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SLOVO STAROSTY
Vážení 
Litoměřičané,
procházíme neob-
vyklým obdobím.
Realizujeme čtyři
finančně i stavebně

náročné akce  - nový domov pro
seniory, západní most, gotický
hrad a zimní stadion. Zároveň s tím
řešíme i problémy spojené  s celo-
světovou krizí, jejímž důsledkem
je nižší daňová výtěžnost. Jsem
však rád, že vás touto cestou mohu
uklidnit, že dostavba rozestavě-
ných akcí není ohrožena. Rozpočet
pro letošek totiž nepočítal s nárůs-
tem daňových příjmů. Což zna-
mená, že již byl sestaven s při-
hlédnutím k zásadě opatrnosti
podle příjmů loňského roku. 

Propad dosáhl za první čtvrtletí
tohoto roku 3,5 milionu korun.
Vzhledem ke způsobu sestavo-
vání rozpočtu pro letošní rok
a hospodaření v roce předchozím,
nám nepůsobí výraznější prob-
lémy. Situaci průběžně monito-
ruje finanční komise, která je po-
radním orgánem zastupitelstva.
O zjištěných výsledcích pravi-
delně informuje vedení radnice.
Pokud zaznamenáme další vý -
raznější poklesy, zřejmě bychom
přistoupili k redukci některých
plánovaných výdajů. V prvé řadě
však provozního charakteru.

Na závěr příjemnější slova.
Blíží se čas dovolených. Užívejte
letní pohody a čerpejte sílu do
dalších dnů.  Ladislav Chlupáč 

ÈTÌTE UVNITØ:
� Prodej parcel je opožděn (3)
� Autobusová linka A byla zrušena (5)
� Filmaři natáčeli v Litoměřicích (7)
� Druhý ročník fotografické soutěže

začíná (8)
� Půjčovna loděk a šlapadel

si získává na oblibě (11)

TAJEMNÍKEM ÚŘADU SE STAL PETR PANAŠ
Městský úřad v Litoměřicích má

nového tajemníka. Výběrové řízení
na tento post  vyhrál dosavadní ve-
doucí kanceláře starosty a právník
úřadu Petr Panaš.

Z jedenácti uchazečů jich do dru-
hého kola postoupilo devět, z čehož
jeden na pozvání nereagoval. V ko-
misi, která jednotlivé uchazeče po-
suzovala, usedli vedoucí kanceláře
ředitele Krajského úřadu Ústec-

kého kraje, tajemník lovosického
úřadu, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ v Lito-
měřicích, zástupce interního auditu
města Litoměřice a jeho starosta
Ladislav Chlupáč, který komisi
předsedal.

„Vítězný uchazeč prokázal nej-
odbornější znalosti chodu úřadu
a právního prostředí, což pochopi-
telně souvisí i s jeho dlouholetou

praxí v oboru,“  konstatoval Ladi-
slav Chlupáč. 

Petr Panaš nastoupil do funkce 1.
června. Učinil tak poté, co na svou
funkci rezignoval k 31. květnu do-
savadní tajemník Radek Löwy. Po
šestnácti letech práce nejprve na po-
zici vedoucího správního odboru
a následně tajemníka. Tímto krokem
ukončil své dlouholeté působení na
litoměřické radnici. (eva)

KAPACITA ŠKOLEK JE PLNÁ
Kapacita litoměřických mateř-

ských škol je plná. Uspokojen byl
zájem všech rodičů  umístit v září
dítě do některé z jedenácti mateři-
nek. Ovšem  jen díky tomu, že zápisy
proběhly i do zbrusu nové mateřinky
v Ladově ulici, která vznikne v prů-
běhu letních prázdnin přestavbou bý-
valého dětského zdravotního  stře-
diska. Kapacita předškolních zařízení
se tak díky tomuto kroku radnice
zvýší o pět desítek míst. 

„Přesto byla bezezbytku naplněna,“
konstatoval místostarosta Václav Čer-
vín poté, co získal informace o počtu
zapsaných dětí. K zápisu jich přišlo
264. Což si vyžádá otevření další třídy
v MŠ v Baarově ulici. Naštěstí to její
kapacitní možnosti na rozdíl od os-
tatních školek umožňují.

(Pokračování na straně 7)Dětí v mateřinkách přibývá. Foto Eva Břeňová

NA VALECH JSOU NOVÉ SEMAFORY
V ulici Na Valech, dopravně nejvytíženější komunikaci v Litoměřicích, byly

u dvou přechodů pro chodce instalovány nové semafory. A to v místech, kde
do ulice Na Valech ústí Sovova ulice (u ZŠ Lingua Universal) a ulice Osvo-
bození (u pošty). Chodci tak zde přecházejí  až poté, co stisknou tlačítko a na
semaforu naskočí zelená. 

Jde pouze o provizorně instalovaná zařízení. „Cílem zhruba měsíčního pro-
vozu semaforů vybavených monitorovacími funkcemi je zjistit, zda v případě
trvalé regulace  těchto přechodů pro chodce dojde k celkovému zlepšení ply-
nulosti dopravy v ulici Na Valech,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství městského úřadu Ivo Perna.

Radní města totiž nejprve rozhodli o zkušebním provozu. „Dříve než na-
koupíme  drahé zařízení, chceme si přímo v praxi ověřit, zda jeho instalací do-
sáhneme  žádoucího efektu,“ uvedl místostarosta Jiří Landa. (eva)

ZÁJEM SENIORŮ JE VELIKÝ 
Nový domov pro seniory na Dómském pahorku ještě není dostavěný a už

zájem o umístění v něm převyšuje kapacitní možnosti.
„V současné době registrujeme 164 žádostí na 108 lůžek,“ informovala pra-

covnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Ivana Ak-
senowá. Z toho pět desítek lidí si však žádost podalo s tím, že o umístění bu-
dou usilovat až v pozdější době. Podle zastupiteli schválených kritérií může
totiž právě datum podání sehrát významnou roli. Rozhodující však bude  so-
ciální a zdravotní indikace žadatele. (eva)

OPATRNOST
JE NA MÍSTĚ
Na počátku minulého týdne

byla na přechodu pro chodce
v ulici Na Valech zraněna starší
žena. A to i přesto, že na přechod
vstoupila v době, kdy na sema-
foru svítila zelená. Utrpěla těžká
zranění a byla převezena do lito-
měřické nemocnice. Příčiny
a okolnosti policie vyšetřuje, po-
žití alkoholu před jízdou policisté
u řidiče vyloučili dechovou
zkouškou. 

V posledních dnech došlo v ob-
lasti dopravy ke dvěma zásadním
změnám. Zkušebnímu provozu
semaforů regulujících dopravu Na
Valech a vybudování nového kru-
hového objezdu v Daliborově
ulici (foto dole). „Řidiči, ale
i chodci musejí být opatrní. Ně-
kterým účastníkům silničního
provozu déle trvá, než si na
změny zvyknou,“ konstatoval
v této souvislosti starosta Ladi-
slav Chlupáč. (eva) 

Někteří řidiči si na nový kruhový objezd
dosud nezvyklii. 



Je 29. dubna, osm hodin ráno. Za
slabého deště přijíždí do Litoměřic mi-
nistr dopravy Petr Bendl. Po oprave-
ném schodišti vchází do kulturního
domu, který je po zhruba šestimilio-
nové finanční injekci města důstojně
vypadajícím místem, v němž má již za
hodinu začít neformální jednání mini-
strů dopravy zemí Evropské unie. 

Letmým pohledem kontroluje, zda
je vše připraveno. Hlavní sál má po-
dobu konferenční  místnosti. Na
pódiu vyčnívají buňky se zázemím
pro tlumočníky. Chodbu v patře vy-
plňují stoly s notebooky. Prostory bý-
valých restaurací slouží jako zázemí
pro občerstvení. Ve foyer pak na
velké obrazovce běží dokumentární
filmy o Litoměřicích, tedy městě,
které se na několik hodin dostává do
centra pozornosti celé Evropy.

Petr Bendl je, jak se zdá, spokojen,
a tak odchází na kávu. Zhruba v 8.40
dostává informaci, že hosté přijíž-
dějí. Vítá je u vchodu. S každým
z ministrů a vedoucích delegací se
krátce zdraví podáním ruky. Po-
stupně přicházejí členové delegací
33 států. Zastoupeny tak jsou nejen
členské země Evropské unie.
Všichni však s napětím čekají, kolik
se objeví ministrů. Číslo jedenáct je
nakonec  příjemným překvapením,
protože pád vlády v době českého
předsednictví označuje ministr pro
evropské záležitosti Alexandr
Vondra za kudlu do zad vraženou
celé České republice. 

Právě Vondrovou zásluhou se jedno
z ministerských jednání koná právě
v Litoměřicích, které se tak řadí po
bok takových měst, jako je Hluboká
nad Vltavou nebo Mariánské Lázně.
„Kdo Litoměřice zná, tak ví, jak jsou
krásné,“ říká Alexandr Vondra, který
do Litoměřic  přijíždí krátce po po-
ledni. Místní lidé se s ním vítají jako
se senátorem tohoto regionu, politici
zase jako s člověkem, který společně
s Mirkem Topolánkem a Karlem
Schwarzenbergem tvoří v českém
předsednictví silný tým.  

Některá malebná zákoutí města si
ministři mohou prohlédnout na
vlastní oči. Po dopolední části jed-
nání totiž procházejí atriem domu kul-
tury směrem k novému parku. V ulici
Krupka pak usedají do výletního
vláčku, který je Pekařskou ulicí a ko-
lem galerie odváží na Mírové náměstí,
kde jsou již netrpělivě očekáváni te-

EVROPA
POZNALA
LITOMĚŘICE

levizními štáby a novináři. Společné
focení  s pozadím muzea probíhá
v příjemné a uvolněné atmosféře.

Stejně jako následný oběd v archi-
tektonicky skvostném hotelu Salva
Guarda. Navařené pochoutky serví-
ruje stylově oblečená obsluha.  Jako
předkrm hosté dostávají jehněčí
šunku a křepelčí vajíčka. Hlavním po-
krmem se stávají  kachní prsa s bram-
borem. Ke kávě je podáván pravý
český štrůdl. Nezastupitelné místo
mají i plody místních vinařů. Připra-
vena jsou roudnická červená a žer-
nosecká bílá vína.   

V závěru oběda se ministr Bendl
tiše vytrácí. Na radnici, v kanceláři
starosty, na něj totiž čekají radní a za-
stupitelé, kterým chce osobně podě-
kovat za spolupráci a pomoc při or-
ganizaci této akce. Ještě před tím,
než opět vyráží směr kulturní dům,
stihne se podepsat do pamětní knihy
města. „Dobré víno může být jen tam,
kde jsou dobří lidé. Tady máte velmi
dobré víno,“ předčítá starosta radním
slova ministra Bendla.  

Také odpolední program je nabitý.
Mimo jiné probíhá i debata o společ-
ných opatřeních spojených se šíře-
ním pandemie prasečí chřipky. Hlav-
ním obsahem jednání je však
problematika tzv. inteligentních do-
pravních systémů. Cílem je zavést ev-
ropský informační systém, prostřed-
nictvím kterého budou řidiči dostávat
rychlé dopravní informace. 

Zatímco jednání ministrů se kolem
17. hodiny chýlí ke konci, Eurofestival
na Mírovém náměstí má nabírat na
obrátkách. Bohužel nepřítelem je po-
časí. Blesky a následný liják nemi-
losrdně vyhání z náměstí zhruba dvě
stovky lidí, které čekaly na talk show
Báry Štěpánové s Alexandrem Von-
drou. „Opravdu symbolický konec
českého předsednictví,“ komentuje
smutně bleskem rozzářenou oblohu
senátor Vondra.

Veselejší nálada se tak na Mírové
náměstí vrací až ve večerních hodi-
nách, kdy na pódium vstupují nejprve
členové skupiny Buty a pak litomě-
řický rodák Jirka Macháček s MIG 21.
Úřad vlády tím servíruje třešničky na
dortu do úst Litoměřičanů, kteří se
kvůli jednání ministrů museli vypo-
řádat s dopravními komplikacemi
způsobenými stávkou autodopravců
a uzavírkami.

Text a foto Eva Břeňová   

Snímky 1 až 3 přibližují atmo-
sféru v DK, před kterým vlály
vlajky 27 zemí EU (foto 4).
Před DK zpíval chlapecký pě-
vecký sbor V. Hanče (foto5).
Pro manželky ministrů byl při-
praven doprovodný program.
V Radničním sklípku ochutnali
místní vína (foto 6). Na ná-
městí probíhal Eurofestival.
Přicházeli i rodiče s dětmi (foto
7). Slavnostní tabule pro mi-
nistry byla připravena v Salva
Guardě (foto 8). Ministr Bendl
se podepsal do pamětní knihy
města (foto 9). Poté společně
s Alexandrem Vondrou pro-
mluvil k lidem (foto 10).
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PRODEJ PARCEL JE OPOŽDĚN

PRÁCE NA NOVÉM ÚZEMNÍM  PLÁNU FINIŠUJÍ
Práce na novém územním plánu

Města Litoměřice finišují. Urba -
nistický ateliér architekta Koubka do-
končuje v těch to dnech poslední
úpravy návrhu. V souladu se záko-
nem bylo zahájeno řízení o uprave-
ném a krajským úřadem posouzeném
návrhu územního plánu.  

„Veřejnost tak dostává poslední
šanci připomínkovat návrh doku-

mentu, který bude závazný pro bu-
doucí rozvoj města,“ uvedla pracov-
nice odboru územního rozvoje měst-
ského úřadu  Zdeňka Klenorová. 

Nahlédnout do něj může do 24.
června na odboru územního rozvoje
v Pekařské ulici (II. patro, kancelář č.
435),  a to v pondělí a ve středu od
8 do 17 hodin, v ostatních dnech od
8 do 14.30 hodin. Koordinační vý-

kres územního plánu byl vystaven ve
vitríně domu kultury a v průchodu u
informačního centra městského úřadu
na Mírovém náměstí 15/7. Vyvěšen
je i na internetových stránkách města.    

Veřejné projednání se uskuteční
24. června od 16.30 hodin v Modrém
salónku domu kultury. Písemné při-
pomínky a námitky k návrhu územ-
ního plánu je možné adresovat na od-

bor územního rozvoje,  a to s razít-
kem podatelny nejpozději ze dne 24.
června (včetně). „Případné písemné
připomínky a námitky bude nejpoz-
ději možné uplatnit přímo na odpo-
ledním veřejném projednání,“ dodala
Zdeňka Klenorová.

Vedení města předpokládá, že nový
územní plán  bude schválen v průběhu
třetího  čtvrtletí letošního roku. (eva)

POHODA SE BUDE
STĚHOVAT

Střední odborné učiliště Po-
hoda předčasně opustí objekt bý-
valé mateřské školy v ulici
Kosmonautů. Stane se tak na zá-
kladě dohody mezi městem
a provozovatelkou učiliště  Jaro-
slavou Simonovou do konce
srpna příštího roku.

„Tento objekt totiž potřebu-
jeme pro Dům dětí a mládeže
Rozmarýn, který vzhledem ke
stále se rozšiřujícím aktivitám
a zvyšujícímu se počtu školáků,
jež o ně projevují zájem, vyža-
duje  další prostory,“ vysvětlil
místostarosta Václav Červín.  

Učiliště se přestěhuje do jed-
noho z bývalých vojenských ob-
jektů v Jiříkových kasárnách,
které mu město nabídlo k prodeji.
„Jde o první budovu se žlutou fa-
sádou na Českolipské ulici, na-
proti benzinové pumpě,“ upřesnil
místostarosta objekt, v němž
zřejmě od 1. září roku 2010 bude
Pohoda fungovat. (eva)

Prodej devatenácti parcel na Miře-
jovické stráni nabírá zpoždění. Pů-
vodně je totiž město chtělo již tento
měsíc nabízet k prodeji. K čemuž na-
konec vlivem neočekávané kompli-
kace nedojde.

Důvodem je stavba nových komu-
nikací, které nebudou dokončeny
v termínu. „Bohužel statické zkoušky
prokázaly nízkou nosnost podloží,
takže časem by se na povrchu no-
vých silnic mohly objevovat pro-
pady,“ vysvětlil stavební technik od-
boru územního rozvoje městského
úřadu Ladislav Pošík. 

V současné době proto zástupci
města ve spolupráci s dodavatelem
stavby hledají nejvhodnější řešení jak
dosáhnout žádoucího zpevnění. „Což
samozřejmě prodlužuje termín do-
stavby a také celou stavbu prodra-
žuje,“ podotkl místostarosta Václav
Červín. Vedení litoměřické radnice
však věří, že prodej parcel zahájí
v létě. Tak, aby se do rozpočtu města
co nejdříve vrátila investice spojená
s nákupem pozemků, zasíťováním
parcel a náklady související se stav-
bou komunikací. Prodejní cena však
s ohledem na komplikace s nedosta-
tečnou nosností podloží pro stavbu

nových silnic ještě nemohla být ur-
čena.

Přestože město dosud nevyhlásilo
nabídku na koupi parcel, již nyní pra-
covníci odboru územního rozvoje re-
gistrují čtrnáct předběžných žádostí.
„Zájemci ale musejí počítat s tím, že
pro prodej budou stanovena pevná
pravidla,“ upozornil místostarosta

Červín. Každá parcela bude mít
vlastní regulativ. Z něho vyplyne
konkrétní místo, na kterém lze do-
mek postavit, případně jak vysoká
procentuální zastavěnost pozemku
může být. 

Pravidla pro prodej stanoví zastu-
pitelstvo, které schválí i kupní cenu.

Eva Břeňová 

Místostarosta Červín společně se stavebním technikem Pošíkem na jednom z míst,
kde má být vybudována nová komunikace. Navazovat bude na ulici Sokolskou.
V současné době již je Miřejovická stráň zasíťována, má veřejné osvětlení a nové
parcely i podezdívky s rozvodnými skříněmi.  Foto Eva Břeňová

Expert má dát doporučení Cílem exkurze bylo získat 
zkušenosti a kontakty

Z exkurze po německých geotermálních vrtech, elektrárnách a podnicích
zabývajících se výrobou a technologiemi souvisejícími s geotermální energií
se vrátil místostarosta Jiří Landa a vedoucí projektového oddělení městského
úřadu Dana Svobodová. 

V Německu navštívili místa, kde stavba geotermální elektrárny finišuje, ale
i města, kde již úspěšně funguje. „Například v Erdingu je geotermální te-
plárnou vytápěno sedm tisíc domácností. Vybudován zde byl i největší aqua-
park v Evropě. Dva vrty, jeden injekční a druhý čerpací, dosahují hloubky
2 200 metrů, což je zhruba stejně jako již vyhloubený průzkumný vrt v Lito-
měřicích,“ uvedl místostarosta Landa. Vlastníkem geotermální elektrárny
v Erdingu, jejíž obrat dosahuje třech milionů eur ročně, je město.

Zástupci litoměřické radnice, kteří exkurzi uskutečnili na pozvání Slovensko-
německé obchodné a priemyselné komory, zavítali i do nedalekého francouz-
ského města Soultz. „Zde při stavbě geotermální elektrárny došlo stimulací
k otevření trhlin, které přivedly termální vodu. Ta nyní tvoří 70 procent objemu
cirkulující vody,“ poukázal na zajímavost, se kterou se seznámil, Jiří Landa.

„Smyslem čtyřdenní exkurze bylo nasbírat kromě zkušeností i kontakty na
firmy, které již mají v této oblasti bohaté zkušenosti a mohly by se přihlásit
do výběrového řízení na dodavatele stavby geotermální teplárny v Litoměři-
cích,“ dodala Dana Svobodová. (eva)

Mezinárodní expert přes ener-
getiku pro celou Evropu zavítal do
Litoměřic, aby se seznámil s pro-
jektem stavby geotermální te-
plárny. George Chavdarov je od-
borníkem společnosti  JASPERS,
složené ze zástupců Evropské in-
vestiční banky, Evropské komise
(EK) a Evropské banky pro ob-
novu a rozvoj. Jeho úkolem je po-
drobně se seznámit s projektem
stavby geotermální teplárny v Li-
toměřicích a v případě, že ne-
shledá nedostatky, dát EK dopo-
ručení, aby byla městu Litoměřice
poskytnuta od Evropské investiční
banky půjčka na financování pro-
jektu za zhruba 1,5 miliardy ko-
run. 

„Úspěšně se tak posouváme do
další fáze procesu vedoucího k za-

jištění potřebných finančních pro-
středků,“ konstatoval starosta La-
dislav Chlupáč. Dosud se totiž ne-
stalo, aby doporučení expertů
z JASPERS Evropská investiční
banka nerespektovala. „S JA-
SPERS vylučujeme metodu pokusu
a omylů, kterou bychom mohli při
předkládání  podkladů ztratit dva
i tři roky,“ uvedl Vojtěch Doležal
z firmy Sewaco, který město při
jednání s JASPERS zastupuje. 

Radnice tak podniká potřebné
kroky v předstihu. V případě zisku
evropské dotace ve výši sto milionů
korun chce být připravena na pod-
ání žádosti o poskytnutí úvěru od
Evropské investiční banky, pro kte-
rou bude rozhodující právě slovo
expertů přes energetiku ze společ-
nosti JASPERS. (eva)
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ŘEDITEL PŘEVZAL STOTISÍCOVÝ ŠEK
Sto tisíc korun získala městská nemocnice na

vybavení léčebny dlouhodobě nemocných. Sto-
tisícový šek předali řediteli nemocnice Leoši Vy-
soudilovi zástupci firmy Sodexo. Stalo se tak mi-
nulý měsíc za účasti hejtmanky kraje Jany
Vaňhové, starosty Ladislava Chlupáče. 

Peníze pocházejí z nadačního programu STOP
Hunger společnosti Sodexo. 

„Základním předpokladem celkového zlepšení
pozice seniorů u nás je změna postoje společnosti
jako celku. Jsem velice rád, že existují firmy jako
Sodexo, které do zařízení typu LDN investují
nejen finance, ale i čas svých zaměstnanců, a dá-
vají tak dobrý příklad ostatním. Pevně doufám, že

tento příklad budou následovat další firmy a naše
nemocnice tak bude moci z finančních darů re-
novovat další část zařízení LDN,“ říká ředitel
nemocnice Leoš Vysoudil. 

Předání daru je výsledkem projektu firemní
společenské odpovědnosti „Pomoc stáří“, kterou
společnost Sodexo zahájila v srpnu minulého
roku. Je součástí celosvětového programu firemní
filantropie „STOP Hunger“, který se zabývá zlep-
šováním kvality každodenního života lidí v mez-
ních životních situacích. V ČR se zaměřuje na se-
niory. Zlepšování spočívá například ve zvyšování
kvality stravování, ale i prostředí, v němž senioři
žijí a v realizaci volnočasových aktivit.  

Již několik dní mohou nastávající
maminky, které se rozhodly své dě-
ťátko přivést na svět v porodnici
v Městské nemocnici v Litoměřicích,
využívat dvou nových porodních po-
stelí typu AVE od českého výrobce. 

Oproti původním jsou širší a pro
rodičku mnohem pohodlnější. Díky
svým rozměrům umožňují alternativní
vedení porodu, např. v poloze na
boku. Jejich velkou výhodou je elekt-
ronická manipulace, která umožňuje
rodičkám mnohem jednodušší ulehá-
vání na lůžko díky tomu, že postel
jednoduše sjede do potřebné výše
a poté sama vyjede. Ženy tedy nepo-
třebují žádné schůdky. „Navíc si ro-
dičky samy mohou navolit sklopení
zad tak, jak je jim to v daný okamžik
příjemné,“ doplnila informaci vrchní
sestra gynekologicko-porodnického
oddělení Simona Filipová s tím, že
maminky zde pohodlněji tráví čas i po
porodu. Za první tři dny provozu na
nových porodních postelích porodilo

děťátko přibližně patnáct  maminek. 
Další novinkou je nové vyše -

třovací lůžko na příjmu k porodu.
Umož ňuje rodičce opět pohodlný
přístup na lůžko a také přirozenější
polohy při samotném vyšetření. Sa-
mozřejmostí je elektronická manipu-
lace. „Podobné vyšetřovací lůžko je
i na gynekologické ambulanci,“ upo-

zornila Simona Filipová. Lůžko díky
možnosti elektronického polohování
a výškové nastavitelnosti usnadní vy-
šetření především u špatně mobilních
pacientek.  

Vyšetřovací lůžko bylo financo-
váno z daru nadace Kapka naděje
v celkové výši 100 tisíc korun.

Naděžda Křečková

S. Filipová ukazuje přednosti nových lůžek určených rodičkám. Foto E. Břeňová

Předání daru byli přítomni i litoměřický zastupitel
Hassan Mezzian (zleva), zástupce společnosti SO-
DEXO, ředitel nemocnice Leoš Vysoudil, starosta La-
dislav Chlupáč a hejtmanka Jana Vaňhová.

Foto Eva Břeňová 

PUPEČNÍKOVÁ KREV
ZACHRAŇUJE ŽIVOTY

Litoměřická porodnice byla po-
čátkem roku vyhlášena nejlepší po-
rodnicí v počtu a kvalitě odběrů pu-
pečníkové krve za loňský rok. Což je
důvodem, proč stotisícový dar od
Kapky naděje putoval právě do Lito-
měřic.

Dárcovství pupečníkové krve je
pro rodičky dobrovolné. Nejlepší po-
rodnice vyhlašuje vedení Banky pu-
pečníkové krve, a to nejen podle
počtu odběrů souvisejících s množ-
stvím  porodů, ale i podle kvality od-
běrů.  Pupečníková krev se používá
k léčbě velmi závažných onemoc-
nění, jako je například leukémie. Její
odběr dárce neohrožuje a není boles-
tivý. (eva)

NEMOCNICE DOSTANE MILION
I v letošním roce je v rozpočtu města zahrnut milionový příspěvek pro

městskou nemocnici. „Určen je na nákup nového sanitního vozu,“ in-
formoval zaměstnance tohoto zdravotnického zařízení předseda dozorčí
rady a zároveň radní města Radek Lončák. Učinil tak minulý měsíc na
setkání personálu nemocnice s vedením, zástupci zřizovatele a dozorčí
rady. K podobnému jednání dochází zhruba jednou ročně. 

Zdravotníky dále zajímal postoj zřizovatele, tedy města, k případné
změně právní formy nemocnice. „V tuto chvíli neuvažujeme o změně, po-
kud nám to ovšem neuloží  zákon,“ zodpověděl dotaz radní Lončák.

Další část diskuse se odvíjela od návrhů a požadavků zaměstnanců,
které se týkaly převážně provozních záležitostí. Objevovaly se dotazy na
možnost zvýšení komfortu a služeb pro zaměstnance, například na pro-
vozní dobu o víkendu či organizaci prodeje nemocniční kantýny. Ředi-
tel nemocnice přislíbil tuto záležitost s provozovatelem kantýny projed-
nat. Poukázal však na skutečnost, že jde o pronájem, kdy nájemce o těchto
záležitostech rozhoduje samostatně. (eva)  

OSOBNÍ ASISTENCE
I V LITOMĚŘICÍCH
Občanské sdružení Hewer je

registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb v několika re-
gionech ČR. Vzniklo na základě
naléhavého požadavku ze strany
lidí po nemoci, seniorů a osob
s tělesným nebo mentálním zne-
výhodněním, které potřebují po-
moc druhého člověka pro svůj
důstojnější a soběstačnější život
v domácím prostředí. V praxi jde
například o pomoc při hygieně,
drobný úklid, péči o sebe, uva-
ření nebo podání jídla, dopro-
vody k lékaři, nákupy, poskyt-
nutí společnosti apod. Asistent
se v té chvíli stává očima, ušima,
rukama či nohama seniora, ne-
mocného, zraněného nebo posti-
ženého člověka a pomáhá mu
prožívat život tak kvalitně, jak
je to možné. 

Osobní asistence je název pro
službu, která jakkoliv znevýhod-
něnému člověku (zdravotně,
mentálně, sociálně) pomáhá při
životě v jeho domácnosti tak, aby
nemusel odejít do pobytového
zařízení. Způsob a průběh této
služby si volí a řídí sám klient.
Hewer poskytuje asistenci 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu a klient
sám určuje, kdy a na jak dlouho
asistence proběhne.   Někdo po-
třebuje službu na hodinu týdně,
jindy zase 24 hodin denně.
Úhrada za tuto službu probíhá
jednou měsíčně za opravdu po-
skytnutou asistenci. Jedna hodina
služby stojí 85-89 korun.

V tuto chvíli je osobní asis-
tence dostupná již i klientům
v Litoměřicích a jejich okolí. Po-
kud byste chtěli získat nějaké in-
formace nebo si tuto službu třeba
jen na zkoušku objednat, pak se
obraťte na litoměřickou pobočku
Heweru na tel. 777 003 626 nebo
mail  ustecko@hewer.cz..

LŮŽKO PLATILA
KAPKA NADĚJE
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PLÁN PŘISTAVENÍ 
KONTEJNERŮTRŽNICE POTŘEBUJE VYLEPŠIT

Vzhled tržnice by se měl v příštích letech změnit k lepšímu. Foto Eva Břeňová  

Současný vzhled tržnice se nelíbí
radním města. Vypověděli proto k 31.
prosinci tohoto roku smlouvu sou-
časnému nájemci, který ji měl v pro-
nájmu již od 90. let. 

„Tržnice se nachází v centru
města, čemuž by měl odpovídat
i její vzhled. Bohužel tomu tak
není,“ uvedl místostarosta Jaroslav
Tvrdík. Pracovníci odboru územ-
ního rozvoje proto dostali od rad-
ních úkol nechat zpracovat studii,
která by nastínila její budoucí
vzhled. Úkolem místostarosty
Tvrdík pak je zpracování ekono-
mické analýzy provozu.

V současné době je využívána
pouze spodní část tržnice. Horní je
uzavřená a prázdná. Platí však záměr
prodeje pozemku horní části tržnice
schválený zastupitelstvem v minu-
lých letech.  „Prodej pozemku je pod-

míněn stavbou bytového domu, v je-
hož spodní části budou umístěny ob-
chůdky. Vzhled stavby schválí zastu-

pitelé,“ informovala vedoucí odboru
územního rozvoje městského úřadu
Venuše Brunclíková. (eva)

LINKA „A“ BYLA ZRUŠENA
V Litoměřicích byla k 18. květnu

zrušena jedna ze tří linek městské
hromadné dopravy. Přesněji auto-
busová linka A, která zajížděla do
Želetic k Intersparu. Litoměřické
radní k tomuto kroku vedl fakt, že
vedení Intersparu již nechtělo krýt
ztrátovost linky v takové míře jako
dosud.

Do konce dubna platilo město mě-
síčně 15 tisíc a Interspar 24 tisíc ko-
run. Což dohromady pokrylo ztráto-
vost provozu linky A. „Vedení
Intersparu nám však oznámilo, že
měsíční příspěvek sníží na pouhých
10 tisíc korun. S ohledem na napja-
tost letošního rozpočtu jsme nechtěli

řešit situaci dalším zvyšováním vý-
dajů z městské pokladny,“ vysvětlil
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství městského úřadu Ivo
Perna. Podle něj majitelé dalších vel-
koplošných prodejen fungujících
v Želeticích na výzvu odboru ke  spo-
lečnému krytí ztrátovosti nereago-
vali. 

Litoměřičtí radní však negativní
reakce z řad obyvatelů města neoče-
kávají. „Vytíženost autobusových
spojů linky A totiž byla minimální,“
vysvětlil místostarosta Jiří Landa.
„Za duben bylo přepraveno pouze
1660 lidí,“ podpořil jeho tvrzení kon-
krétním údajem David Mahdal, ředi-

tel ČSAD Česká Lípa, který pro Do-
pravní podnik Ústeckého kraje pro-
vozuje MHD v Litoměřicích. 

Na zaměstnance obchodních ře-
tězců v Želeticích a obyvatele města,
kteří MHD, i když v takto malé míře,
využívají, však radnice nezapomněla.
K Intersparu bude zajíždět formou
tzv. přílepků k jízdním řádům auto-
busová linka B. „Nový jízdní řád,
jenž začal platit 18. května, byl tvo-
řen tak, aby v rámci možností kore-
spondoval i s časy odjezdů a příjezdů
vlaků na horním i dolním nádraží,“
dodal Ivo Perna. 

Provoz linky D zůstává beze
změn. Eva Břeňová 

Návrh na změnu
vyhlášky neprošel
Na Střeleckém ostrově nadále mo-

hou volně pobíhat psi. Zastupitelé
neodhlasovali úpravu vyhlášky, která
by jejich volný pohyb na tomto místě
zakazovala. „Je to škoda, protože zde
vznikají nebezpečné situace, kdy
může dojít ke kolizi člověka na in-
line bruslích a volně pobíhajícím zví-
řetem,“ uvedl radní Ivo Elman, který
změnu navrhoval.

Městská policie zvýšila dohled
nad problémovým panelovým do-
mem č.p. 7 v Revoluční ulici. Úkol
pro ni vyplynul z květnového jed-
nání zastupitelstva. Potrvá do doby
nalezení konečného řešení, jehož
cílem má být zlepšení pořádku
a čistoty v nechvalně proslulém
domě. Jeho situací se zastupitelé
zabývali na posledním jednání. 

„Pospěšte si s řešením. Opět
jsme vyhazovali feťáky z výtahu.
Slušní lidé zde opravdu nemohou
bydlet,“ žádala jedna z obyvatelek.
Zastupitelé proto uložili vedou-
címu majetkového odboru měst-
ského úřadu Václavu Härtingovi,
aby do červnového jednání připra-
vil několik variant vedoucích ke
zlepšení stavu.  A to včetně fi-
nanční náročnosti jejich případné

realizace. V úvahu například při-
padá rozmístění kamer v jednotli-
vých patrech a jejich napojení na
centrální pult se čtyřiadvacetiho-
dinovým dohledem.

Pomoc městu již nabídl ve-
doucí želetické ubytovny pro so-
ciálně slabé Aleš Slavíček. „Jsme
schopni s problémovými rodi-
nami pracovat, provozovat po-
radnu, jejíž sociální pracovníci by
prací s lidmi předcházeli nežá-
doucím jevům. Podobně jako
tomu je v želetické ubytovně,
v níž se daří udržet pořádek,“
uvedl vedoucí Slavíček. 

O způsobu, jak pomoci slušným
obyvatelům domu č.p. 7 v Revo-
luční ulici, by měli zastupitelé roz-
hodnout na svém jednání 18.
června. (eva)

PLATNOST MNOHÝCH
OSVĚDČENÍ ZANIKLA

Dne 1. května nabyl účinnosti zákon, který konkrétně určuje kdo je ze-
mědělský podnikatel a specifikuje zemědělskou výrobu. Přechodnými us-
tanoveními mohl držitel osvědčení  vydaného samostatně hospodařícímu
rolníkovi podle zákona č. 105/1990 provozovat zemědělskou výrobu až po
dobu pěti  let od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. května letošního
roku. Tímto datem však platnost osvědčení o samostatně hospodařícím rol-
níkovi zanikla.

„V případě, že samostatně hospodařící rolník hodlá pokračovat v provo-
zování zemědělské výroby, pokud tak neučinil v průběhu posledních pěti let,
je povinen se  zaevidovat u místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou
působností jako zemědělský podnikatel,“ připomněla Jaroslava Jobová, ve-
doucí litoměřického obecního živnostenského úřadu, do jehož působnosti pa-
tří rolníci z obcí nacházejících se ve správním obvodu města Litoměřice.   

„Zemědělský podnikatel je podle zákona o zemědělství fyzická osoba,
která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou činnost, vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek sta-
novených zemědělským zákonem, tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k práv-
ním úkonům a musí mít trvalý pobyt na území ČR,“ cituje ze zákona Jaroslava
Jobová. Zároveň je povinen uhradit podle zákona správní tisícikorunový po-
platek. (eva)

8.-  9.6. Odboje a Seifertova, Hejdukova

9.-10.6. Švermova a Zahradnická

11.-12.6. Družstevní, Mládežnická  a Horova

15.-16.6. Plešivecká a Pokratická-Družba

18.-19.6. Sokolská a Tyršovo náměstí

22.-23.6. Kořenského a Masarykova

25.-26.6. Nezvalova,Havlíčkova a Škroupova

29.-30.6. Boženy Němcové a Pražská

2.-  3.7. U Kapličky a Fillova

7.-  8.7. Marie Pomocné a Na Mýtě

9.-10.7. Topolčianská a Žižkova

13.-14.7. Březinova cesta a Neumannova

14.-15.7. Smetanova a Husova

16.-17.7. U Stadionu a Dalimilova

20.-21.7. Revoluční a Březinova cesta

23.-24.7. A.Muchy a Dukelská

27.-28.7. Pod Vinicí a Kosmonautů

30.-31.7.
Stránského a Rybářské nebo
Václavské náměstí

3.-  4.8.
parkoviště mezi V.Dominikánská-
Na Valech a Rooseveltova

4.-  5.8. Křižíkova a Želetice

6.-  7.8. Šafaříkova, Dobrovského a Polní 

JAK ZAJISTIT POŘÁDEK?
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„LADOVKA“ MÁ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Základní škola Ladova je v Lito-

měřicích prvním objektem, který má
vlastní energetický štítek. Ten má být
do budoucna svědkem toho, jak se v
objektu procházejícím v těchto dnech
náročnou rekonstrukcí, včetně zate-
plení, daří snižovat energetickou ná-
ročnost provozu.

„Zapojujeme se tak do kampaně
Display, jejímž cíle je upozorňovat na
možnosti, pomocí nichž lze snížit
energetickou spotřebu,“ uvedla koor-
dinátorka projektu Zdravé město Li-
toměřice Monika Kubešová. Jak uvá-
dějí autoři kampaně Display,
evropské město se sto tisíci obyvateli
může za energii spotřebovanou ve
svých veřejných budovách vydat až
1,5 milionu Euro ročně. Snížením
spotřeby energie o pouhé jedno pro-
cento město ušetří patnáct tisíc Euro. 

Litoměřičtí tak následují příkladu
měst, jako je Řím, Frankfurt, Bristol

a dalších, které srozumitelně a ná-
zorně prezentují údaje o spotřebě
energie. „Postupně bychom chtěli

upevnit štítky na všechny veřejné bu-
dovy města,“ dodal místostarosta
Václav Červín.  (eva)

Místostarosta Václav Červín vysvětluje hodnoty uvedené na energetickém štítku. 
Foto Eva Břeňová 

Kraj podporuje střední školství
Ústecký kraj podporuje střední

školství. Krajští zastupitelé schválili
dva nové dotační tituly, který mají
za úkol podpořit středoškolské vzdě-
lávání. Prvním z nich je Stipendium
pro žáky středních škol. Jeho cílem je
motivovat žáky posledních ročníků
základních škol k získání středního
vzdělání v oborech čalouník, instala-
tér, klempíř, obkladač, pokrývač, te-
sař, řezník   uzenář, zámečník, zedník,
aplikovaná chemie, jejichž absol-
ventů je v našem kraji nedostatek.
Každý, kdo se na uvedené obory při-
hlásí, bude získávat měsíční stipen-
dium a v případě vyznamenání ještě
zvláštní prémii. 

1. ročník: 300 Kč měsíčně, za vy-
znamenání jednorázově 1 500 Kč

2. ročník: 400 Kč měsíčně, za vy-
znamenání jednorázově 2 500 Kč

3. ročník: 500 Kč měsíčně, za vy-
znamenání jednorázově 5 000 Kč

Podmínkou pro vyplacení částky
je nulová neomluvená absence v da-
ném měsíci a dobré chování. Stipen-
disté nesmějí mít ředitelskou důtku
nebo sníženou známku z chování.
Žáci vybraných oborů tak mohou zís-
kat za tři roky studia 12 000 Kč, při
vyznamenání až 21 000 Kč. „Pro-
gram začne fungovat od nového škol-
ního roku,“ říká hejtmanka Ústec-
kého kraje Jana Vaňhová.

Druhým  motivačním programem
pro střední školství v Ústeckém kraji,
je program „Příspěvek na dojíždění“.
Ten bude náležet žákům, kteří ukon-
čili povinnou školní docházku (v pří-
padě víceletých gymnázií příspěvek
na dojíždění: v osmiletém gymnáziu
od nástupu do kvinty, v šestiletém
gymnáziu od nástupu do tercie) a  na-
vštěvují střední školu, konzervatoř
nebo vyšší odbornou školu působící
na území Ústeckého kraje bez rozdílu

zřizovatele, a současně trvale bydlí
na území kraje.

Příspěvek je určen žákům dojíž-
dějícím z místa svého trvalého po-
bytu do sídla školy v jiné obci: ve
stejném okrese ve výši 100 Kč, v ji-
ném okrese ve výši 200 Kč za měsíc.

Podmínkou vyplacení částky je, že
žák nebude mít v příslušném období
školního roku neomluvenou absenci,
nebude v daném období udělena důtka
ředitele školy a je klasifikován z cho-
vání stupněm velmi dobrý. Podmínkou
pro vyplacení částky v měsíci červnu
je, že žák úspěšně ukončil příslušný
ročník studia. Příspěvek náleží také
žákům, kteří jsou přechodně ubyto-
váni v místě působiště jejich školy.

Program bude fungovat od září
2009. Pro období září-prosinec 2009
bylo z rozpočtu uvolněno 13 milionů
korun. Pro příští rok se počítá s část-
kou 40 milionů korun. (kin)

NA POSTU ŘEDITELKY DOŠLO K VÝMĚNĚ

STAROSTA PŘIJAL 
SBORMISTRY 

Před večerním společným koncer-
tem v Jezuitském kostele přijal sbor-
mistry chlapeckých pěveckých sborů
starosta Ladislav Chlupáč a zastupi-
tel města Petr Hermann. Vůbec po-
prvé se totiž v rámci festivalu pěvec-
kých sborů Litoměřická notička,
který v dubnu pořádala  Základní
škola Boženy Němcové, uskutečnila
i přehlídka chlapeckých pěveckých
sborů. Jejími hosty byly čtyři české
sbory, včetně hostitelských Pánů
kluků, a slovenský host Tatránski slá-
vici z Liptovského Mikuláše.  

„Byli bychom rádi, kdyby se Lito-
měřice i v budoucnu staly místem se-
tkávání chlapeckých pěveckých
sborů. Zda se nám podaří zavést no-
vou tradici, se teprve uvidí,“ řekl sta-
rostovi  sbormistr Pánů kluků Václav
Hanč. (eva)

Radoslav Václav, sbormistr Tatranskich
sláviků z Liptovského Mikuláše (vlevo),
a sbormistr Pánů kluků Václav Hanč
(uprostřed) patřili mezi hosty přijaté
starostou Ladislavem Chlupáčem.

KNIHOVNA ZVE
5.6. Muzejní noc v knihovně:
Prodloužená výpůjční doba do 21.00
hodin (překvapení) 
6. 6. - 7. 7. Výstava / Jiří Petrák
Pastelková mandala. Každý hledá
štěstí a naplnění svých snů.
6. 6. Výlet s Václavem Vokolkem po
esoterických místech našeho kraje.

Probíhající rekonstrukce uzavře po
dobu letních prázdnin dětské oddě-
lení knihovny. Dále bylo 1. června za-
hájeno stěhování pokratické pobočky
knihovny do nově upravených pro-
stor Základní školy Havlíčkova. Ter-
mín zahájení provozu bude upřesněn.

Za práci odvedenou ve prospěch mateřských škol poděkoval  starosta Ladislav
Chlupáč společně s místostarostou Václavem Červínem a vedoucí školského odboru Mi-
roslavou Najmanovou Jiřině Benešové, ředitelce mateřských škol, příspěvkové orga-
nizace města. 

Jiřina Benešová totiž 17. dubna odešla do důchodu. Po dlouholeté práci na Školském
úřadě v Litoměřicích se v roce 2003 stala první ředitelkou nově vytvořené příspěvkové
organizace, do které byly začleněny všechny mateřské školy v Litoměřicích. „I díky va-
šemu příkladnému vedení  se prokázalo, že jejich sloučení byl správný krok,“ konsta-
toval starosta Chlupáč.

Vedoucím mateřinek totiž odpadla starost o ekonomiku provozu, a mohli se tak plně
věnovat tvorbě kvalitních vzdělávacích programů a péči o děti. „Navíc tím, že peníze ne-
byly rozdrobeny mezi jednotlivé školky, ušetřili jsme i na nákup dražších věcí potřeb-
ných pro chod jednotlivých zařízení a na navýšení mezd,“ dodala Jiřina Benešová, kte-
rou 17. dubna vystřídala ve funkci ředitelky Monika Mejtová. Dosavadní vedoucí školky
v Mládežnické ulici  totiž zvítězila v konkurzním řízení vyhlášeném městem. (eva)

Starosta Chlupáč s místostarostou Červínem poděkovali Jiřině Benešové
za odvedenou práci. Foto Eva Břeňová
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(Dokončení ze strany 1)
Zhruba čtvrtina dětí však nenastoupí

do školky, kterou by si rodiče přáli. Nej-
větší převis poptávky nad nabídkou byl
v Eliášově ulici, která musela odmítnout
jedenadvacet dětí. Je to dáno ale tím, že
povinnou školní docházku zahájí pouze
dvanáct prvňáčků, takže uvolněných
míst zbývá minimum. 

„S rodiči dětí, které mají zájem
o umístění do školky v průběhu roku,
bude ředitelka mateřských škol jednat

individuálně,“ uvedla vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové
péče městského úřadu M. Najmanová. 

Přestavba bývalého dětského stře-
diska v Ladově ulici má být zahájena
počátkem června  tak, aby ve druhé
polovině srpna proběhla kolaudace.
Podle právě dokončeného projektu vy-
jde na šest milionů korun, což je
o zhruba dva miliony vyšší částka, než
se kterou počítá rozpočet města. „Za-
stupitele o rozpočtovou změnu žádat

nechceme, protože již nyní je rozpočet
města napjatý. Raději odsuneme plá-
nované investiční akce na příští rok,
jako jsou výměny oken, úpravy soci-
álních zařízení a podobně. Řešit bu-
deme v mateřských školách pouze ha-
varijní stavy,“ nastínil způsob
financování Václav Červín.

Vedení radnice již nyní hledá další
možnosti jak zvýšit kapacitu mateř-
ských škol pro příští rok. „Je totiž
pravděpodobné, že počet dětí se bude
nadále zvyšovat,“ dodal místostarosta
Červín. (eva)

STAROSTA MUSEL OPUSTIT KANCELÁŘ

Ještě přepudrovat orosené čelo a nos a může se začít to-
čit. Slovenský herec Andrej Hryc zkouší, jako to je sta-
rostovat v kanceláři Ladislava Chlupáče. Foto (eva) 

BEZ PŘILBY JE LEPŠÍ NEJEZDIT
Mladí cyklisté by měli

zpozornět. Od první  po-
loviny června do konce
července bude probíhat
akce „Bez přilby už ne-
vyjedu“. “Jejím cílem je
upozornit děti, rodiče, pe-
dagogy a veřejnost na ne-
bezpečí vážných úrazů
hlavy při pádu z jízdního
kola,” uvedla managerka
projektu Zdravé město
Litoměřice Monika Ku-
bešová.  

Hlídky strážníků budou
v ulicích města a na cy-
klostezce podél Labe kon-
trolovat, zda děti a mládež do 18 let
nosí při jízdě na kole přilbu. “Vzorné
cyklisty stejně jako v předchozích le-

tech odměníme cyklopotřebami,” do-
dal velitel strážníků Ivan Králik. 

V Litoměřicích tak pokračuje mezi-

národní kampaň “Národní
dny bez úrazu 2009”, je-
jímž  cílem je zajímavou
formou informovat občany
o tom, jak správně před-
cházet úrazům, zejména v
dopravě, ale také v domác-
nosti, ve školách atp. Jedná
se o nejrozsáhlejší akci za-
měřenou na prevenci úrazů,
která probíhá ve Zdravém
městě Litoměřice od dubna
do září a je věnovaná zej-
ména dětem základních a
speciálních škol. Společně
se Zdravým městem Lito-
měřice se do ní zapojily

DDM Rozmarýn, městská policie, Po-
licie ČR, hasiči a střední pedagogická
škola. (eva)

Akce kampaně:
• Duben: Dětský den bez úrazu
(žáci druhých tříd základních škol
se na dopravním hřišti seznamo-
vali s činností složek integrova-
ného záchranného systému 
• 10. a 11. června: Do života bez
karambolu (žáci 9. tříd základních
a speciálních škol se  dozví infor-
mace týkající se právního podvě-
domí mladých lidí, nebezpečí
drog, činnosti Policie ČR, budou
poučeni o tom, jak  postupovat
v případě, že chtějí získat řidičský
průkaz apod.)
• konec června: Ve vodě jak na
souši (žáci 6. tříd se v areálu kou-
paliště dozví jak předcházet úra-
zům a jak správně přistupovat
k přírodě)
• Září: Bezpečná ulice (seznamo-
vání prvňáčků s bezpečným chová-
ním na cestě do školy a cestou z ní)

MATEMATIKA
NENÍ NUDA
Základní škola U Stadionu otevře

v novém školním roce pro žáky sou-
časných 5. ročníků třídu s rozšířenou
výukou matematiky a přírodověd-
ných  předmětů. 

Již 26 let trvá tradice této třídy na
ZŠ U Stadionu.  Žáci mají o dvě ho-
diny matematiky více. Některé kapi-
toly tak mohou být rozšířené o ná-
ročnější úlohy za základního učiva.
Rovněž mají více hodin fyziky a che-
mie. V jejich rozvrhu je i přírodo-
vědný seminář. V těchto třídách se
žáci učí anglický jazyk, využití digi-
tálních technologií a volitelný před-
mět informatika. (sl)

Zdravé město Litoměřice ve spo-
lupráci se Střediskem ekologické
výchovy SEVER a Dětským zastu-
pitelstvem hledá kandidáty na udě-
lení certifikátu „Nekuřácká provo-
zovna města Litoměřice“. Přihlásit
se mohou všechny provozovny po-
skytující nějakou formu občer-
stvení uvnitř podniku (např. re-
staurace, cukrárny, kavárny, jídelny
apod.).

Podmínkou udělení certifikátu je
minimálně samostatná místnost ur-

Starosta Ladislav Chlupáč musel opustit svou
kancelář. Naštěstí jen na jeden den, kdy mu ji za-
brali herci Tomáš Hanák, Lukáš Vaculík, Miroslav
Etzler a Andrej Hryc. Na několik místech Litomě-
řic totiž až do 25. června natáčejí filmaři dvoudílný
televizní film Na vlky železa. Na motivy literární
předlohy Zdeňka Třešňáka, v režii Petra Slavíka a
podle scénáře Miroslava Sovjáka tak zde vzniká na-
pínavý příběh ze současnosti.

Hlavní postavou je úspěšný primář gynekologie
okresní nemocnice (Miroslav Etzler). Účastní se
výběrového řízení na její privatizaci. Objektivita
rozhodování je však zpochybněna pokusem dis-
kreditovat jej před veřejností. „On sám pak pátrá po
okolnostech a vyprovokuje zásah ministerské in-
spekce. Vypukne válka mezi konkurenty v privati-

začním procesu, která obnažuje zákulisí veřejné
správy, policie i vazby do nejvyšších míst,“ popsala
příběh Jolanda Pilařová z tiskového oddělení os-
travské České televize. 

V Litoměřicích se natáčelo na několika místech.
Na náměstí, tržnici, radnici, ale i v nemocnici. „Na-
táčení nikterak neohrožuje chod nemocnice,“ ujis-
til její ředitel Leoš Vysoudil. 

Vstříc filmařům vyšlo i vedení litoměřické rad-
nice. „Ve filmu se objeví záběry města, což je
pro něj jistě dobrá reklama,“ konstatoval v této
souvislosti starosta Ladislav Chlupáč. O zisku
pro městskou pokladnu za zábor veřejného pro-
stranství totiž nemůže být řeč. Na základě vy-
hlášky města totiž Česká televize platí pouze 1500
Kč za natáčecí den. (eva)

Hasiči ukazovali na dopravním hřišti dětem, jaké používají vy-
bavení. Foto Monika Kubešová 

PODPOŘME SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU
čená po celou dobu provozu vý-
hradně nekuřákům. Majitel certifi-
kátu získá možnost prezentace na
webových stránkách města Lito-
měřice, což mu zvýší počet klientů
vyhledávajících nekuřácké pro-
středí, a to nejen z řad místních
lidí. Průzkumy mezi obyvateli totiž
prokázaly, že o podniky s tímto
prostředím je značný zájem. Vzhle-
dem k tomu, že ani litoměřičtí ob-
čané nemají přehled, kde jsou, je
třeba je graficky označit. Cílem

udělení certifikátu je podpořit ne-
kuřácké provozovny a zároveň je
dostatečně prezentovat.

Přihlášky lze podávat písemně
na adresu: Městský úřad Litomě-
řice, Oddělení projektů a strategií,
Mírové nám.15/7, 412 01 Litomě-
řice. Obálku je třeba označit nápi-
sem „ Nekuřácká provozovna“.
V přihlášce je nutno uvést ob-
chodní název provozovatele,
adresu provozovny a stručně vy-
mezit nekuřácké prostředí.

Kapacita školek je plná
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DIGITALIZACI MĚSTO PODPOŘÍ

Kino nabídlo i malým návštěvníkům možnost sledovat snímek ve 3D provedení se
speciálními brýlemi. Foto Eva Břeňová

Město Litoměřice finančně pod-
poří digitalizaci kina Máj. Ovšem
pouze v případě, že se vedení měst-
ských kulturních zařízení podaří zís-
kat na modernizaci, která vyjde na
zhruba čtyři miliony korun, dotaci ze
Státního fondu kinematografie. Ta by
měla dosáhnout 50 procent celko-
vých nákladů. O případné finanční
spoluúčasti rozhodli zastupitelé na
svém posledním jednání.

„Kino díky dobře odváděné práci
vedoucí Renaty Vášové velmi dobře
funguje. Přesvědčila nás o tom, že
do něj stojí za to investovat,“ kon-
statoval předseda finančního výboru
zastupitelstva Petr Kvapil.

O slibné budoucnosti kina Máj se
na vlastní oči mohli přesvědčit ná-
vštěvníci, kteří se 7. května zúčastnili
jedné ze tří projekcí, při nichž byl
využit digitální projektor v kvalitě
současných standardů DCI („Digital
Cinema“) a ve 3D provedení. Pro-
mítány ve 3D kvalitě byly snímky
Divoké Safari a Strašidelný zámek,
ve večerních hodinách pak první 3D
horor Krvavý Valentýn, opět v troj-
rozměrném provedení se speciálními
brýlemi. Akce se konala ve spolu-
práci s firmou Xtreme Cinemas
a Unií digitálních kin. 

Jde o technologii, která v součas-
nosti vstupuje do českých a světo-
vých kin. Její technické parametry
daleko převyšují vše, co si běžně pod
pojmy DVD, Blue-Ray, digitální pro-
jektory a data projektory v součas-
nosti představujeme. Navíc nabízí
i běžným kinům možnost projekce
3D filmů.

„Tento nový systém v budoucnosti
zcela nahradí v současnosti použí-

vaný filmový pás. Pro kina to zna-
mená zcela nové technické možnosti
projekcí a velké investice do nákupu
technologie, která zcela změní tvář
klasického filmového promítání,“
charakterizovala novinku vedoucí
kina Renata Vášová.

Více informací o technologii digi-
tálního kina, mohou zájemci nalézt
na webových stránkách  www.digi-
talnikino.cz. (eva)

LOUTKY VLÁDLY
DOMU KULTURY

Zhruba tisícovka dětí přišla do
domu kultury na 6. ročník tři dny
trvajícího loutkového festivalu. Sou-
bory přivezly řadu pohádek. 

Nejen loutky však poutaly pozor-
nost nejmenších návštěvníků. V so-
botu pro ně organizátoři připravili
pohádkový park se dvaceti stanovišti,
které hlídaly pohádkové postavy.
Kvůli nepříznivému počasí nepro-
běhl v novém atriu, ale ve foyer. Za
nasbírané soutěžní bodíky čekaly na
děti sladké odměny. Mimo hlavní
soutěž si mohly nechat pomalovat
obličej, nastříkat vlasy barevným
sprejem, navléci korále z těstovin
nebo prokázat svou šikovnost na
velké trampolíně.  Umění zaujmout a
pobavit opět prokázal Václav Upír
Krejčí. 

„Ohlasy z řad malých návštěvníků
i jejich rodičů a prarodičů nás pře-
svědčily o tom, že jsme se vydali
správnou cestou,“ konstatovala ředi-
telka MKZ Věra Kmoníčková. Jak
však podotkla, mrzelo ji, že na lout-
kový festival se v hojné míře sjíž-
děly děti z okolních mateřských škol,
zatímco z domácích mateřinek jich
dorazilo jen několik. (eva)

Vernisáže nejúspěšnějších fotografií se v DK účastnily desítky lidí. Foto (eva)

LETNÍ KINO JIŽ PROMÍTÁ NOVÉ INFOCENTRUM BUDE
Netradičně již v polovině května

odstartovala první projekce v letním
kině. Promítání zde bylo obnoveno v
roce 2005, tedy přesně deset let po
ukončení jeho provozu. Občanské
sdružení Kinoklub Ostrov, které pro-
mítání organizuje, připravilo na celé
léto opět lákavý program.

Novinkou v letošním roce je akce
„Litoměřicko ve filmu“, která se při-
pravuje na červenec. Půjde o několika -
denní přehlídku filmů, které se natáče -
ly v Litoměřicích a jejich okolí. Do -
provodným programem projekcí bu-
dou koncerty a divadelní vystoupení.

Na závěr sezóny stejně jako v mi-
nulých letech se chystá projekce „na
přání“. O filmu, který se bude pro-
mítat, rozhodnou sami diváci svým
hlasováním, které bylo  spuštěno na
internetových stránkách www.kinoo-
strov.cz.

Začátky projekcí v květnu budou
v červnu ve 21:45, v červenci 21:30,
v sprnu 21:00, a to s přihlédnutím na
západ slunce, neboť projekce vyža-
duje naprostou tmu. Letní kino je za-
střešené, projekce se proto mohou
konat za každého počasí. Občerstvení
nabízí přilehlá  hospoda. (váš)

Modernizace informačního centra
bude dokončena v průběhu turistické
sezony. Památkáři v těchto dnech po-
suzují návrh architektonického ře-
šení. Jisté je to, že informační cen-
trum se přestěhuje do prostoru, kde
dříve býval odbor bytového hospo-
dářství. Bude mít dva vchody a pro-
sklenou výlohu tak, aby dovnitř vi-
děli lidé procházející podloubím. 

„Zároveň s tím řešíme technické
vybavení informačního centra audio-
vizuální technikou. Právě bylo ukon-
čeno výběrové řízení na dodavatele
audio guidů, tedy moderního zaří-

zení, které v několika jazycích pro-
vede turistu městem. Rádi bychom
jim nabídli i navigační systém s pod-
porou GPS a další novinky,“ infor-
moval ředitel Centra cestovního ru-
chu Kamil Soukup. 

V plném proudu je i příprava vir-
tuální prohlídky města, která má být
turistům k dispozici na internetových
stránkách úřadu zřejmě v závěru le-
tošního roku. „V průběhu letošního
roku  Litoměřice nafotíme a  nato-
číme tak, aby byla pokryta jednot-
livá roční období,“ dodal Kamil Sou-
kup. (eva)

PRVNÍ ROČNÍK SKONČIL, DRUHÝ PRÁVĚ ZAČÍNÁ
„Města a obce Českého středohoří“ je motto druhého ročníku fotografické

soutěže, jejímž organizátorem je Město Litoměřice ve spolupráci s Ústeckým
krajem. Soutěž byla vyhlášena 1. června. Termínem uzávěrky došlých prací
se stal 28. únor příštího roku. Jména vítězů oznámí porota složená z profe-
sionálních fotografů, novinářů a zástupců městského i krajského úřadu na
konci března opět v litoměřickém domě kultury.

Letošní první ročník měl nečekaný úspěch. Přišlo 176 prací od 53 autorů.
Vítězné snímky  jsou dosud vystaveny ve foyer domu kultury. „Věříme, že
i ve druhém ročníku soutěže budeme hodnotit fotografie, které zajímavým
způsobem přiblíží města a obce Českého středohoří,“ konstatoval ředitel
Centra cestovního ruchu Kamil Soukup. Již nyní je lze zasílat na adresu In-
focentrum 15/7, MěÚ Litoměřice (na jméno Petr Hermann). Propozice sou-
těže jsou na internetových stránkách města (www.litomerice.cz/fotosoutez).

Zároveň s fotografickou soutěží byla opět vyhlášena literární soutěž „Má-
chovou stopou“.  „Fotografická i literární soutěž, stejně jako úspěšný Cesto-
vatelský festival se znovu stanou doprovodnými akcemi konference cestov-
ního ruchu Stop and Stay, jejíž první ročník proběhl na konci března v domě
kultury,“ upřesnil místostarosta Jaroslav Tvrdík. (eva)                                                                 
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„ZA STAV PAMÁTEK CÍRKEV NEMŮŽE“

PÁTER STANISLAV PŘIBYL 
(narozen 16.11.1971 v Praze)

• Absolvent střední průmyslové školy zeměmě-
řičské a KTF UK
• Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vi-
kářem a farářem na Svaté Hoře (1996-1999)
• V r. 2002 zvolen provinciálem pražské pro-
vincie redemptoristů. 
• V r. 2004 jmenován prezidentem Arcidiecézní
charity Praha. 
• V r. 2008 byl jmenován členem kněžské rady
v Pražské arcidiecézi.
• Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, v le-
tech 1985-1990 působil jako varhaník v růz ných
pražských kostelech 
• Mluví polsky, anglicky, německy a italsky

S příchodem biskupa Jana Baxanta došlo na li-
toměřickém biskupství k zásadní personální změně.
Generálního vikáře Karla Havelku vystřídal na
tomto postu  Stanislav Přibyl. V průběhu několika
posledních týdnů se  seznámil s částí litoměřické
diecéze, která patří mezi nejrozsáhlejší a nejstarší
v Čechách.  Bývalý farní vikář na Svaté Hoře s ús-
měvem o sobě říká, že se stal dělníkem najatým pa-
nem biskupem. 

Co vlastně obnáší funkce generálního viká-
ře? 

„Z pohledu státní správy jde o výkonnou pozici.
Jsem vlastně ředitelem biskupského úřadu. Což
znamená, že mám na starosti chod celé diecéze,
zodpovídám za její administrativu a provoz.  Pan
biskup ji reprezentuje, činí nejdůležitější rozhod-
nutí, která posléze vykonávám.“

Zodpovídáte tedy za chod více než čtyř stovek
farností, deseti vikariátů, jedenácti stovek kos-
telů a kaplí. Není to příliš?

„Nepochybně, obzvláště když některé farnosti
fungují pouze na papíře. Což znamená, že mají
jistý majetek, ale neprobíhají v nich bohoslužby,
nežijí tam věřící lidé, chybí jim farář. Je zřejmé,
že by mělo dojít k reorganizaci litoměřické die-
céze, ke slučování farností. Pro každou z nich to-
tiž musí být kromě jiného vedeno i samostatné
účetnictví, což je zbytečná administrativní zá-
těž.“

Jde o cíl, který jste si vytyčili s biskupem Ja-
nem Baxantem?

„Ano. Ovšem učiníme tak až po důkladném pro-
jednání s faráři, lidmi, kteří ve farnostech bydlí.
Takže půjde o zhruba deset let trvající proces. Za-
stáváme heslo dvakrát měř, jednou řež. “

Bohužel stav mnohých církevních památek
je tristní.

„To je pravda, ale církev se postupem let stala
zchudlou šlechtičnou, která není viníkem tohoto

stavu. Ocitla se v kleštích. Uvědomme si, že církev
tyto památky nikdy výhradně sama neudržovala.
Před lety měla svoje patrony, bohaté šlechtice,
kteří s údržbou pomáhali. Pak zase movité měš-
ťany, sponzory. Ovšem po druhé světové válce do-
šlo v této oblasti  k odsunu původního obyvatel-
stva, které bylo s těmito památkami citově spjato
a staralo se o ně. Přišli noví lidé, již bez citových
vazeb a patriotismu k regionu. Od roku 1949, kdy
církevní památky  přebral stát, se tak vlastně o ně
nikdo nestará. My nemáme z čeho peníze čerpat.
Opravujeme tak jen to nejnutnější.“

Například Kostel Všech svatých v Litoměři-
cích. Kdy bude po rekonstrukci představen ve-
řejnosti?

„Do konce roku.“
Zároveň s tím vedete se zástupci města jed-

nání o zpřístupnění věže katedrály. Litoměřice
by tak po Kalichu nabídly zájemcům další nád-
herný pohled na město. 

„Jednání jsou na začátku, ale rádi bychom ji
stihli zpřístupnit ještě v průběhu letošní turistické
sezony. Je třeba doladit spoustu věcí, například
bezpečí návštěvníků, průvodce apod.“

Neuvažujete zpřístupnit veřejnosti i kate-
drálu, která je pýchou nejen litoměřické die-
céze, ale celého města?

„Mohlo by tomu tak být, ale nemáme peníze na
její zabezpečení, na průvodce. Do budoucna si mu-
síme ujasnit celou koncepci Dómského náměstí. Je
zřejmé, že po opravě volají jak interiéry budov, tak
exteriéry. Zároveň jsme si však s ohledem na historii
Dómského pahorku vědomi toho, že kdekoli kop-
neme, musíme počítat s archeologickými nálezy,
což rekonstrukce prodraží.“ Eva Břeňová 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA CHYSTÁ ZÁPISY

Zápis žáků do Základní umělecké
školy v Litoměřicích spojený se dnem
otevřených dveří proběhne 9. června
od 14 do 18 hodin. 

Kromě toho škola i letos slaví Ev-
ropský den hudby. Prostřednictvím
cyklu koncertů se děti s učiteli v prů-
běhu června několikrát představí ve-
řejnosti.
13. 6. Varhanní koncert žáků ZUŠ, od

16 hod. v katedrále
17. 6. Absolventský koncert žáků

ZUŠ, od 18 hod, v divadle
18. 6. Koncert žáků, 18 hod., v di-

vadle
19. 6. Jazz rock band, od 20 hod. na

Střeleckém ostrově
22. 6. Orchestrální koncert žáků v bý-

valém jezuitském kostele, účin-
kují komorní smyčcový
orchestr a orchestr dechových
nástrojů, od 17 hod.  

HISTORICKÉ JARMARKY
MAJÍ POKRAČOVÁNÍ

Kolem třech desítek stánků bude
postaveno na Kostelním náměstí, kde
17. června od 10 do 17 hodin pro-
běhne celodenní jarmark. „Naší sna-
hou je uskutečňovat představy o do-
bách dávno minulých, o řemeslech a
řemeslnících, postupně upadajících
v zapomnění,“ uvedla organizátorka
akce Jitka Němečková.  Více infor-
mací na  www.jarmarky.webs-
nadno.cz

RICHARD LITOMĚŘIČANY ZAJÍMÁ
Osud bývalé nacistické továrny

Richard Litoměřičany stále zajímá.
Při květnové premiéře desetiminu-
tového snímku mapujícího pod-
zemí totiž bylo kino Máj téměř
plné. Přišli jak starší lidé, kterým
není lhostejná budoucnost tohoto
místa, tak i příslušníci mladší ge-
nerace, jež  ještě nedávno podnikali
dobrodružné výpravy do podzemí,
kde v závěru druhé světové války
fungovala nacistická továrna. V ní
vězni litoměřického koncentrač-
ního tábora vyráběli za otřesných
životních podmínek součástky do
německých tanků.

Dnes by však taková výprava zna-
menala hazard se životem. Podzemní
chodby jsou totiž v havarijním stavu,
na mnohých místech se vytvořily zá-
valy, což bylo dobře viditelné z fil-
mových záběrů pořízených režisé-
rem Davidem Cysařem. Tento stav
hodlá město Litoměřice změnit.
„Ještě letos necháme zpracovat studii
proveditelnosti, která naznačí, kolik
by vybudování prohlídkové trasy
stálo,“ uvedl místostarosta Jaroslav
Tvrdík. Celková délka chodeb dosa-
huje 40 kilometrů. Město by rádo
zrenovovalo několik set metrů, které
chce začlenit do nové prohlídkové

trasy zahrnující i nedaleké kremato-
rium, památník obětem a kasárna
Pod Radobýlem, v jejichž části byl
koncentrační tábor. 

„Jsem vděčný za to, že jste pro-
jevili zájem o osud tohoto místa,“
neskrýval své dojetí Jaroslav Sto-
klasa, který do Litoměřic přijel až
z Hradce Králové. Jeho tatínek to-
tiž patřil mezi více než 4,5 tisíce

lidí, kteří zde našli smrt. Byly dny,
kdy jich na fyzické vyčerpání um-
řelo hned několik. „Naložili je na
káru a odvezli rovnou do kremato-
ria,“ vzpomíná Jaroslav Císař
z Ústí na Labem, který zde praco-
val coby nuceně nasazený. I on se
zúčastnil promítání a následné be-
sedy s tvůrci dokumentu v kině
Máj. Eva Břeňová 

Besedu o Richardu moderoval ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice Kamil
Soukup. Zúčastnili se jí i ředitel Památníku Terezín Jan Munk a senátor Alexandr
Vondra, díky jehož iniciativě bude v Praze promítnut dokument zástupcům více než
třech desítek států účastnících se konference k holocaustu. Foto Eva Břeňová  
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Program kina Máj na mìsíc červen a červenec

Divadlo
K. H. Máchy

Letní kino

Dùm kultury
ČERVEN

8.6. CESTOPISNÁ 
PŘEDNÁŠKA -  Tomáš Petr
PAPUA - NOVÁ GUINEA.
Návrat do doby kamenné
Tentokrát se podíváme do pa-
puánského pralesa, kde žijí po-
tomci kanibalů. Tady se dosud
praktikují prastaré rituály a
prase je největším bohatstvím.
Papuánské hory jsou opravdo-
vou divočinou a civilizační vý-
dobytky tu nic neznamenají.
Od 18.00 hod.  Vstupné: 65  Kč

11.6. HANKY PANKY -  travesti
show.
Nejlepší pražská     travesti
skupina HANKY PANKY po-
prvé v Litoměřicích s novým
programem 2009 s názvem
NĚKDO TO RÁD HORKÉ.
Během programu vystoupí
hvězdy české i zahraniční

scény, jako například C. Dion,
H. Zagorová, E. Pilarová, K.
Gott, H. Vondráčková a další.
Vystoupí i slečna Stefany z TV
reality show Big Brother. Od
19.30 hod. Více na  www.han-
kypankyshow.eu. Vstupné:
180/220 Kč    

14.6. TANEČNÍ ODPOLEDNE
Hudba všech žánrů pro
všechny generace. K tanci a
poslechu hraje taneční orchestr
BOHEMIA MIX pod vedením
kapelníka J. Cykryta. Od 15.00
hod. Vstupné:65,- Kč 

15.6. ONDŘEJ RUML -
BIG BAND CL
Swingový a jazzový večer. Fi-
nalista soutěže X Factor On-
dřej Ruml a českolipský BIG
BAND CL se vám představí
v unikátním programu. Ondřej
Ruml se představí nejen jako
vynikající zpěvák, ale své mu-

ČERVEN

5.6. Noc v muzeu 2. Světla zhasla,
nové dobrodružství začíná.  Hrají:
B. Stiller, A. Adams, O. Wilson.
17.30 hod.
Jménem krále. Historické drama
s kriminální zápletkou. Oldřich
z Chlumu se pouští do vyšetřo-
vání podivných vražd. Hrají: K.
Roden, K. Issová, D. Prachač. Re-
žie: P. Nikolaev. 20.00 hod.

6.6. Noc v muzeu 2. 15.30 hod.
Muzejní noc, krátké filmy +
TOYEN. 17.30 hod.
Jménem krále. 20.00 hod.

7.6. Noc v muzeu 2. 15.30 hod.
Noc v muzeu 2. 17.30 hod.
Jménem krále. 20.00 hod.

8.6. Andělé a démoni
Film podle dalšího bestselleru D.
Brow na. V hlavní roli T. Hanks.
Režie: R. Howard. 17.30 hod.
Andělé a démoni. 20.00 hod.

9.6. Andělé a démoni. 17.30 hod.
Andělé a démoni. 20,00 hod.

10.6. Andělé a démoni. 17.30 hod.
Andělé a démoni. 20.00 hod.

11.6. Lovecká sezóna 2
Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje
dravější. Je to prosté! 9.30 hod.
Andělé a démoni. 17.30 hod.
Babička. Dokumentární film pro
mírně zvrhlé diváky. Erotická tra-
gikomedie o stárnoucí ženě. Re-
žie: Zuzana Piussi. 20.00 hod.

12.6. Andělé a démoni. 17.30 hod.
Star trek. Slavná sága se vrací na
samotný začátek příběhu v podání
režiséra Ztracených. Hrají: V. Ry-
der, E. Bana. Režie: J. J. Abrams.
20.00 hod.

13.6. Příběh o Zoufálkovi
Malý hrdina s velkým srdcem.
Příběh o malém myšákovi touží-
cím dělat velké služby. 15.30 hod.
Star trek. 17.30 hod.
Andělé a démoni. 20.00 hod.

14.6. Příběh o Zoufálkovi. 15.30 hod.
Star trek. 17.30 hod.
Star trek. 20.00 hod.

15.6. Star trek. 17.30 hod.
Chlapec v pruhovaném pyža -
mu. Nezvyklý příběh klukov-
ského přátelství z koncentračního
tábora. Režie: Mark Herman.
20.00 hod.

16.6. Star trek. 20.00 hod.
17.7. Star trek. 20.00 hod.
18.7. Terminátor salvation. Píše se rok

2018. Soudný den přišel a zničil
moderní civilizaci. Hrají: Ch. Bale,
B. Howard, H. Carter. 17.30 hod.
Chaotica Ana. Ana-volnomyš-
lenkářka, malířka prostřednictvím
hypnózy objevuje své minulé ži-
voty. 20.00 hod.

19.7. Terminátor salvation. 17.30 hod.
Terminátor salvation. 20.00 hod.

20.7. Na půdě. Příběh ze staré zaprá-
šené půdy, kde mají domov staré
odložené hračky vytvořený J. Bár-
tou. Pohádka nejen pro děti!
Hrají: B. Hybner, I. Trojan, V. Ja-
vorský. 15.30 hod.
Předčítač. Příběh o pravdě a od-
puštění. Hrají: K. Winslet, R. Fi-
ennes. 17.30 hod.
Terminátor salvation. 20.00 hod.

21.7. Na půdě. 15.30 hod.
Terminátor salvation. 17.30 hod.
Předčítač. 20.00 hod.

22.7. Vernisáž. Jak viděli a vidí svět.
18.30 hod.
Terminátor salvation. 17.30 hod.
Terminátor salvation. 20.00 hod.

23.7. Terminátor salvation. 17.30 hod.
Terminátor salvation. 20.00 hod.

24.7. Terminátor salvation. 17.30 hod.
Terminátor salvation. 20.00 hod.

25.7. Nadine. Příběh úspěšných žen
o nenaplněném mateřstvím. 20.00
hod.

26.7. Bolt - vysvědčení. Animované
vyprávění o tom, jak se z akčního
hrdiny stal obyčejný pes… a na-
opak. 15.30 hod.
Dvojí hra. Přechytračit. Překo-
nat. Přehrát. Převézt. Dannyho
parťáci potkávají pana a paní
Smithovy. Hrají: Clive Owen, Ju-
lia Roberts. 20.00 hod.

27.7. Bolt. 15.30 hod.
Dvojí hra. 17.30 hod.
Vévodkyně. „V našem manželství
jsme byli tři“. Příběh vévodkyně
z Devonshiru, která se provdala do
manželství bez lásky. Hrají: Z. Sti-
vínová, J. Budař, T. Jirous, M.
Bouda. Režie: J. Němec. 20 hod.

28.7. Bolt. 15.30 hod.
Vévodkyně. 17.30 hod.
Dvojí hra. 20.00 hod.

29.7. Na odstřel. Příběh investigativ-
ních novinářů na motivy slavného
britského seriálu. Hrají: R. Crowe,
B. Affleck, H. Mirren. 20.00 hod.

30.7. Na odstřel. 20.00 hod.

ČERVENEC
1. 7. Na odstřel. 20 h.
2.-4. 7. La Bohéma. 20 h.
2.-8. 7. Hannah Montana (český

dabing)
5.-8. 7. Nedodržený slib. 20 h.
9.-12. 7. Transformers: Pomsta po-

ražených
11. 7. Dobrodružství Toma Pa-

lečka a Malenky. 15.30 h.
13.-15. 7. Poslední dům nalevo. 20 h.
16.-22. 7. Doba ledová 3:

Úsvit dinosaurů
16.-19. 7. Holka z města
21.-22. 7. Pařba ve Vegas
23.-29. 7. Případ nevěrné Kláry
30.-5. 8. Harry Potter a Princ dvojí

krve

LITOMĚŘICKÉ
VARHANNÍ LÉTO 2009
(KATEDRÁLA)

10.6. Michael Colin – Francie
24.6. Raymond O´Donnell – Irsko
29.7. Konrád Kata – Německo
26.8. Jozef Serafín – Polsko
9.9. Susan Landale – Francie

Schola Gregoriana Pragensia
– ČR

11.6. Koncert sborů – Občanské
sdružení Puellae cantantes,
Modrásci, Barvičky, Sedmi-
krásky, Syrinx. Od 18.00 hod.
Vstupné: 50 Kč.

17.6. Absolventský koncert – ZUŠ
Litoměřice.  Od 18 hod. Vstup
volný.

18.6. Veřejný koncert žáků – ZUŠ
Litoměřice. Od 18 hod. Vstup
volný.

ČERVEN (zač. ve 21.45 hod.)
12.6. Normal. (ČR/Makedonie, 2009).

Příběh sériového vraha z 30. let
minulého století. Výpravný film
s M. Kňažkem a D. Havlovou.

19.6. Milionář z chatrče (VB/USA,
2008). Skutečný příběh indického
chlapce, který vyhrál v místní
verzi soutěže „Chcete být milio-
nářem?“. Film získal Oscara.

26.6. Libáš Jako Bůh (ČR, 2009).
30.6. Vicki Cristina Barcelona

(USA/Španělsko, 2008). Svěží
romantická komedie W. Allena o
dvou mladých Američankách a
jejich milostných eskapádách.
Hrají: S. Johansson, P. Cruz

Divadelní loď tajemství:
(ve spolupráci s MKZ, kotviště před
budovou veslařského klubu Slavoj na
Střeleckém ostrově)
18.6. Rozmarné léto. Divadelní spo-

lek Kašpar. Letní speciál na mo-
tivy V. Vančury. Hrají: J. Potmě-

zikantské umění předvede i na
několika hudebních nástrojích.
Big Band CL oslavil v roce
2007 své dvacetileté trvání. Od
19.30 hod. Vstupné: 150/200
Kč                                                                 

17.6. PŘIJĎTE MEZI NÁS
Pozvání na 9. ročník tradičního
setkání seniorů při hudbě a ma-
lém občerstvení. Od 20.00 hod.
Vstup volný.

ČERVENEC

12.7. Hudba v parku. V prostorách
nově zrekonstruovaného atria
za DK proběhne cyklus letních
promenádních koncertů s ná-
zvem Hudba v parku.

19.7. Taneční odpoledne. Hudba
všech žánrů pro všechny gene-
race. Vstupné 65 Kč.

27. 7. Hudba v parku. 
Vždy od 15 hodin

šil, E. Elsnerová, J. Špalek, E.
Boušková. Vstupné 320 v před-
prodeji, 370 Kč na místě. Od 20
hod.

19.6. Choboťáci, velryba a darebáci
(představení pro děti s prohlíd-
kou lodi). Víte, že i ve městě exis-
tují tajemná místa, která skrývají
spoustu zajímavých věcí?  Na
motivy knihy J. Trnky Zahrada.
Vstupné 50 Kč. Od 9 a 10.30 hod. 

ČERVENEC (zač. ve 21.30)
Sestra, Víno roku, JCVD, Vévodkyně,
Ukrutně šťastni, Kámoš k pohledání.
(Program bude upřesněn.)

SRPEN (zač. ve 21.00 hod.)
Andělé a démoni, Zack a Miri točí po-
rno, Všude dobře tak proč být doma.
(Program bude upřesněn.)

ZÁŘÍ
Zakončení sezóny   film na přání.



Nejen v Praze po Vltavě, ale
i v Litoměřicích po Labi se lidé
mohou svézt v lodičce nebo na
šlapadle. Město totiž 1. května
spustilo provoz půjčovny, která
disponuje čtyřmi loďkami
a dvěma šlapadly. Obzvláště
v průběhu slunečných víkendů
jsou v permanenci.

„V sobotu a v neděli 16. a 17.
května jsme zaregistrovali téměř
pět desítek výpůjček,“ informo-
val Martin Moravec, zaměstna-
nec Technických služeb Města Li-
toměřice, které půjčovnu
provozují. Podle něj nové služby
využívají hlavně rodiny s malými
dětmi a páry lidí, kteří si chtějí
užít romantické vyjížďky po Labi.
Při nástupu do loďky či šlapadla
jsou zákazníci informováni o tom,
kudy lze bez větší námahy do-
plout na druhou stranu břehu, kde
je proud řeky slabší a kde silnější.
Pro případ potřeby je na loďce
i šlapadle napsáno telefonní číslo
obsluhy. 

„Jsem rád, že si půjčovna zís-
kala oblibu. Jde o další službu
poskytovanou městem, jejímž cí-
lem je podpora turistického ru-
chu,“ konstatoval v této souvi-
slosti místostarosta Jaroslav

Tvrdík. Podle něj dosavadní po-
čet zákazníků ukázal, že finance
na  nákup  chemických záchodků,
mola, loděk a šlapadel předsta-
vují investici  vynaloženou správ-
ným směrem. (eva)
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Vyjížďky na loďce se staly oblíbené hlavně pro rodiny s dětmi, které obsluha vy-
bavuje záchrannými vestičkami. Foto Eva Břeňová 

PORTA BOHEMICA PLUJE AŽ DO ŠTĚTÍ
Loď Porta Bohemica zahájila 1.

května druhou plavební sezónu.
Úspěšný projekt obcí a měst spolu-
pracujících na projektu pravidelné
veřejné lodní dopravy na dolním toku
řeky Labe tak vstoupil do druhé tu-
ristické sezóny.

„Plavidlo určené třem stovkám pa-
sažérů pluje podobně jako loni, o let-

ních prázdninách pak každý den,“ in-
formoval místostarosta Jaroslav
Tvrdík. Novinkou je plavba do Štětí,
které se výstavbou nového přistáva-
cího můstku připojilo ke sdružení
obcí podporujících veřejnou lodní
dopravu. O litoměřický projekt již
projevili zájem i zástupci mělnické
radnice.

Slavnostní zahájení druhé sezony
proběhlo první májový den, a to v li-
toměřickém přístavišti u mlýna. Lodí
jako první pluli zástupci sdružení
měst a obcí provozujících veřejnou
lodní dopravu a jejich hosté. Vydali
se do Štětí, kde proběhlo slavnostní
uvítání, jímž obyvatelé Štětí oslavili
své připojení k projektu. Mezi hosty

patřil i senátor Jiří Nedoma, který
ocenil přínos Litoměřic a na projektu
spolupracujících obcí pro znovuoži-
vení pravidelné veřejné lodní do-
pravy.

Loď pluje dle plavebního řádu
od května do října, s výjimkou
6. a 13. června. Více informací na
www.osobni-lod.cz. (eva)

Místem jednání
byly Litoměřice

Po ministrech dopravy zemí
Evropské unie se Litoměřice
staly hostitelem další  meziná-
rodní akce. V květnu se totiž
v Divadle K.H.Máchy usku-
tečnil workshop na téma „Ev-
ropská unie pomáhá spojovat
hospodářské prostory“.

Organizátorem akce byl
Saský přístavní a dopravní spo-
lek (SHV), jehož členy jsou zá-
stupci  120 členských firem
z Německa a České republiky.
Jejich setkání probíhají každo-
ročně,  přičemž sedmý ročník
se uskutečnil právě v Litomě-
řicích. „Účastníci workshopu
se  věnovali  rozvoji železnice,
silnice a vodní cesty mezi Čes-
kem a Saskem,“ informoval
místostarosta Jaroslav Tvrdík,
který účastníky workshopu při-
vítal v Litoměřicích.

Sasko se totiž společně
s Českou republikou zasazuje
u Evropské unie za to, aby se
vysokorychlostní železniční
koridor Praha  - Drážďany - 
Berlín dostal do popředí a byl
při revizi směrnic Evropské
unie včleněn do budoucí ev-
ropské sítě. (eva)

Porta Bohemica zahájila druhou plavební sezonu poté, co majitel lodi Karel Svoboda, emeritní biskup Jan Koukl a starosta Ladislav Chlupáč přestřihli na palubě lodi
pásku. Po proslovu místostarosty Tvrdíka se mikrofonu chopil senátor Jiří Nedoma (na druhém snímku vlevo), podle jehož názoru by takto úspěšný provoz lodní do-
pravy měl být podpořen i ze státních prostředků. Fota Eva Břeňová  

PŮJČOVNA LODĚK A ŠLAPADEL
ZVE K PROJÍŽĎKÁM PO LABI
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Kronikář je výrobcem pramenného materiálu pro
budoucí historiky. Není to literát, co by psal umě-
lecké dílo, ale člověk, který po sobě zanechává his-
torickou stopu. Těmito slovy charakterizuje svou
práci dlouholetý kunsthistorik oblastního muzea Ol-
dřich Doskočil, který je již třináctým rokem  lito-
měřickým kronikářem. 

Nabídka stát se člověkem, který bude uchovávat
fakta budoucím generacím, přišla kuriózním způso-
bem. „Tehdy se rozvodnil Kamýcký potok. Já stál
v holinkách ve vodě a pokoušel se zachránit své
králíky. V tu chvíli přišel bývalý tajemník Haupt-
mann a prohlásil, že budu kronikářem. A já to vzal,“
zjednodušeně popisuje, jak se k zajímavé práci do-
stal, vystudovaný novinář. 

Oldřich Doskočil neskrývá, že je milovníkem
Kosmase, kterého obdivuje pro jeho subjektivní vý-
křiky, jež neváhal zapisovat do svých děl. „Osobně

razím tendenci, že kronikář nemá zaznamenávat
pros tá fakt, ale přidat k nim i subjektivní pohled na
věc. Kdo opisuje zprávy z tisku, pouze zmnožuje
uchovávaný materiál. Z kroniky se nesmí ztrácet
lidská tvář jejího autora,“ říká muž, který každou
svou zprávu začíná popisem počasí. 

Kronika je otevřená všem obyvatelům města. Což
znamená, že každý může zaslat svůj příspěvek (na
e-mailovou adresu: oldrich.doskočil@seznam.cz).
Události  roku 2008 jsou zaznamenané na 120 stran
psaných ve wordu, z čehož polovina pochází od spo-
lupracovníků. Uloženy jsou v počítači, protože kro-
nika se nechává vázat až poté, co „starý“ kronikář
odchází a nový přichází. 

Litoměřice mají paměti tohoto druhu řádně vedené
od šestnáctého století. Nejstarší jsou uchovány
v Praze, novodobé v lovosickém archivu.

Eva Břeňová

KRONIKÁŘ NENÍ LITERÁT, ŘÍKÁ OLDŘICH DOSKOČIL

Oldřich Doskočil, kunsthistorik litoměřického mu-
zea, již řadu let uchovává fakta budoucím genera-
cím. Foto Eva Břeňová 

TIPY PRO VÁSSOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM ZAČÍNÁ
Pískovcové kvádry

se pod rukama akade-
mických sochařů za-
čaly  měnit v umělecká
díla. Na konci května
totiž byl na Zahradě
Čech slavnostně zahá-
jen druhý ročník mezi-
národního sochařského
sympozia. 

„Účastní se tři čeští
sochaři, jeden Slovák,
Maďar a Francouz,“ in-
formoval akademický
sochař Libor Pisklák,
spoluorganizátor akce.
Litoměřice tak získají další   umě-
lecká díla, jež zůstanou v majetku
města. Již předem je přitom stano-
veno, na kterých místech  budou osa-
zena. Například Jiří Kašpar sochá dílo

s motivem kotvy. Stát bude u  Labe. 
Jak vlastně přípravy sympozia pro-

bíhají? „Nejprve oslovíme sochaře
s nabídkou účasti. Pokud o ni projeví
zájem, musejí předem zaslat návrh

toho, co chtějí vytvořit.
Posléze vybereme nej-
zdařilejší návrhy,“ cha-
rakterizoval přípravy
Libor Pisklák, který
akci organizuje spo-
lečně s městem, jež  na
ni uvolnilo půl milionu
korun. Částka postačí na
nákup pískovcových
kvádrů  pocházejících
z lomu Dubenec u
Hořic, budo vání zá-
kladů na místech, kde
skulptury budou stát,
honoráře sochařům

apod. Město však získá díla v pětiná-
sobné hodnotě. Dokončena budou do
14. června, kdy II. ročník mezinárod-
ního sochařského sympozia v Litomě-
řicích oficiálně končí.  (eva)

Kořen opět netradičně
Festival na břehu Labe je opět zde.

15. ročník Litoměřického kořenu se
uskuteční  4. a 5. července v litomě-
řickém letním kině a jeho okolí. 

„Litoměřický kořen je trochu jiný
festival. Nenajdete na něm kapely,
které objíždějí jeden festival za dru-
hým. Nehledejte na něm mediálně
protěžované hvězdy, ani přehršel re-
gionálních souborů. Na Litoměřický
kořen se jezdí především za atmo-
sférou a za překvapením,“ charakte-
rizuje ho Michal Hanzl z pořádající
Agentury Modrý z nebe.  

Těšit se například můžeme na je-
den z nejoriginálnějších evropských
souborů hrajících výhradně na ná-
stroje vyrobené ze zeleniny Vienna

Vegetable Orchestra. Jeho součástí
je i kuchař, který přímo na pódiu po-
užité nástroje zpracovává a výsledný
produkt rozdává návštěvníkům. Mi-
mořádnou příležitost poslechnout si
hudbu plnou emocí nabídne Ital
Peppe Voltarelli. Z daleké maďarské
vesnice Paszab přijede nejautentič-
tější rodinná cikánská kapela Parno
Graszt. 

Představí se i tuzemské soubory.
Namátkou Tara Fuki, Ty syčáci,
Květy, Krásné nové stroje, Garage,
Shoenfelt nebo Už jsme doma se spe-
ciálním vzpomínkovým setem skla-
deb legendárních FPB. (Více na
http://www.modryznebe.cz/koren)

(eva) 

AUTORKOU DESKY 
BUDE STAŇKOVÁ 
Litoměřičanka Ilona Staňková vy-

tvoří pamětní desku, která bude u pří-
ležitosti 20. výročí Sametové revo-
luce odhalena v podloubí radnice.
Radním   předložila tři návrhy možné
podoby.

Členové komise, jejímž úkolem je
připravit nejen odhalení pamětní
desky, ale i slavnostní večer v kultur-
ním domě, již pracují na jeho pro-
gramu. „Účast přislíbil herec J. Bar-
toška a senátor A. Vondra. Dále  Zd.
Bárta, jenž byl spoluzakladatelem Ob-
čanského fóra v Litoměřicích. Písničky
Karla Kryla přijede zazpívat jeho
bratr,“ informoval předseda komise a
radní města Pavel Kejř. (eva)

MUZEJNÍ NOC 
6. června
Severočeská galerie výtvarného
umění  
14-17 hodin výtvarné dílny ve

spolupráci s Domem dětí
a mládeže Rozmarýn v Lito-
měřicích (smaltované amulety
na skle, výroba masek, OB-
JEKTOVÁNÍ   výtvarná dílna
k výstavě Jaroslava Hovadíka)

15.00 Veteran Jazz Band
16.00 komentovaná prohlídka vý-

stavy Jaroslava Hovadíka s au-
torem

20.00 komentovaná prohlídka vý-
stavy Jaroslava Hovadíka s au-
torem

21.00 vokální soubor Appendix
21.45 lampiónový průvod měs-

tem
22.00 bývalý jezuitský kostel   ver-

nisáž výstavy Fakulty umění
a designu UJEP Ústí n. L., ate-
liér interaktivních médií

22.30 audiovizuální projekce
24.00 VELKÝ TŘESK   zakon-

čení muzejní noci

KINO MÁJ 
17:30 Josef Sudek, Emil Filla, To-

yen a secesní Praha ve filmech
českých režisérských legend

Žít svůj život (1969, 13 min)   re-
žie Evald Schorm

Tribunál (1969, 14 min)   režie Ja-
romil Jireš

Praha secesní (1974, 19 min)   re-
žie František Vláčil

TOYEN (2005, 63 min)   režie Jan
Němec. Hrají: Z. Stivínová, J.
Budař ad.

Více informací na
www.muzejninoc.cz

„Libor Pisklák vítá účastníky sochařského sympozia, mezi nimi i Li-
toměřičanku Ilonu Staňkovou.“


