druhu. První se us-
kutečnila před dvěma lety ve sportovní hale ZŠ U Stadionu. I tehdy
se jí účastnily známé osobnosti v čele s hercem Davidem Suchařípou.

„Věřím, že zavedeme tradici, nabízející lidem sportovní zážitek a
zábavu umocněnou faktem, že výtěžek je určen zařízení, které po-
skytuje domov opuštěným dětem,“ konstatoval starosta Ladislav
Chlupáč. (eva) 

Posádky více než tří desítek dračích lodí
svedly poslední srpnovou sobotu urputnou
bitvu o pohár hejtmana Ústeckého kraje. Šlo
o posádky složené ze zástupců měst, firem i
médií. Do boje vyrazila i dračí loď hájící
barvy města Litoměřice. Nutno podotknout,
že obstála se ctí. V konkurenci deseti měst
obsadila čtvrté místo, přičemž zvítězil Cho-
mutov.

„Byla to perfektní akce. Nešlo ani tak o
sportovní výkon, ale o možnost setkat se se
zástupci ostatních severočeských měst, po-
bavit se. Ale snažili jsme se, co nám síly sta-
čily. Bylo však znát, že nejsme trénovaní, na-
víc obrovsky záleželo na souhře členů
posádky,“ popsal své dojmy starosta Litomě-
řic a kapitán dračí lodě v jedné osobě Ladislav
Chlupáč. Společně s ním se pádla chopili ves-
laři  Václav Chalupa, Zdeněk Pecka, souro-
zenci Bruncvíkovi (Milan 5. na olympiádě),
bývalá reprezentantka ve veslování Blanka
Ježková a další bývalí i současní sportovci,
včetně většiny členů městské rady a dalších
osobností. (eva)  

Dračí loď hájící barvy Litoměřic v obrovské konkurenci nezklamala. Po-
mocí bubnu povzbuzovala posádku olympionička Květa Jeriová-Pecková.

Foto Václav Sedlák

Vítězem turnaje se stalo mužstvo osob-
ností. Za  městský úřad nastoupil i pra-
covník odboru územního rozvoje Ladi-
slav Pošík. Foto Eva Břeňová 

Dračí lodi velel starosta

Hokejisté hledají náhradní stadion
hrají valnou část sezony. Nej-
bližší ledová plocha se přitom
nachází v sousedních Lovosi-
cích. V úvahu připadá i stadion
v České Lípě.

Je zřejmé, že hokejisté ode-
hrají doma jen několik zápasů.
„Hrát budeme do doby, než nás

vyžene stavební firma,“ uvedl ře-
ditel. 

Možná jen několik hodin si bude
moci užít ledové plochy i bruslící
veřejnost. První veřejné bruslení je
naplánováno na sobotu 4. října od
14 do 15.30 hodin. Následně bude
probíhat  každou sobotu a neděli od
14 do 15.30 hodin a ve čtvrtek od
18.30 do 20 hodin. (eva) 
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VÝSTAVA UČEBNIC A
UČEBNÍCH POMŮCEK 
Výstava učebnic, učebních pomů-

cek, hraček, her a počítačových pro-
gramů pro žáky škol všech typů pro-
běhne 7. října od 10 do 17 hodin v
Základní škole v Havlíčkově ulici.

Na výstavě nabídnou svůj sorti-
ment úspěšní vystavovatelé z před-
chozích ročníků, kteří přivezou mo-
derní učebnice, papírenské zboží,
psací potřeby včetně trojhranného
programu, počítačové programy ši-
rokého zaměření aj. Představí se
firmy s divadélky, tiskátky, nástěn-
nými didaktickými obrazy a netra-
dičními výtvarnými pomůckami,
zdravotními potřebami pro žáky se
zdravotním postižením, pomůckami
pro levoruké, dřevěnými hlavolamy
pro rozvoj logiky a koncentrace po-
zornosti, dřevěné pomůcky pro roz-
voj jemné a hrubé motoriky a dalšími
potřebami.

Vstup zdarma. Bližší informace na
www.zshavlickovaltm.cz (va)

DDM ROZMARÝN
ZÁJMOVÉ ÚTVARY
NA ROK 2008/2009 

• keramika - pro děti od 5 let
• kreativ    - pro dospělé
• kreativ junior - pro náctileté
• rukoprčky - ruční práce
• papírový modelář - od 10 do 100 let
• železniční modelář   od 7 let
• kurz digitální fotografie
• kurz tvorby internetových stránek
• dětská televize - od 12 let
• jak zkrotit počítač - pro pokročilé
• volné hry na PC - od 8 let
• magic - sběratelské karetní hry - od

7 let
• kytara pro radost - od 10 do 100 let
• flétny - od 4 let
• herpetologický - plazi a obojživel-

níci
• rybáři - pro děti školního věku
• jezdectví - od 10 let
• zpívánky a tanečky - od 3 let
• mažoretky - od 5 let
• řekni to! …- od 15 let - komunika-

tivní dovednosti
• FriKoRi -  frisbee, korfbal, ringo

(sportovní hry) - 10-12 let
• Zdravínek   zdravotní, tělesné a re-

laxační cvičení - 6-10 let
• Aerobik - od 8 let
• hip hop - od 11 let
• breakdance - od 10 let
• základy gymnastiky a skoků na

trampolíně - od 5 let
• judo - od 10 let
• florbal - ročníky 1997-2000
• minikáry
• orientál - od 8 let
• anglický jazyk
• německý jazyk - od 4. tříd
• klub dobré ráno na ZŠ B.Němcové

Litoměřice

OBNOVA ŠKOLEK POKRAČUJE
Hřiště s umělým povrchem,

dřevěný altánek, pískoviště, la-
vičky, průlezku a další nové
herní prvky využívají od 1. září
děti navštěvující mateřskou
školu v Mládežnické ulici. Zaří-
zení bylo během letních prázd-
nin uzavřeno, protože kompletní
modernizací prošla nejen za-
hrada, ale i sociální zařízení.

„Za posledních pět let město
Litoměřice investovalo do ob-
novy mateřinek zhruba 26 mi-
lionů korun,“ uvedla vedoucí
odboru školství, kultury, sportu
a památkové péče městského
úřadu Miroslava Najmanová,
která společně s místostarostou Jaroslavem Tvrdíkem a ře-
ditelkou   mateřských škol Jiřinou Benešovou navštívila
na počátku září všechny mateřinky. 

Kromě předškolního zařízení v Mládežnické ulici
byla během letních prázdnin rekonstruována i zahrada

v Plešivecké ulici. „V tuto
chvíli již mají všechny mateř-
ské školy nové zahrady. S vý-
jimkou školky v Revoluční
ulici, která, jak doufám, přijde
na řadu v příštím roce,“ po-
 dotkl místostarosta Jaroslav
Tvrdík.

K modernizaci školek však
nedochází pouze zásluhou
města, ale de facto i rodičů, kteří
platí školné. „Od roku 2003
jsme z těchto prostředků inves-
tovali do obnovy majetku pět
milionů korun. Tím, že se pe-
níze nerozmělňují na malé části,
můžeme si dovolit financovat i

dražší záležitosti, jako je například zakoupení nábytku,
výměna podlahových krytin nebo vytvoření počítačo-
vých koutků,“ konstatovala Jiřina Benešová, která slou-
čení všech mateřinek v jeden právní subjekt zřizovaný
městem považuje za správný krok. (eva)

ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE ŠKOLY
KVALITU VÝUKY NEOVLIVNÍ

Základní školu v Ladově ulici, kte-
rou navštěvuje 340 žáků, čeká ná-
ročný rok. Ze Státního fondu život-
ního prostředí totiž získala dotaci ve
výši 21 milionů korun. Silná finanční
injekce má výrazným způsobem vy-
lepšit stav budovy nacházející se ve
špatném technickém stavu, přestože
je teprve dvacet let stará. Z dotace a
dalších šesti milionů korun, které
představují tzv. přílož města, dojde k
výměně oken, dveří, zateplení bu-
dovy a renovaci střechy. Budova
získá i novou fasádu. 

Vedení školy, které již několik let
usilovalo o získání státní dotace, ne-
skrývá radost z úspěchu. „Svou roli
možná sehrál i fakt, že jsme nečekali
s rukama založenýma v klíně, ale

pustili jsme se díky vstřícnosti zastu-
pitelů města do realizace první
etapy,“ vysvětluje si ředitel školy
Václav Červín. Na mysli má přitom
fakt, že již loni  byla dokončena
oprava pavilonu prvního stupně,
která zřizovatele, tedy město, stála
zhruba pět milionů korun. 

Radost ze zisku dotace však pro-
vázejí obavy rodičů, aby stavebně
náročná akce neovlivnila kvalitu vý-
uky. „Dětí se dotkne minimálně,“
ujišťuje ředitel. Za provozu budou
stavební práce probíhat v průběhu
října a listopadu pouze v částech
školy, které se dají krátkodobě vyřa-
dit z provozu -  tedy v tělocvičně, pa-
vilonu výchov, spojovacích chodbách
apod. Výjimkou jsou dvě kmenové

třídy, které budou po dobu nezbytně
nutnou přesunuty do odborných uče-
ben. Generální oprava proběhne až
v průběhu příštích letních prázdnin
tak, aby 1. září roku 2009 nastoupily
děti do nového. „Jediný větší prob-
lém představuje uzavření jídelny, kte-
rou také čeká modernizace. Po dobu
dvou týdnů se tak děti budou stravo-
vat v sousední škole,“ dodal Václav
Červín. 

Podle ředitele nebylo možné
hlavní rozsah prací provést již v prů-
běhu těchto prázdnin. Důvodem je
s ohledem na finanční rozpočet
stavby legislativně náročné výběrové
řízení na dodavatele prací, které bylo
s ohledem na zákonem dané lhůty
ukončeno až na konci srpna. (eva)

PROVOZ BUDE ÚSPORNĚJŠÍ
Náročná modernizace vzduchotechniky

v Centrální školní jídelně (CŠJ)  neovlivnila
v oblasti výdeje obědů začátek školního roku.
Akci, která město stála zhruba sedm milionů
korun, pracovníci firmy IngPro zahájili začát-
kem letních prázdnin a ukončili  v plánovaném
termínu 31. srpna. „Realizace díla proběhla dle
dohody,“ hodnotil starosta Ladislav Chlupáč
modernizaci vzduchotechniky. Hluk z jejího
provozu se přitom pohybuje hluboko pod hy-
gienickými normami. 

Stavebně i finančně náročná akce probíhala
po dobu letních prázdnin, kdy centrální školní
jídelna nefungovala. 1. září však najela na
plný provoz. Pracovníci CŠJ denně uvaří více
než dva tisíce obědů, jejichž cena zůstala na
rozdíl od jiných vývařoven na stejné výši.
„Je pravděpodobné, že nebudeme zdražovat
ani 1. ledna, přestože ceny energií rostou.
Provoz moderní vzduchotechniky by totiž
měl být ve spotřebě  tepla a elektřiny méně
náročný,“ poukázal na důležitý fakt ředitel
CŠJ Leoš Trnka.  (eva)

Za nejmenšími dětmi se přišel do školek podívat
i místostarosta Jaroslav Tvrdík. Foto Eva Břeňová

Starosta Chlupáč společně s místostarostou Tvrdíkem se osobně pře-
svědčili, zda modernizace vzduchotechniky proběhla dle projektu. (eva) 
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PĚSTOUNI SE REKREOVALI
Třináct pěstounských rodin z Litoměřicka, Lovosicka a Roudnicka se

první zářijový víkend sešlo v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Tra-
dičního setkání pěstounských rodin se zúčastnilo 60 osob, z toho pětatřicet
dětí. Pobyt se uskutečnil díky finančním příspěvkům Městských úřadů v Li-
toměřicích, Lovosicích, Roudnici nad Labem, Krajského úřadu v Ústí nad La-
bem a sponzorů z řad firem.

„Připraven byl program, ve kterém nechybělo opékání buřtů, výlet na hrad
Bezděz, koupání v Máchově jezeře, karneval nebo projížďka parníkem.
Především děti měly radost z nových zážitků. Pro pěstouny to pak byla pří-
ležitost k odpočinku a výměně zkušeností,“ přibližuje víkendový pobyt pra-
covnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví litoměřického městského
úřadu Simona Barčíková.

Pěstounských rodin v Litoměřicích nepřibývá. Zvyšuje se však počet dětí
v již fungujících  pěstounských rodinách. „Ročně registrujeme jednu až tři žá-
dosti o přidělení dítěte do pěstounské péče,“ říká vedoucí odboru Martin Ve-
ber. Většinou jde o páry, které nemohou mít vlastní děti a nemají šanci na
osvojení, nebo jde o páry s vlastními potomky, ale s chutí poskytnout domov
těm, kteří ho nemají. Počet dětí, které čekají na pěstounské rodiny, je vyšší,
než zájem o ně. „Naopak zájem o adopci několikrát převyšuje počet právně
volných dětí,“ dodala Simona Barčíková.  (eva)

ASISTENČNÍ SLUŽBA
V září začalo v našem regionu roz-

víjet svoji činnost občanské sdružení
zabývající se osobní asistencí. Spo-
čívá nejenom v úkonech spojených
s péčí o domácnost, doprovody na
úřady a k lékaři a péčí o sebe sama.
Osobní asistenti jsou společníky, mo-
hou seniory, zdravotně postižené
a jiné potřebné doprovázet na pro-
cházku, případně být s člověkem,
který není soběstačný v době, kdy se
o něj rodina nemůže postarat. 

Nově vznikající pobočka o.s. HE-
WER tyto služby poskytuje senio-
rům a zdravotně postiženým, kteří
chtějí prožívat svůj život mezi svými
blízkými doma, případně nemohou
být z různých důvodů umístěni do
institucí s pobytovými službami. 

Více informací na
www.pecovatel.cz,
www.osobniasistence.cz
a osobní-asistence.blogspot.com.           

PRÁCI S POČÍTAČEM SE UČÍ I SENIOŘI
V Bethelu probíhají v současné době kursy výuky na počítači, které fi-

nancuje město Litoměřice. Určeny jsou seniorům, jež se učí pracovat s in-
ternetem, elektronickou poštou, vytvářet soubory, kopírovat a podobně.
„Od manželů Klausových jsme do Klubu důchodců dostali počítač
a chceme s ním umět pracovat,“ vysvětlila důvod svého zájmu  předsed-
kyně klubu Eva Vladyková (na snímku vlevo). Foto Eva Břeňová  

ANČA: ŽIVOT JE BOJ
Přesně takový vzkaz napsaný na

zdi společenské místnosti Bethelu za-
nechala dívka, která se chce poprat
o slušné místo v životě. A zatím se jí
daří. Nepochybně i zásluhou Domu
křesťanské pomoci Bethel, který sídlí
v objektu budovy bývalého kláštera
řádu Klarisek, který rekonstruoval
sbor Bratrské jednoty baptistů. Smy-
slem jeho činnosti je nabídnout účin-
nou pomoc mladým lidem, kteří
opouštějí brány dětských domovů,
podpořit jejich integraci do běžného
života společnosti a pozitivně ovliv-
ňovat jejich životní hodnoty. 

BETHEL JE PO ODCHODU
Z DOMOVA OPOROU

„Nebývá to jednoduché. Lidé sto-
jící na prahu dospělosti najednou
opouštějí relativně pohodlný život
v dětském domově, který jim nabízel
takové vymoženosti, jako třeba dva-
krát ročně výlet k moři. A nyní si mu-
sejí na materiální potřeby vydělat
a hlavně zajistit si bydlení,“ poukazuje
na kritický moment ředitel Bethelu
Robert Krejčí.

Velkou oporou jim je Bethel.
V první fázi nabídne ubytování, so-
 ciá lní poradenství, ale i možnost re-
kvalifikace, aktivní využití volného
času a další zajímavé aktivity.    

Ti, kteří pracují a dokáží si vydě-
lat na bydlení, mohou po roce a půl
stráveném v Bethelu odejít do jed-
noho z pěti samostatných bytů, které
jsou v Ústí nad Labem, Bechlíně
a Kadani. Jednou z podmínek je za-
ložení stavebního spoření, jež je zá-
kladem pro následnou koupi vlast-
ního bytu. 

Od roku 2001 prošlo Domem na
půli cesty 189 mladých lidí. Skuteč-
nou zkoušku z dospělosti „složilo“
zhruba 60 procent z nich. Anče, která
již několik let pracuje a pořídila si
vlastní bydlení, se to podařilo. Ne
každý příběh však končívá  šťastně.  
Leckdy přijdou na řadu drogy, alkohol
a někdy i kriminál.

KLUB OAZA NABÍZÍ
ZAJÍMAVÉ AKTIVITY

Zaměřit se však je třeba již na
mladší věkovou kategorii. Při Bethelu
proto funguje nízkoprahový klub
Oaza. Otevřen je od pondělí do pátku
od 14 do 19 hodin v přízemí skaut-
ského domu (bývalá diskotéka
TYPO). Nabízí dětem a mládeži od 12
do 26 let nejen kulturně sportovní čin-
nost, ale i fotokroužek, kroužek se-
beobrany a další zajímavé aktivity.
Hlavní skupinu uživatelů tvoří děti
a mládež z romské komunity a soci-
álně znevýhodněných rodin. Denně
jich přijde kolem dvaceti. Služby
klubu jsou zdarma. Pracovníci klubu
Oaza by v příštím roce rádi otevřeli
tvůrčí dílnu keramických prací, va-
ření, a to včetně zázemí pro rukodělné
techniky, jako je například drátkování.

O REKVALIFIKACE MAJÍ
MLADÍ VELKÝ ZÁJEM

Nedílnou součásti Bethelu je
vzdělávání. V červnu letošního roku
byl ukončen projekt  vzdělávání mla-

dých lidí, podpořený osmi set tisíci
korunami z Evropského sociálního
fondu.  Mladí  z celého Litoměřicka
se zde rekvalifikovali v oborech číš-
ník, zahradník, obsluha vysokozdvi-
žného vozíku apod. Proběhly kursy
šití, výuky německého jazyka
a mnohé další. 

Součástí Bethelu je i Křesťanské
centrum. Organizuje řadu akcí, napří-
klad pro hospic, vazební věznici, do-
mov seniorů U Trati, seminář křes-
ťanské pastorace a další. 

Provoz Bethelu stál v loňském roce
čtyři miliony korun. Hrazen je z dotací
a sponzorských darů. Nejvyšší dotaci
(1,5 milionů korun) poskytlo  Minis-
terstvo práce a sociálních věcí. Osm
set tisíc korun činila dotace z operač-
ního programu Rozvoj lidských
zdrojů.  Příspěvek města Litoměřice
dosáhl 230 tisíc korun. (eva)

1. října byla v Pražské ulici znovuotevřena kavárna Bethelu, kterou v minulosti vy-
hledávali pro příjemné chvilky posezení hlavně maminky s dětmi. Zaměstnání v ka-
várně našla Tereza Berkyová (na snímku.) Foto Eva Břeňová  

KRAJ VYDÁVÁ PASY 
I obyvatelé Litoměřic si mohou

požádat o vydání rodinného pasu. Ur-
čen je pro rodiny s alespoň jedním dí-
tětem do 18 let, trvale žijící v Ústec-
kém kraji, který je předkladatelem
projektu. 

Zájemci o rodinné pasy mohou vy-
užívat slevy v oblasti kultury a
sportu, při nákupu oděvů, elektro-
niky, sportovních potřeb i u ostatních
služeb (např. restaurace, ubytování,
dovolené). 

Největší slevy jsou ale nabízeny v
oblasti volnočasových aktivit, u po-
skytovatelů, kteří jsou příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje, obcí a
měst. 

Registrace je zdarma. Více infor-
mací na stránkách http://www.
rodinnepasy.cz/usti/registrace-usti.
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STALO SE
Krádež kuchyňské linky.

Neznámý pachatel se vloupal na
pokratickém sídlišti do sklepní
kóje. Vysadil dveře a odcizil ze
sklepa novou kuchyňskou linku.
Způsobil škodu 23 tisíc korun. 

Nehoda skončila tragicky.
Z trestného činu Ublížení na zdraví
s následkem smrti a z Ohrožení
pod vlivem návykové látky byl ob-
viněn řidič, který způsobil na Tyr-
šově mostu tragickou nehodu. Ři-
dič, který posléze nadýchal 1,9
promile, zavinil čelní srážku s feli-
cií, jejíž řidička zemřela.  Čtyřletá
dívenka byla se středně těžkým
zraněním převezena do nemoc-
nice. Viník vyvázl bez zranění.
Hrozí mu až pět let vězení. 

CHYSTÁ SE PRODEJ PARCEL
Do konce roku by měly být hotové inženýrské sítě a nová komunikace na

Miřejovické stráni. Počítá se i s výsadbou stromů a další zeleně. Město Li-
toměřice se tak chystá na prodej devatenácti stavebních parcel o velikosti
700 až 750 metrů čtverečních, které se nacházejí naproti pokratickému
hřišti, pod Šibeničním vrchem. K prodeji přistoupí počátkem příštího roku.
Veřejnost bude v předstihu  informována. 

O ceně je podle vedení radnice zatím předčasné spekulovat. Rozhodnou
o ni zastupitelé na základě znaleckého odhadu, v němž se odrazí i cena, kte-
rou město zaplatí za budování inženýrských sítí a komunikace. Stejně tak
zastupitelé určí klíč, podle něhož parcely rozdělí v případě převisu poptávky
nad nabídkou. 

Již nyní se  v Litoměřicích chystá druhá vlna přípravy pozemků určených
pro stavbu rodinných domků. „Tentokrát ale půjde o oblast pod pokratickým
hřištěm. Teprve však probíhají projekční práce,“ dodala vedoucí odboru Ve-
nuše Brunclíková.  

Na Miřejovické stráni jde v tuto chvíli o poslední parcely nacházející se
v majetku města. O získání dalších usiluje odbor majetku města a bytového
hospodářství spolu s odborem územního rozvoje.   (eva)

Úkolem komise je předjednat
podmínky převodu koupaliště
Vedení radnice zahájilo jednání o případném převodu areálu koupaliště na

Písečném ostrově  na město. Za tímto účelem ustanovilo komisi,  jejímž úko-
lem je dohodnout se zástupci  Tělovýchovné jednoty Slavoj podmínky plá-
novaného převodu. 

Členy komise jsou místostarosta Jaroslav Tvrdík, radní Václav Červín a Pa-
vel Kejř, vedoucí majetkového odboru města Václav Härting, právník úřadu
Petr Panaš, technik odboru školství, kultury a sportu Jiří Halml a ředitel
Městských sportovních zařízení Jaromír  Tvrzník. 

K rozhodnutí o prodeji přimělo dosavadního provozovatele koupaliště, tedy
TJ Slavoj,  finanční náročnost provozu. Přednostně pozemky nabídl městu, a
to za smluvní cenu. Jednou z možných variant je výměna pozemků, plus do-
platek. Slavoj má totiž zájem o převod pozemků jachtařského klubu a teni-
sového areálu na Střeleckém ostrově.

„Komise má mandát k vyjednávání. Stanovili jsme ale určité mantinely,“
uvedl starosta Ladislav Chlupáč. Radní například požadují, aby budovy na-
cházející se v areálu koupaliště byly převedeny na město bez nájemce. Což
se v tuto chvíli jeví jako problém, protože například  provozovateli restaurace
vyprší platnost smlouvy až za  několik let.          (eva)  

SENÁTOR PODEPSAL MEMORANDUM

FINANCE VRÁTILI PARKU
Sedm set tisíc korun investuje rad-

nice do dalšího zvelebení parku, který
byl slavnostně otevřen letos v červnu
v prostoru mezi Domem kultury a par-
kovištěm U Hvězdárny. 

„Jde o finanční prostředky, které se
při výstavbě parku podařilo ušetřit.
Nyní jsme na základě podnětu od od-
boru územního rozvoje rozhodli
o tom, jaké konkrétní věci za ně po-
řídíme,“ prezentoval rozhodnutí rad-
ních místostarosta Jaroslav Tvrdík.

Nejdražší bude vybudování stíní-
cích konstrukcí, doplnění zábradlí
a doplnění plotu pod vodárnou, což
bude stát více než 400 tisíc korun.
Dále doje k výsadbě nových rostlin
nad vjezdem do suterénu kulturního
domu, dalšímu osázení záhonů, ži-
vých plotů apod. (eva)

PLÁNOVÁNY JSOU TAKÉ
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
Virtuální prohlídka Litoměřic na internetu bude v příštím roce dalším

prostředkem vedoucím ke zvýšení povědomí o městě. Litoměřičtí totiž
kromě projektu na dostavbu a modernizaci zimního stadionu uspěli v Re-
gionálním operačním programu Severozápad i s žádostí o dotaci na pro-
jekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami“, jehož celkové náklady
dosáhnou  téměř pěti milionů korun. 

„Zaměřen je na podporu stávajících a tvorbu nových produktů cestov-
ního ruchu,“ informoval vedoucí oddělení cestovního ruchu a marke-
tingu městského úřadu Kamil Soukup.

Část z těchto finančních prostředků bude kromě výše zmíněné tvorby
virtuální prohlídky použita na uspořádání konference cestovního ruchu
Stop and Stay (Zastav se a zůstaň) s mezinárodní účastí.  V Domě kultury
proběhne na konci března příštího roku. V plánu je i rozšíření vybavení in-
formačního centra městského úřadu. Zakoupeny budou kromě jiného tzv.
audio guidy, tedy přístroje, které v několika jazycích přiblíží turistům nej-
zajímavější místa města. (eva)

Memorandum o partnerství a spo-
lupráci při přípravě a průběhu nefor-
málního zasedání ministrů dopravy
zemí Evropské unie v Ústeckém kraji
podepsal v pátek odpoledne v Ústí
nad Labem místopředseda vlády pro
evropské záležitosti Alexandr Vondra.
Učinil tak společně s hejtmanem Ús-
teckého kraje Jiřím Šulcem, náměst-
kem ministra dopravy Jiřím Hodačem,
starostou Litoměřic Ladislavem Chlu-
páčem, starostou Libochovic Jarosla-
vem Benešem a ředitelem Národního
památkového ústavu. 

Právě neformální jednání ministrů
dopravy zemí EU proběhne příští rok
na konci dubna v Litoměřicích. S cí-
lem informovat obyvatele kraje o
tom, co české předsednictví v EU pro
republiku znamená, proběhla na ús-
teckém náměstí i Road show spojená
s kulturním programem.

„Ústecký kraj je klíčovou dopravní
křižovatkou, úspěšně se zde rozvíjí
veřejná lodní doprava a Lovosice pa-
tří mezi nejvýznamnější železniční

uzly,“ odůvodnil senátor za Litomě-
řicko Alexandr Vondra, proč právě
zde budou jednat ministři dopravy.

Zástupci Úřadu vlády si prohlédli
i litoměřický Dům kultury, kde již
v průběhu léta proběhly interiérové
úpravy. „Do výměny podlahových
krytin a dalších úprav jsme  investo-
vali zhruba pět milionů korun,“ in-
formoval starosta Chlupáč. S výsled-
kem byli zástupci Úřadu vlády i
Ministerstva dopravy spokojeni. „Li-
toměřice reprezentují region, který
se má čím chlubit,“ dodal Alexand
Vondra. 

Společně s ministry dopravy do
něj v příštím roce zavítají i jejich
manželky, blízcí spolupracovníci a
několik desítek novinářů. Litoměřice
se tak na několik málo dní ocitnou
v centru pozornosti celé Evropy. Již
nyní se připravuje i doprovodný pro-
gram. Například na manželky mini-
strů čeká plavba lodí po Labi a rela-
xační odpoledne ve Mšeném-lázních.
Ministři zřejmě poobědvají v litomě-

řickém hotelu Salva Guarda a spo-
lečná závěrečná večeře pak proběhne
na Státním zámku Libochovice.

Alexandr Vondra si kromě interiéru Kulturního domu prohlédl i zrekonstruované
atrium. Na snímku společně se svou náměstkyní J. Hendrychovou a hejtmanem.        

Litoměřice při té příležitosti chys-
tají i řadu doprovodných akcí.

Eva Břeňová
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NÁJEMNÉ V BYTECH BUDE
O DEVĚT PROCENT VYŠŠÍ

Nájemníci bytů, jejichž vlastníkem je město Litoměřice, budou od 1. ledna
platit vyšší nájemné. Cena za metr čtvereční se zvýší ze současných 18,14 Kč
na 19,81 Kč. O změně  byli všichni nájemníci informováni dopisem.

„Zdražení nájmu je přímo úměrné zvyšování tržní ceny bytů,“ vysvětlil
 prin cip výpočtu nových cen vedoucí oddělení správy bytového hospodářství
městského úřadu Vladimír Zelený. 

Ke zvýšení nájemného dle zákonem daných pravidel dojde naposledy
v roce 2010. Od roku 2011 již platí deregulované nájemné. Což v praxi zna-
mená, že bude záležet pouze na vlastnících bytů, jakou finanční částku ná-
jemníci zaplatí. 

Nájmy nebytových prostor nacházejících se v majetku města Litoměřice zůs-
távají na stejné úrovni. „K výraznější úpravě cen došlo naposledy před čtyřmi
lety, kdy vzrostly o zhruba 75 procent. V nejbližší době proto zvyšování nájmů
v nebytových prostorách neplánujeme,“ uvedl Vladimír Zelený.   (eva)

DO PRODEJE JDOU DALŠÍ DOMY
Zastupitelé na svém posledním jednání schválili koeficienty, od nichž

se odvine výše ceny za další byty určené k prodeji. Tentokrát jde o pro-
dej bytových jednotek v ulicích  Topolčianská (č.p. 404, 419, 425, 437),
Vrchlického (č.p. 270), Mládežnická (č.p. 1752, 1753), Stránského (č.p.
1754, 1755), Družstevní (č.p. 1756, 1757), Heydukova (č.p. 1872, 1873,
1874, 1875), Seifertova (č.p. 1876), A. Muchy (č.p. 414, 415, 416),  ul. Ku-
bínova (č.p. 437, 438, 439) a Ladova.

Pro výpočet ceny byl stejně jako u dříve schvalovaných bytů schválen
koeficient 0,4. Lidé tedy budu kupovat pouze za 60 procent odhadní, ni-
koli tržní ceny. Stav domů zohledňuje znalecký posudek.

„Nejpozději v únoru dostanou nájemníci nabídky na koupi bytů,“ in-
formoval vedoucí majetkového odboru Václav Härting. K prodeji může
dojít pouze v případě, že o koupi projeví zájem více než 60 procent ná-
jemníků.  (eva) 

Průměrně dobré podmínky k pod-
nikání nabízí město Litoměřice. Vy-
plynulo to z ankety Město pro byznys
2008, kterou organizoval týdeník
Ekonom. Hodnotil se počet firem,
podíl podnikatelů, nezaměstnanost,
nemocnost, ceny bytů, stavebních po-
zemků a mnoho dalších kritérií  roz-
dělených do šesti skupiny. Triumfo-
val Děčín. Poslední ze šestnácti
hodnocených měst Ústeckého kraje
skončil Chomutov. Litoměřice se
umístily uprostřed, tedy osmé.

„Osobně to považuji za pozitivní
výsledek. Je třeba si uvědomit, že
nejsme průmyslové město, nemáme
průmyslové zóny, přesto v Litomě-
řicích i zásluhou radnice vznikají

PLÁN PŘISTAVENÍ 
KONTEJNERŮLOĎ PŘIPLOUT NEMOHLA

Kvůli nízké hladině Labe nepři-
plula během léta do Litoměřic žádná
velká německá kabinová loď, která
sem pravidelně vozí stovky turistů. 

„Dosavadní náklady na přípravu
zlepšení plavebních podmínek již do-
sáhly 280 milionů korun, ale hmata-
telné výsledky nikde. Například jezy
na Děčínsku, které by zajistily splav-
nost Labe až k německým hranicím,
stále chybí,“ ostře zkritizoval tento fakt
místopředseda Hospodářské komory
Ústeckého kraje Jiří Aster. Učinil tak v
rámci semináře, který u příležitosti
mezinárodní akce Elbe – Labe propa-
gující rozvoj veřejné lodní dopravy
uspořádalo město Litoměřice. 

„Ovšem výsledky pravidelné ve-
řejné lodní dopravy na trase Roud-
nice nad Labem – Litoměřice – Ústí
nad Labem, zahájené  1. května, jsou
výborné.  Loď jezdí plná a ohlasy
jsou pozitivní,“ konstatoval další z
přednášejících, ředitel Dolního zá-
vodu Povodí Labe Jindřich Zídek.
Již v příštím roce by proto mělo do-
jít k rozšíření počtu obcí, u jejichž
břehů bude Porta Bohemica přistávat.
Litoměřičtí pro tento záměr získali

podporu Ministerstva dopravy.
„Drobnější stavby za zhruba 15 až
20 milionů korun jsme schopni zafi-
nancovat již v příštím roce,“ přislíbil
ředitel Ředitelství vodních cest ČR
Miroslav Šefara.

Je proto třeba v první fázi urych-
leně začít s přípravou jednoduchých
projektů na stavbu můstků, které by

mohly být již v příští sezoně uve-
deny do provozu. „Dovedu si před-
stavit, že první z nich by byl vybu-
dován v Libochovanech. Tedy v obci,
kterou denně projíždějí desítky cy-
klistů. V opačném směru zase v Li-
botenicích,“ nastínil jednu z možných
variant místostarosta Litoměřic Jaro-
slav Tvrdík. Eva Břeňová

U příležitosti mezinárodní akce pořádané hospodářskými komorami a městy leží-
cími podél Labe byla na litoměřickém Lodním náměstí krátkodobě instalována vý-
stava k lodní dopravě. Foto Eva Břeňová

LITOMĚŘICE SKONČILY OSMÉ
projekty nabízející nové pracovní
příležitosti,“ zhodnotil výsledek an-
kety místostarosta Jaroslav Tvrdík.
Na mysli přitom měl fakt, že zave-
dena byla pravidelná veřejná lodní
doprava spojená s provozem restau-
race, po městě jezdí výletní vlá-
ček, renovací nebytových prostor
město umož nilo vznik restaurace
U Hvězdárny nebo cyklopůjčovny.

„Důležité je hlavně to, aby mezi
městským úřadem a podnikateli ne-
byla komunikační bariéra, nýbrž vzá-
jemně si byli oporou,“ poukázal na
důležitý moment místostarosta
Tvrdík. I proto byla obnovena
smlouva o spolupráci mezi městem a
hospodářskou komorou. (eva)

6.-  7.10. Křižíkova a Želetice

9.-10.10.
Šafaříkova, Dobrovského
a Polní

13.-14.10.
Ladova a Jezuitská
a Dolní Rybářská

14.-15.10. Vrchlického a Nerudova

16.-17.10. Dykova, Purkyňova a Alšova

20.-21.10. Tylova a 28.října

23.-24.10. Teplická a Odboje

29.-30.10.
Seifertova, Hejdukova
a Švermova

30.-31.10.
Zahradnická a Družstevní,
Mládežnická

3.-  4.11. Horova a Plešivecká

4.-  5.11.
Pokratická-Družba
a Sokolská

6.-  7.11.
Tyršovo náměstí
a Kořenského

10.-11.11.
Masarykova a Nezvalova,
Havlíčkova

11.-12.11. Škroupova a B.Němcové

13.-14.11. Pražská a U Kapličky

18.-19.11. Fillova a Marie Pomocné

20.-21.11. Na Mýtě a Topolčianská

24.-25.11. Žižkova a Březinova cesta

27.-28.11. Neumannova a Smetanova

1.-  2.12. Husova a U Stadionu

2.-  3.12. Dalimilova a Revoluční

4.-  5.12. Březinova cesta a A.Muchy

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD JE
NA ŠPICI ŽEBŘÍČKU

Litoměřický živnostenský úřad ve-
dený Jaroslavou Jobovou se ocitl na
špici v počtu elektronicky podaných
jednotných registračních formulářů
(JRF). Vyplynulo to z celorepubliko-
vého žebříčku, který sestavilo Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu.

Možnost elektronického ohlášení
živnosti, podání žádosti o koncesi či
o provedení změny byla zavedena 1.
července letošního roku. „V Lito-
měřicích bylo do 8. září elektro-
nicky vyplněno celkem 465 JRF,“
informoval tajemník městského
úřadu Radek Löwy. Na druhém

místě z celkem 227 obecních živ-
nostenských úřadů se umístilo Va-
lašské Meziříčí a třetí skončila
Roudnice nad Labem. 

„Poděkování patří úřadům, které
se pohybují na špičce přehledu. Vy-
soký počet živnostenských úřadů,
které nevyužívají elektronická podání
JRF, je však velmi znepokojivý,“
uvedl ředitel odboru živností Minis-
terstva průmyslu a obchodu Petr Ka-
meník. Přitom tento způsob podání
může zjednodušit práci jak podnika-
telským subjektům, tak pracovníkům
živnostenských úřadů. (eva)
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Program kina Máj na mìsíc říjen a listopad

Divadlo K. H. MáchyDùm kultury
ŘÍJEN
Večerní pořady
6.10. Divadelní spolek Kašpar: Edmond Rostand  

Cyrano. Příběh, který rozhodně nezestárnul. Od
19.00 hod. Vstupné: 200/300Kč.

9.10. Divadlo ABC: Yasmina Reza  – Třikrát život.
Neobyčejně dráždivá groteskní komedie současné
francouzské autorky. Od 19.00 hod. Vstupné:
210/300 Kč.

12.10. Studio Dva: Terry Johnson –  Absolvent. Je
možné dokončit jako premiant studia a pak už se
vykašlat na celou kariéru? Hrají: I.Chýlková, J.Sa-
toranský …Od 19.00 hod. Vstupné: 210/300 Kč.

Koncerty
3.10. Město Litoměřice   Dny kultury   Litoměřice   Mí-

šeň - Fulda
Slavnostní zahájení s vystoupením zahraničních
sborů. Od 18.30hod.

LISTOPAD

4. 11. Symfonický orchestr teplické konzervatoře
(koncert KPH). Od 19 hod.

9. 11. O Kubovi ze Smolné lhoty (pro děti). Od 15 hod.
10. 11. Emigranti (činohra - předplatné). Od 19 hod.
20. 11. Koncert učitelů ZUŠ. Od 18 hod.
30. 11. Aladinova lampa. Od 15 hod.
(doplnění v listopadovém programu divadla)

ŘÍJEN
5.10. Sváťovo dividlo. O Červené Karkulce.

Od 10 a 15 hod.
7.10. Ákos Kertész   Kornelovy dcery. Di-

vácky vděčné a pikantní pousmání nad
tím, jak se věci mění jinak, než myslíme.
Hrají: M. Kantorková, M. Dolinová, R.
Stupková, J. Šulcová a M. Steinma-
slová. Od 19.30 hod. Vstupné: 150/200
Kč.

10.10. Prodloužená –  Taneční kurz A. Od
19.00 hod. Vstupné:120 Kč

11.10. Prodloužená  – Taneční kurz B. Od
19.00 hod. Vstupné 120 Kč

16.10. Cestopisná přednáška  – známé nez-
námé Kanáry. Přednášejí manželé Pále-
níčkovi. Od 18.00 hod. Vstupné 65 Kč.

17.10. DARK SIDE OF THE MOON 2008
v podání bratrů Kašparů a přátel. Po-
kračování úspěšné série vystoupení
s touto pinkfloydovskou klasikou. Od
20 hod. Vstupné 230/280Kč

19.10. Taneční odpoledne. Taneční orchestr
BONUS Vlastimila Jurčíka. Od 15.00
hod. Vstupné 65 Kč.

23.10. Karel Plíhal. Po velké koncertní pauze
vyjíždí zase na koncertní šňůru. Od
19.30 hod. Vstupné 150/200 Kč.

25.10. Orchestr Františka Honzáka. Od
19.30 hod. Vstupné 100/150 Kč

LISTOPAD
3.11. Cestopisná přednáška KUBA –  perla

Karibiku. Přednáší Karel Wolf. Nazpět
do země. Od 18 hod. Vstupné: 65 Kč.

4.11. Hudba Praha. Koncert rockové kapely.
Od 19 hod. 

6.-8.11. ŠKOLA 2008. Cesty k dalšímu vzdělá-
vání a profesi. Nabídka a prezentace
středních učilišť. Od 9-17 hod. V so-
botu 8.11. od 9-14 hod.

14.11. Taneční kurz A –  raut. Od 17.30 hod.
Vstupné: 120 Kč

14.11. Taneční kurz B –  raut. Od 20.30 hod.
Vstupné: 120 Kč

16.11. Sváťovo Dividlo. Tři prasátka –  lout-
kové divadlo s pohádkou. Od 10.00 a
15.00 hod.

18.11. Vladimír HRON   „Hvězdný expres“.
Moderátor, zpěvák, šoumen.  Od 19.00
hod. 

19.11. MARIE ROTTROVÁ + NEŘEŽ.
V celovečerním programu vystoupí
jedna z našich nejoblíbenějších zpěva-
ček. Od 19.00 hod.

26.11. ŽALMAN  Spol. Koncertem oslaví 41
let na scéně. Od 19.30 hod.

29.11. Sváťovo Dividlo. Kašpárek a hodná
víla. Loutkové divadlo s pohádkou. Od
10.00 a 15.00 hod. 

ŘÍJEN

3.10. Vall   I (USA,2008,animovaný).
Vall   I je poslední robot na pla-
netě Zemi, kterého tu lidstvo za-
nechalo. Od 17.30 h.
Tobruk   za účasti delegace
tvůrců. Od 20.00 h.

4.10. Vall   I. Od 15.30 h.
Tobruk. Od 17.30 a 20.00 h.

5.10. Vall   I. Od 15.30 a 17.30 h.
Tobruk. Od 20.00h.

6.10. Hellboy 2: Zlatá armáda (USA,
2008, akční). Zachránit svět je
pekelná dřina. Od 17.30 h.
Tobruk. Od 20.00 h.

7.10. Hellboy 2.Od 17.30 h.
Tobruk. Od 20.00 h.

8.10. Tobruk. Od 17.30 h.
Hellboy 2. Od 20.00 h.

9.10. Filmový klub- Sever
Po stavbě (Dánsko/Švédsko,
2006). Film od známé dánské re-
žisérky je citovým dramatem ze
života jedné rodiny. Od 20.00 h.

10.10. Cesta do středu Země (USA,
2008, dobrodružný). Nová adap-
tace Vernerova románu. Od
17.30 a 20.00 h.

11.10. Kung-fu Panda (USA, 2008,
animovaná komedie).
Od 15.30 h.
Cesta do středu Země. Od
17.30 h.
12 ( Rusko, 2007). Politicky ak-
tualizovaná verze slavného dra-
matu 12 rozhněvaných mužů.
Od 20.00 h.

12.10. Kung-fu Panda. Od 15.30 h.
12. Od 17.30 h.
Cesta do středu Země. Od
20.00 h.

13.10. Letopisy narnie: princ Ka-
spian (USA, 2008, dobro-
družný). Všechno, co jste dosud
znali, se navždy změnilo.Od
20.00 h.

14.10. Představení pro veřejnost a MŠ.
Pane, k princeznám se neču-
chá. Od 9.30 h.
Letopisy narnie: princ Ka-
spian. Od 17.30 h.
Zohan: krycí jméno kadeřník
(USA, 2008, komedie). Neza-
hrávejte si se svým kadeřníkem.
Od 20.00 h.

15.10. Letopisy narnie: princ Kaspian.
Od 17.30 h.
Zohan: krycí jméno kadeřník.
Od 20.00 h.

16.10. Představení pro veřejnost a
školy. Robinsonovi (USA,
2007, animovaný). Malý vyná-
lezce hledá rodinu, kterou nikdy
nepoznal. Od 14.00 hod
Filmový klub   východ
Dech (Jižní Korea, 2007). Film
o krizích partnerských vztahů a
svazcích. Od 20 h.

17.10. Poločas rozpadu (SR, 2007).
Tragikomedie o rozpadu vztahů,
hodnot a jistot, situovaná do sou-
časné Bratislavy. Od  17.30 h.
Funny games USA
(USA/FR/VB, 2008, thriller).
Nekompromisní snímek o bru-
talitě společnosti. Od 20 h.

18.10. Funny games USA. Od 17.30 h.
Poločas rozpadu. Od 20.00 h.

19.10. Horton (USA, 2008, animo-
vaný). Tvůrci Doby ledové, při-
cházení s příběhem slona. Od
15.30 h.
Poločas rozpadu. Od 17.30 h.
Funny games USA. Od 20 h.

20.10. Star wars: Klonové války
(USA, 2008, animovaný).
Hvězdné války, jak jste je ještě
neviděli. Od 17.30 h.
Máj (ČR,2008,balada). Po Ky-
tici další atraktivní filmové zpra-
cování českého literárního pod-
kladu od režiséra F.A.Brabce.
Od 20 h.

21.10. Star wars: Klonové války. Od
17.30 h.
Máj. Od 20 h.

22.10. Máj. Od 17.30 h.
Star wars: Klonové války. Od
20 h.

23.10. Nestyda (ČR, 2008). Neroman-
tická komedie o manželství a
sexu podle M.Viewegha. Od
17.30 h.
Filmový klub   východ
Moje borůvkové noci (Hong.
Kong/Čína/FR, 2007). Cesta se-
bepoznání jako lék na zlomené
srdce.Od 20 h.

24.10. Nestyda. Od 17.30 a 20 h.
25.10. Nestyda. Od 17.30 a 20.00 h.
26.10. Sissi a Yetti (Německo, 2007,

anim. komedie). Vše je doko-
nalé do chvíle, kdy je císařovna
unesena. Od 15.30 a 17.30 h.
Nestyda. Od 20 h.

27.10. Nestyda. Od 17.30 a 20 h.
28.10. Nestyda. Od 17.30 h.
10. Dny Česko-Německé kultury

Absurdistán (Německo, 2007)
Absurdní komedie z exotického
Kocourkova. Od 20.00h.

29.10. Absurdistán. Od 17.30 h.
Nestyda. Od 20.00 h.

30.10. Full metall village (Německo,
2006). Vtipný portrét ospalé ně-
mecké vesničky Wacken, která
se jednou v roce proměňuje
v hlavní stan heavymetalové
scény. Od 17.30 h.
Náš vůdce (Německo, 2008).
Může se katastrofa nacionálního
socialismu opakovat? Od
20.00h.

31.10. Disaster Movie (USA, 2008, ko-
medie). Nejnovější film scéná-
ristů Scary Movie. Od 17.30 h.
Sedmé nebe (Německo, 2008).
Co se stane, když se v důchod-
kyni probudí sexuální touha? Od
20 h.

LISTOPAD

1.-2. 11. Disaster Movie
1. 11. Láska na grilu (Přehlídka

nového německého filmu)
2. 11. Nakonec přijdou turisté

(Přehlídka nového němec-
kého filmu)

2. 11. Kronika rodu Spider-
wicků. Od 15.30 h.

3. 11. Kámoš (Přehlídka nového
německého filmu)

4. - 7. 11. Děti noci (nový český film
M. Pavlátové s M. Issovou
a J. Mádlem v hl. rolích)

7. 11. Návrat (FK). Od 20 h.
7. - 9. 11. Kozí příběh (první český

animovaný 3D film)
8. - 9. 11. Katyň
10.-12. 11. Oko dravce
13. 11. René (FK - další z řady ča-

sosběrných dokumentár-
ních filmů Heleny Třeští-
kové). Od 20 h. 

13.-16. 11. Vesmírní opičáci
14.-17. 11. Zrcadla
17. 11. 2 dny v Paříži. Od 20 h.
18.-19. 11. Tropická bouře
20. 11. Slepé lásky (FK - úspěšný

slovenský dokument, který
bodoval i na festivalu v
Cannes). Od 20 h.

21.-23. 11. Mamma Mia!
22.-23. 11. Rembrandtova

Noční hlídka 
23. 11. Zapomenutý ostrov. Od

15.30 h.
24.-26. 11. Návrat čápů
24.-26. 11. 96 hodin
27.-30. 11. MADAGASKAR 2
28.-30. 11. Quantum of Solace (nová

dobrodružství agenta 007
Jamese Bonda)

Časy začátku promítání budou upřes-
něny na plakátech.
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SBORY PROŽILY ÚSPĚŠNÝ ROK

Mezi nejmladší pěvecká tělesa patří v Litoměřicích Syrinx. Foto Eva Břeňová 

KONCERTY
4. 10. Hlásek, Máj, PSLU: Sbo-

rové dny, Terezín 
4. 10. Cantica Bohemica: koncert

k česko-německým kultur-
ním dnům , ZŠ B. Němcové,
od 19 hod. 

10. 10. Páni kluci: Den hospice, Je-
zuitský kostel, od 18 hod. 

17. 10. Puellae cantantes, Syrinx,
zámek Ploskovice, od 18 h. 

18. 10. Syrinx: večerní koncert , bis-
kupská rezidence  

4. 11. První vystoupení Berušek,
spoluúčinkují Kukačky, Hlá-
sek, Komorní sbor Hlásku,
ZŠ B.Němcové 

6. 11. Puellae Cantantes- Sedmi-
krásky, Modrásci, Komorní
smyčcový orchestr ZUŠ, ZŠ
B. Němcové, od 18 hod. 

Jedenáct litoměřických sbormi-
strů a sbormistryň přijal na radnici
tajemník úřadu Radek Löwy. Šlo
o výraz poděkování za odvedenou
práci, protože jimi vedené sbory zís-
kaly  na republikových i mezinárod-
ních soutěžích několik cenných
vavřínů. 

Ověnčen medailemi přijel z mezi-
národní soutěže Svátky písní v Olo-
mouci sbor Puellae Cantantes a jeho
přípravky Barvičky a Modrásci.
Dívky z Barviček skončily bronzové,
Modrásci mají zlato a bronz, Puellae
Cantantes pak bronz a stříbro. „Letos
zkusíme pracovat i s tříletými dětmi,“
prezentovala novinku sbormistryně
Jindřiška Bohatová.

Mezi nejmladší hudební tělesa
v Litoměřicích patří komorní sbor
Syrinx. Jeho členky, z nichž některé
již opustily řady školaček z Puellae
Cantantes, si z Olomouce přivezly
zlato. „Hned od začátku jsme nasa-
dili vyšší laťku a vyplatilo se,“ po-
chvaloval si sbormistr Roman Pallas. 

V Olomouci, kde se představilo
celkem 169 hudebních těles, uspěl
i Hlásek, tedy sbor fungující při Zá-
kladní umělecké škole v Litoměři-
cích. Ze dvou soutěžních kategorií si
sbor přivezl stříbrnou medaili. 

První místo v kategorii Instrumen-
tální komorní soubory a zvláštní
cenu poroty obdržel soubor Oethos
(studentky Střední pedagogické
školy J.H.Pestalozziho), který se

v polovině dubna účastnil s umělec-
kou vedoucí souboru Dominikou Va-
leškovou Hudebního festivalu
pedagogických škol v Litomyšli.
Dívčí pěvecký sbor Máj se umístil
v bronzovém pásmu. 4. dubna 2009
Máj oslaví 50. výročí. Všechny bý-
valé zpěvačky jsou srdečně zvány.

Smutné období naopak prožívá
Pěvecké sdružení litoměřických uči-
telů, protože zemřel jejich prezident
Václav Protiva. Koncertní kalendář
pro nejbližší dny však i pro toto pě-
vecké těleso zůstává stejný. 

Novinku nabízejí Páni kluci. Za-
ložen byl mužský komorní sbor slo-
žený ze 14 až 16letých mladých
mužů, kteří Pánům klukům pomá-
hají. Ti se loni zúčastnili mezinárod-
ního nesoutěžního festivalu v Itálii.

Nyní se již těší na koncert s Kami-
lem Střihavkou a Bárou Basikovou,
který se uskuteční v Luhačovicích.
„Plánujeme i společné vystoupení
všech pěti českých chlapeckých pě-
veckých sborů. Účast přislíbily
všechny kromě Boni pueri,“ infor-
moval sbormistr Václav Hanč. 

Zatím největšího úspěchu mezi li-
toměřickými sbormistry dosáhl Vla-
dimír Frühauf, který v červnu získal
za celoživotní práci cenu Bedřicha
Smetany, což je u nás nejvyšší
možné ocenění v oblasti sborového
umění. Vyznamenaly se i jeho svě-
řenkyně. Ženský komorní sbor Can-
tica Bohemica si z mezinárodní
soutěže Musica sacra Praha přivezl
nejen zlatou medaili, ale i titul lau-
reáta soutěže. Eva Břeňová 

FOŤTE ČESKÉ
STŘEDOHOŘÍ

Propagovat krásy Českého stře-
dohoří je smyslem fotografické sou-
těže, kterou vyhlásilo město Lito-
měřice ve spolupráci s Ústeckým
krajem. Jde o jednu z doprovodných
akcí konference cestovního ruchu
Stop and Stay s mezinárodní účastí,
která s ev Domě kultury uskuteční
na konci března příštího ruchu.

Litoměřice byly zařazeny mezi
místa, kde v rámci předsednictví ČR
v Evropské unii proběhne i jedno
z neformálních jednání ministrů
zemí EU. Při té příležitosti bychom
rádi prostřednictvím fotografií uká-
zali, v jak krásném kraji se nacházejí. 

Oficiální název soutěže je „Život
a cestovní ruch v Českém středo-
hoří“. Vyhlášeny jsou tři soutěžní
kategorie. Jedna je určena profe-
sionálům, druhá fotoamatérům a
třetí mladým lidem do šestadvaceti
let. Tématem fotografií má být kra-
jina a život v Českém středohoří a
architektura nebo sakrální stavby
Českého středohoří. 

Uzávěrka soutěže je 10. února.
„Nejlepší snímky vybere porota
složená z profesionálních fotografů,
redaktorů a fotoreportérů nejčte-
nějších severočeských deníků a zá-
stupců města Litoměřice a Ústec-
kého kraje,“ informoval vedoucí
oddělení cestovního ruchu Kamil
Soukup. Slavnostní vyhlášení pro-
běhne u příležitosti konání konfe-
rence Stop and Stay. Mezi vítěze
jednotlivých kategorií bude rozdě-
leno více než sto tisíc korun. 

Partnery soutěže je Ústecký kraj,
Česká centrála cestovního ruchu
Czech  Tourism, Správa chráněné
krajinné oblasti České středohoří,
Litoměřické biskupství, Asociace
hotelů a restaurací České republiky
a Nadační fond Kalich A. Vondry.

Podrobnější informace na webo-
vých stránkách
www.litomerice.cz/fotosoutěž a
www.kr-ustecky.cz.  (eva)

Litoměřičané, přijďte podpořit
naše dvě družstva, která se ve vědo-
mostních a sportovních disciplinách
utkají s družstvy partnerských měst
Fuldy a Míšně.  Zajímavé klání v du-
chu fair play začne v sobotu 4. října
v 16 hodin na Mírovém náměstí. Ne-
pochybně se tak stane největší atrakcí
v pátek 3. října zahájených Česko-ně-
meckých dnů kultury. 

Připraven však je i další zajímavý
doprovodný program. Slavnostní za-
hájení dvoudenní akce proběhne v
pátek v Divadle K.H. Máchy, kde vy-
stoupí pěvecké sbory všech tří
zúčastněných měst. Litoměřice bu-
dou reprezentovat Páni kluci. Ještě
předtím však dojde v Oblastním mu-
zeu k zahájení výstavy, na které se
budou prezentovat Míšeň a Fulda
svou tradiční keramikou a porcelá-
nem. 

Sobotní dopolední program pro-
běhne na Mírovém náměstí. Po proje-
vech zástupců měst se představí děti ze
ZŠ U Stadionu, členové loutkového
divadla z Fuldy, sbor z Míšně, Sváťovo
dividlo a Big band základní umělecké
školy. Zástupci partnerských měst pak
odpoledne zasadí na Střeleckém os-
trově stromy symbolizující dlouhotr-
vající přátelství. 

V úvodu zmíněný souboj měst
začne v 16 hodin. „Soutěž v histo-

PORAZÍ LITOMĚŘICE FULDU A MÍŠEŇ NA LOPATKY? 

PÁTEK 3. 10. 
17.00 h. zahájení výstavy v Oblastním muzeu v Litoměřicích
(prezentace měst Míšeň  a Fulda – porcelán , keramika)
18.30 h. slavnostní zahájení Česko-německých dnů kultury v Divadle

Karla Hynka Máchy. Vystoupí pěvecké sbory – Salto Vocale (Fulda),
Chor de Junge (Míšeň) a  Páni kluci (Litoměřice)

SOBOTA 4. 10.
10.00 – 12.00 kult. program na Mírovém nám.
Vystoupení zástupců  měst 
Program: Pověst o Litoměřicích, country tance (žáci ZŠ U Stadionu)

Kasper Andy (loutkové divadlo Fulda)
‘Chor der Junge (Míšeň)
Sváťovo divadlo (Litoměřice)
Big band (ZUŠ  Litoměřice)

14.00 sázení stromů přátelství na Střeleckém ostrově
16.00 soutěže družstev, ohňová show na Mírovém náměstí
19.00 varhanní sál ZŠ Boženy Němcové 
pěvecké sbory  Cantica Bohemica (Ltm), Winzerchor (M), Salto Vocale(F)

rickém rázu pro nás připravila  sou-
kromá agentura a nikdo z družstev
předem nezná soutěžní disciplíny,“
ujistila pracovnice odboru školství,
kultury a sportu městského úřadu
Marie Dětinská. Každé město bude
mít dvě družstva – jedno složené z
osobností, včetně nejvyšších před-
stavitelů radnic, a druhé ze zá-
jemců z řad obyvatel. Divácky

atraktivní zápolení zpestří ohňová
show.

„Rozpočet Česko-německých dnů
kultury  je 700 tisíc korun. Akci fi-
nančně podpořila jednotlivá města,
stejně jako Česko-německý fond bu-
doucnosti,“ podotkl místostarosta
Jiří Landa, který smysl celé akce vidí
v upevňování pilířů  přátelství, které
trvá již mnoho let. Eva Břeňová 

PROGRAM
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MILAN NA OLYMPIÁDĚ NEZKLAMAL
Na domluvenou schůzku přichází sty-

lově - v elegantní černé košili s tradičními
čínskými dráčky. Tématem rozhovoru
s Milanem Bruncvíkem, úspěšným čes-
kým reprezentantem ve veslování, totiž
byla srpnová olympiáda v Číně, kde na
čtyřce bez kormidelníka spolu s J. Grube-
rem, Michalem Horvathem a Karlem Ne-
ffem vyvesloval nádherné páté místo. 

„Byl to velký zážitek. Už jen přílet na
obrovské letiště v Pekingu, kde jsme se
museli hned akreditovat, abychom dostali
identifikační kartičku. Jen ta nás opravňo-
vala ke vstupům na sportoviště, do olym-
pijské vesnice. Kdybych ji ztratil, byl bych
tam mrtvý muž,“ vzpomíná na první

srpnové dny Milan. Z letiště odvezl spor-
tovce autobus, jejich zavazadla nákladní
vůz. „Číňané byli strašně slušní, milí a po-
korní. Děkovali i za to, že nám mohli vzít
zavazadla,“ popisuje chování Asiatů. 

Olympijská vesnice obehnaná dvojitým
plotem a hlídaná ostrahou svítila novotou.
Tyčila se v ní zhruba padesátka devítipo-
dlažních domů. Češi měli svůj vlastní dům.
„Potkávali jsme se na chodbách, povídali,
radost nám udělala návštěva premiéra
Mirka Topolánka,“ říká Milan. Volného
času však bylo minimum. Výkony ostat-
ních českých sportovců Milan sledoval
spíše v televizi. Zavítal pouze na basket-
balový zápas našich žen. Poctivě se chys-

tal na svůj velký den. Před sebou měla
čtyřka veslařů jasný cíl - postup do finá-
lové jízdy. Splnila ho na jedničku. Do fi-
nále postoupila a v závěrečném souboji
dojela na pátém místě. 

„Nejprve mě páté místo trochu mrzelo,
protože v jednu chvíli jsme byli na čele, ale
finálová jízda byla vyrovnaná a výsledek
odpovídal tomu, na co jsme měli,“ při-
znává s odstupem času  Milan Bruncvík,
který páté místo na olympiádě považuje za
svůj dosavadní největší sportovní úspěch.
Ve šlépějích dalšího litoměřického veslaře
Zdeňka Pecky, který si před lety přivezl
z olympiády v Moskvě bronzovou me-
daili, tak kráčí úspěšně. Eva Břeňová  Foto: archiv M.Bruncvíka

TIPY PRO VÁS 
MARHOUL VEZE TOBRUK

V pátek 3. října se od 20 hod us-
kuteční slavnostní projekce nového
českého filmu Tobruk. Stane se tak
za účasti herecké delegace včetně
režiséra Václava Marhoula.  Příběh
československých vojáků, kteří bo-
jovali za druhé světové války v se-
veroafrickém Tobruku, byl natočený
na základě skutečných událostí.

HERMANN A PECH
VYSTAVUJÍ NA ZÁMKU

Až do konce prosince potrvá
v Divadle K.H.Máchy výstava fo-
tografií Jaroslava Poncara „Panora-
matické pohlednice z Francie“. Li-
toměřický fotograf Petr Hermann
společně s fotoreportérem Litomě-
řického deníku Karlem Pechem zase
vystavují až do konce října fotogra-
fie s krajinnou tematikou v prosto-
rách ploskovického zámku. 

FILIPÍNSKÝ MINISTR ZAHRANIČÍ
SE CÍTÍ BÝT LITOMĚŘIČANEM

Filipínský  ministr zahra-
ničí Alberto G. Romulo na-
vštívil Litoměřice. V do-
 provodu filipínské velvys-
lankyně v České republice
Carmelity Salas, českého
ambasadora na Filipínách
Jaroslava Ludvy a starosty
Litoměřic Ladislava Chlu-
páče se prošel městem a po-
ložil květiny u dvou
pamětních desek filipín-
ského národního hrdiny
José Rizala, jež  jsou umís-
těny ve stejnojmenném
parku a na parkánech. 

„Má pro mě obrovský vý-
znam, že mohu v Litoměři-
cích procházet místy, kterými před
stoletím procházel José Rizal se svým
přítelem profesorem Blumentrittem,“

vyzdvihl důležitost okamžiku ministr
zahraničí. Filipínci jsou v Litoměři-
cích častými hosty. V minulosti je na-

vštívili již tři filipínští prezi-
denti. Důvodem je letité přá-
telství jejich národního
hrdiny José Rizala a lito-
měřického středoškolského
profesora Ferdinanda  Blu-
mentritta. 

„Rizal jednou řekl, že je
Litoměřičan. Cítím se jím
být i já. Věřím, že ten samý
pocit má také starosta Ladi-
slav Chlupáč, čestný občan
našich měst Dapitanu a Ca-
lamby,“ konstatoval Alberto
G. Romulo, který se staros-
tou a dalšími hosty poobě-
dval v hotelu Salva Guarda.
Tedy v místě, kde byl před

mnoha lety přijat představiteli místní
samosprávy i José Rizal. Bývala zde
totiž radnice. (eva)

Starosta Ladislav Chlupáč ukázal filipínskému ministrovi za-
hraničí nejkrásnější zákoutí Litoměřic. Foto E. Břeňová 

VINOBRANÍ SE VYDAŘILO
Slunečné počasí přilákalo v so-

botu na vinobraní 18,5 tisíce  ná-
vštěvníků, čímž se akce zařadila ne-
jen z hlediska návštěvnosti mezi
nejúspěšnější. Letošní vinobraní
přitom bylo poprvé dvoudenní.
V pátek se však vstupné neplatilo.
„Odhaduji,  že přišlo kolem devíti
tisíc lidí,“ tipuje Věra Kmoníčková,
ředitelka Městských kulturních za-
řízení Litoměřice, které byly orga-
nizátorem.

Páteční vinobraní bylo spíše ko-
mornějšího rázu. Na několika scé-
nách převažovaly hlavně místní ka-
pely. Vrcholem bylo vystoupení
místního legendárního orchestru ve-
deného Františkem Honzákem. Pří-
jezd krále se odehrál až ve večerních

hodinách, aby vynikla na něj nava-
zující ohňová show.

Hlavní program opět proběhl v so-
botu, kdy do Litoměřic přijely tisíce
návštěvníků z okolí. Na pódiu se
představily kapely jako No Name,
Kryštof a další. Po desáté hodině za
doprovodu hudby z Fantoma opery
rozzářil oblohu ohňostroj. O závěr
večera se postaral Olympic.

S ohledem na pozitivní ohlasy
z řad návštěvníků tak pravděpodobně
bude vinobraní dvoudenní i v příštím
roce. „Domnívám se, že spokojeni
mohou být zástupci všech generací. 
A to i ti, kteří volali po komornějším
charakteru akce, a tudíž dali před-
nost pátečnímu večeru,“ konstatoval
starosta města Ladislav Chlupáč.

Město Litoměřice na organizaci
uvolnilo ze svého rozpočtu 1,5 mi-
lionu korun. (eva)

S Jožkou Šmukařem a  jeho cimbálovkou zpívali návštěvníci pátečního vinobraní.
Foto Eva Břeňová 


