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SLOVO STAROSTY
Pro někoho měsíc
nákupní horečky,
nervozity a celko-
vého shonu, pro
jiného čas spojený
s příchodem nej-
krásnějších svátků

v roce. Osobně věřím, že pro kaž-
dého to však může být příležitost
ke společnému zastavení. Učinit
tak můžeme již ve středu 5. pro-
since, kdy na náměstí rozsvítíme
vánoční strom a přivítáme čerta
s Mikulášem. Ani letos nebudou
chybět vánoční trhy, jež začínají
17. a skončí 22. prosince. Jsem
rád, že pomalu začínáte oceňovat
pozměněný charakter akce, která
z dřívější tržnice přerostla v ně-
kolikadenní společenskou udá-
lost, nepodporující nákupní ho-
rečku zboží tržnicového
charakteru, ale naopak vybízející
ke chvíli zastavení u betlému,
k poslechu dětských písniček
a debatě s přáteli třeba u skořicí
vonícího svařeného vína. Věřím,
že Vás těší i světelné vodopády,
jež zdobí věž kostela Všech sva-
tých, čímž jsme udělali další krů-
ček v rozšíření vánoční výzdoby
města, která svítí od prvního pro-
sincového dne. 

Dovolte mi Vám všem popřát
hodně zdraví, štěstí a lásky, pří-
jemné chvíle v kruhu rodinném
i s přáteli, krásné prožití svátků
vánočních a úspěšný start do roku
2008. Ladislav Chlupáč
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KOUPEL ZAKONČILA PRŮZKUMNOU
ČÁST GEOTERMÁLNÍHO PROJEKTU

Nemocnice nabídla spolupráci privátním lékařům
Vedení Městské nemocnice v Li-

toměřicích nabídlo spolupráci pri-
vátním lékařům z občanského sdru-
žení 1. Poliklinika Litoměřice.
Existuje tak reálná šance, že období,
kdy litoměřičtí ambulantní specia-
listé jezdili operovat do jiných zdra-
votnických zařízení v okolí nebo po-

sílali své pacienty na specializovaná
vyšetření jinam než do místního zdra-
votního zařízení, by mohlo  skončit. 

Na společné schůzce došlo mezi
zástupci nemocnice, její dozorčí rady
a 1. Polikliniky Litoměřice k výměně
názorů týkajících se možností bu-
doucí spolupráce mezi privátní lé-

kařskou sférou a zdravotnickým za-
řízením, jehož zřizovatelem je město
Litoměřice.  „Prozatím došlo k do-
hodě o pořádání společných semi-
nářů, výměně zkušeností v teoretické
i  praktické oblasti,“ informoval o
závěrech schůzky předseda dozorčí
rady nemocnice Antonín Kučera,

který zástupcům občanského sdru-
žení oficiálně představil nového ře-
ditele litoměřické nemocnice Leoše
Vysoudila. Vysoudil totiž před něko-
lika měsíci nahradil ve funkci  Miro-
slava Jiránka, který spolupráci s pri-
vátním sektorem nepřikládal
význam. (eva)

Stavba v předstihu
O zhruba měsíc a půl dříve,

než se původně plánovalo,
zřejmě bude otevřen nový kru-
hový objezd před domem kul-
tury. Přestože dodavatelská
firma Chládek a Tintěra měla
podle smlouvy dokončit stavbu
do konce ledna, stane se tak
zřejmě začátkem druhé polo-
viny  prosince, což nepochybně
udělá  radost nejen řidičům, ale
i živnostníkům podnikajícím
v blízkosti stavby. „Pokud
ovšem nenastanou komplikace,
jako například husté sněžení a
dlouhodobější mráz,“ poukázal
na možná úskalí místostarosta
Litoměřic Ivan Palán. (eva)

Litoměřice jsou jedním z mála měst v Ústeckém kraji, kde 1. ledna ne-
poroste jízdné městské hromadné dopravy. Zvyšovat se domácnostem ne-
budou ani poplatky za služby zajišťované městem.

Což platí i pro poplatek za svoz komunálního odpadu. Zde je však na
místě použít slůvko zatím. Vzrůstající ceny nafty, energií apod. totiž mo-
hou výši tohoto poplatku zvednout až na zvažovaných 900 korun na osobu.
Nyní Litoměřičané platí necelou pětistovku. 

Po celý příští rok proto bude město monitorovat, zda lidé třídí odpad.
„Může se pak stát, že těm, kteří se k životnímu prostředí nechovají šetrně
a netřídí, bude poplatek navýšen. Finančně bychom tak zvýhodnili osoby,
které žijí v lokalitách, kde se separuje, což  poznáme z monitoringu kon-
tejnerových stání,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Pavel
Gryndler.

V současné době tvoří v Litoměřicích podíl separovaného odpadu 13
procent z celkového objemu komunálního odpadu. (eva) 

Ručička teploměru ukazovala
pouze dva stupně nad nulou, přesto
se starosta Ladislav Chlupáč  s ve-
doucím odboru životního  prostředí
Pavlem Gryndlerem  koupali ve ven-

Ladislav Chlupáč se společně s Pavlem Gryndlerem vykoupali ve vodě ohřáté ve
dvoukilometrové hloubce. Na pohled sice byla kalná, protože prošla vrstvou hor-
niny s velkým obsahem železa a manganu, ale zase teplá. Foto Eva Břeňová 

Třiďte odpad a ušetříte

kovní nádrži v Jiříkových kasárnách.
Šlo totiž o zchlazovací nádrž, do níž
přitékala voda z hloubky 2111 metrů,
které dosáhl průzkumný geotermální
vrt. Koupelí ve vodě zchlazené na

33,5 stupně Celsia společně deklaro-
vali zakončení první etapy  Geoter-
málního projektu Litoměřic.

První etapa přitom představovala
stavbu ověřovacího vrtu. V hloubce
2111,2 metru odborníci naměřili te-
plotu 63,4 stupně Celsia. „Což je
hodnota, která je prakticky shodná
s projektovanou teoreticky vypočte-
nou teplotou pro tuto hloubku,“ po -
dotkl Vlastimil Myslil, hlavní geolog
firmy Geomedia.

V současné době dochází ke zhod-
nocení ověřovacího vrtu z geologic-
kého, geotermálního, petrografického
a dalších hledisek. Přinesl i významná
zjištění technického charakteru, která
budou uplatnitelná při projekci i při
realizaci vrtů dosahujících hloubky
pěti a více kilometrů. Prováděné obě-
hové zkoušky potvrzují teoretické
předpoklady. Zchlazovací nádrž je
používána na monitorování teplotních
poměrů ve vrtu.

(Pokračování na str. 7)
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Z JEDNÁNÍ RADY
…radní schválili pětitisícový pří-

spěvek Pěveckému sdružení litomě-
řických učitelů na uspořádání jejich
vánočního koncertu v katedrále.

… stejnou částkou podpořili cy-
klistický oddíl Slavoj Terezín BMX,
který využívá prostor Bílých strání
k pořádání mistrovství ČR i českého
poháru. 

…naopak nedoporučili schválit za-
stupitelstvu žádost majitele bývalých
veřejných záchodků v Jiráskových
sadech, který požádal o dotaci města
určenou na opravu zchátralého ob-
jektu, v němž chce vybudovat inter-
netovou kavárnu.

DOŠLO K VÝMĚNĚ

Litoměřický radní Radek Lončák
opustil  na vlastní žádost místo v do-
zorčí radě Městské nemocnice v Lito-
měřicích. Stalo se tak poté, co odešel
z funkce náměstka ředitele příbram-
ské nemocnice, protože přijal nabídku
zastávat pozici vedoucího odboru zdra-
votnictví Středočeského kraje.

„Stal jsem se tak úředníkem územ-
ního samosprávného celku. V této po-
zici pak podle zákona nemohu být čle-
nem žádného výkonného ani dozorčího
orgánu,“ vysvětlil Radek Lončák.

Na uvolněné místo v pětičlenné do-
zorčí radě litoměřické nemocnice  byl
radními dosazen alergolog Petr Kubec,
zastupitel, který zároveň působí jako
předseda sociální a zdravotní komise
města. (eva)

Odcházejícího R. Lončáka (vlevo) na-
hradil P. Kubec (vpravo).

V rámci stavby nové kruhové kři-
žovatky před litoměřickým domem
kultury probíhají i stavební úpravy
v ulici Komenského, a to jak před pe-
dagogickou školou, tak i před budovou
Konviktu. 

„Na obou stranách komunikace
vzniknou odstavné parkovací pruhy.
Zatímco chodníku před Konviktem se
jejich budování nijak nedotkne, chod-
ník před pedagogickou školou zú-
žíme,“ charakterizoval projekt místo-
starosta Litoměřic Ivan Palán. Zároveň
s tím dojde i k vybudování nového
přechodového místa pro chodce v ulici
U Katovny. (eva)

BUDOVÁN JE NOVÝ
PŘECHOD PRO CHODCE

NA SILVESTRA BUDE
ÚŘAD UZAVŘEN

Dovolujeme si Vás upozornit, že v
pondělí 31. prosince bude Městský
úřad Litoměřice uzavřen. Zaměstna-
vatel na tento den vyhlašuje celoúřa-
dovou dovolenou. Üřední hodiny pro
veřejnost budou opět ve středu 2. ledna
od 8 do 17 hodin. Děkujeme za po-
chopení.

Cyklisté v Litoměřicích zřejmě
již na jaře příštího roku budou moci
na základě nového dopravního zna-
čení projíždět vybranými jednos-
měrnými ulicemi i v protisměru.
Konstatoval to místostarosta města
Jaroslav Tvrdík na prezentaci, kte-
rou za účasti zástupců Policie ČR,
odboru dopravy, územního rozvoje,
zastupitelů a dalších svolal s cílem
pomoci rozvoji  cykloturistiky ve
městě a okolí. „Projíždět obous-
měrně by cyklisté mohli například
Novobranskou ulicí, která je do-
statečně široká,“ konkretizoval
místostarosta.

Alexandr Kárász, ředitel firmy Teo plus, která získala od kraje zakázku
na zpracování studie nové páteřní cyklostezky vedoucí podél Ohře, totiž
prezentoval zkušenosti z evropských měst, kde takto lidé na kolech
opravdu jezdí. Dopravní odborníci u nás však k tomu dosud byli spíše
skeptičtí.

Podle Alexandra Kárásze  stále platí, že města a obce nedostatečně pod-
porují rozvoj cykloturistiky. Chybějí jim například stojany na kola, půj-
čovny kol a cyklistických potřeb. Navíc jen málo restaurací se může pyš-
nit certifikátem „Cyklisté vítáni“. Ten získává pouze zařízení, které
například nabízí boxy na uzamčení kol, místo k jejich očištění, ubytování
apod. „V Litoměřicích má tento certifikát pouze restaurace na Mostné
hoře,“ uvedl Alexandr Kárász.

„Věřím, že postupem času se nám tento nepříznivý trend podaří s ohle-
dem na problémy s automobilovou dopravou ve městě změnit,“ říká
místostarosta Tvrdík. (eva)  

CYKLOSTEZKA LEMUJE LABE
V Litoměřicích byl za účasti

starosty, místostarostů, zástupců
dodavatelské firmy N+N a dal-
ších hostů otevřen další úsek cy-
klostezky. Jde o 1,2 km dlouhou
trasu vedoucí z Litoměřic k tře-
boutickému jezu podél Labe. Její
průměrná šířka je tři metry. Pás
mezi stezkou s asfaltobetonovým
povrchem a Labem byl osazen
speciálním druhem travnatého po-

Cyklista Alexandr Kárász byl mezi prvními, kdo nový úsek cyklostezky vyzkoušel. Foto Eva Břeňová 

rostu, který lépe odolá vodě při je-
jím vylití z koryta. Pozemky le-
mující stezku z druhé strany pak
jsou Povodí Labe. „Jsme však při-
praveni je částečně vysypat štěr-
kopískem tak, aby nevyčnívaly
obrubníky,“ informoval stavební
technik městského úřadu Ladislav
Pošík.

Stavba cyklostezky vyšla na 6,5
milionu korun. Zhruba polovinu či-

nila státní dotace, zbytek příspě-
vek města. 

„Již máme připraveny podklady
pro podání žádosti na realizaci po-
sledního chybějícího úseku cy-
klostezky, jenž je dlouhý 400 metrů
a který povede až na samotnou hra-
nici katastru Litoměřic s Třebouti-
cemi,“ uvedla vedoucí odboru
územního rozvoje městského úřadu
Venuše Brunclíková. (eva)

Budeme jezdit v protisměru?Aktuální stav
V současnosti jsou na Litomě-
řicku vyznačeny tři cyklostrasy:
1. Labská magistrála (hlavní trasa

I.třídy, vede od pramenu Labe
podél toku až na hranici se SRN
do Drážďan, u Mělníka se na-
pojuje na cyklotrasu směr
Praha-Vídeň)

2. Příprava cyklostezky Ohře (Li-
toměřice spolu s Terezínem
právě dokončily cyklostezku ve-
doucí přes kotlinu)

3. Cykloturistická magistrála
Most-Doksy (značena z Malých
Žernosek až ke hranicím okresu
směrem na Most, pokračuje
z M. Žernosek souběžně s lab-
skou a měla by se v Křešicích
nebo Třebouticích odpojit)

4. Cyklistický okruh Mikrore-
gionu Porta Bohemica (okruh
napojený na Labskou ma-
gistrálu tvořený dvěma trasami
Libochovany - Kalvárie - Ka-
mýk - Kundratice a trasa Var-
hošť - Lbín - Mentaurov - Mi-
řejovice - Knobloška -
Michalovice - Velké Žernoseky
- Labská magistrála

Jezdit i v protisměru by cyklisté mohli
například dostatečně širokou Novo-
branskou ulicí.
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Termín se zdál být šibeničním

Vybetonované piloty, těžba  zbývající zeminy před betonáží základové desky -  stav
před čtrnácti dny. Foto Eva Břeňová

O prodloužení termínu dostavby
nového domova důchodců požádalo
vedení litoměřické radnice Minister-
stvo financí ČR, od něhož město zís-
kalo na realizaci této akce 111milio-
novou dotaci. Zahájena byla v červnu
tohoto roku a vzhledem k jejímu ob-
jemu a náročnosti se termín dokon-
čení, kterým je konec příštího roku,
zdá být šibeničním. 

„Chceme se vyhnout případným
problémům. Proto jsme raději již
nyní požádali o prodloužení termínu
dostavby,“ vysvětlil místostarosta Li-
toměřic Jiří Landa.

Kdo v těchto dnech zavítal na
Dóm ský pahorek, kde se v těsném
sousedství hospice sv. Štěpána nový
domov důchodců staví, pohledem
zjistí, že již byly vybetonovány pi-
loty, odtěžena zemina na místě, kde
začíná být betonována základová
deska. Posléze dojde k montáži ske-
letu. Kontrolní dny na stavbě probí-
hají jednou za čtrnáct dní. 

Ve fázi dokončení jsou pak pří-
pravy na vyhlášení koncesního ří-
zení na provozovatele zařízení.
„Předpokládám, že podmínky kon-
cesního řízení předložíme zastupi-

telům k projednání 13. prosince,“
konstatoval místostarosta Landa
s tím, že by rád, aby do poloviny
příštího roku byl vybrán budoucí
provozovatel. (eva)

Privatizace panelových domů
v Revoluční může pokračovat
Nájemníci panelového domu v Re-

voluční ulici č.p.7 dostanou od města
šanci odkoupit byt, v němž bydlí. Za-
stupitelé totiž na svém posledním za-
sedání schválili záměr prodeje ob-
jektu, který vzhledem k sociální
skladbě nájemníků patří k nejproblé-
movějším ve městě.

„Existuje naděje, že budou-li lidé
žít v objektu, jehož jsou spolumaji-
teli, budou se také o něj lépe starat,
podobně jako tomu je v sousedním
domě číslo 4,“ říká starosta města
Ladislav Chlupáč. 

Jednání zastupitelstva se účastnili i

někteří nájemníci, kteří záměr prodeje
přivítali. Stejně jako návrh radního
Václava Červína, aby se v případě po-
třeby využilo institutu prodeje třetí
osobě. Což znamená, že byt může být
prodán třetí osobě i s nájemníkem,
který o koupi neprojeví zájem.

Existují však reálné obavy, že se ne-
najde ani 60 procent nájemníků, jež o
koupi projeví zájem. To je totiž nej-
nižší možná hranice stanovená městem
pro privatizaci. Mnozí lidé se totiž obá-
vají chování problémových jedinců,
stejně jako toho, že nebudou všichni
přispívat do společného fondu oprav.

ZDRAŽENÍ NÁJEMNÉHO JE MINIMÁLNÍ
O necelou korunu za metr čtve-

reční se od 1. ledna příštího roku
zvýší v litoměřických městských
bytech nájemné, tedy ze součas-
ných 17,28 Kč/m2 na 18,14 Kč/m2.
Zdražení se dotkne zhruba dvou ti-
sícovek bytů. Nájemníci byli  o
změně nájemného informováni do-
pisem. Děje se tak na základě zá-
kona o jednostranném zvyšování
nájemného z bytů. Město Litomě-
řice přitom patří v rámci Ústeckého
kraje mezi města, kde se nájemné
v městských bytech zvyšuje jen mi-
nimálně.

Peníze z nájmů bývají investo-
vány do vylepšování vzhledu
domů, jež se nacházejí v majetku
města, a do běžných oprav. Opra-

veny takto letos byly například
některé objekty na Dlouhé ulici.
V loňském roce bylo vloženo do
oprav domů 14 milionů korun,
předloni dokonce o 1,3 milionu
korun více. Pro příští rok navrhují
pracovníci odboru správy byto-
vého hospodářství městského
úřadu  revitalizaci domů s pečo-
vatelskou službou v ulici Kosmo-
nautů nebo opravu střech v Mrá-
zově ulici (čp. 986/19-29) a
A.Muchy (čp. 424 a 425/1-11).
„Zda k tomu dojde, však bude zá-
ležet na tom, v jaké podobě
schválí zastupitelé rozpočet na
příští rok,“ konstatoval Vladimír
Zelený, pověřený řízením tohoto
odboru. (eva)

Srovnání 
Praha 10 - Vinohrady ......46 % 
Praha 6 ............................45 % 
Kladno ............................41 % 
Kutná Hora .....................37 % 
Hradec Králové................37 % 
Kolín ................................36 % 
Mělník..............................34 % 
Nymburk..........................33 % 
Semily..............................12 % 
Ostrava-Mariánské Hory .10 % 
Ostrava-jih .......................10 % 
Ústí nad Labem..................8 % 
Chomutov ..........................7 % 
Louny.................................6 % 
Litoměřice..........................5 % 
Karlovy Vary......................0 % 
Praha ................................80 % 
(Pramen: průzkum MF DNES)

CHYBU BYLO
TŘEBA NAPRAVIT

Město musí od podnikatelky Jany
Klárové odkoupit nebytové prostory
Na Kocandě. V provozu zde done-
dávna byla smíšenka, jež se coby
vestavba nachází pod schodištěm
vedoucím do tělocvičny Základní
školy U Stadionu. Na základě omylu
učiněného při zápisu do katastru ne-
movitostí v 90. letech se podnika-
telka stala nejen majitelem  večerky,
ale i spolumajitelem přilehlých pro-
stor, tedy schodiště vedoucího do tě-
locvičny, části střechy apod. Což je
pro zřizovatele školy, tedy město,
nepřijatelný stav. 

Zastupitelé proto rozhodli o
koupi nebytových prostor za od-
hadní cenu 700 tisíc korun. „Ja-
kým způsobem se budou využívat
v budoucnu, rozhodnou radní
města,“ konstatoval vedoucí ma-
jetkového odboru městského úřadu
Václav Härting. (eva)

MĚSTO CHCE BÝT
PŘIPRAVENO

Legislativní přípravy na pláno-
vanou rekonstrukci zimního sta-
dionu v Litoměřicích se dostávají
do závěrečné fáze. Litoměřičtí
radní  schválili smlouvu s projek-
tovou kanceláří vzešlou z výběro-
vého řízení na zpracování
realizační části  projektové do ku-
mentace. Projektová dokumentace
potřebná pro vydání stavebního
povolení již byla dokončena a ve-
dení radnice předpokládá, že do
konce roku by mohlo být  vydáno
stavební povolení.

„Neznamená to však, že poté
ihned začneme s rekonstrukcí,“
upozorňuje místostarosta Ivan Pa-
lán. Vydání stavebního povolení je
totiž nutné pro získání dotace od
Evropské unie. Dosud však nebyl
vyhlášen unijní program, z něhož
by  město Litoměřice mohlo na rea-
lizaci této stavebně náročné akce
čerpat. „Každopádně až se tak
stane, budeme připraveni,“ ujišťuje
místostarosta. 

Předpokládaná investice do re-
konstrukce stadionu dosahuje 120
milionů korun. (eva)

Prodejna potravin Na Kocandě už je
uzavřena.

Pokud zastupitelé schválí vlastní
prodej, bude vypracováno prohlášení
vlastníka, včetně zápisu do katastru
nemovitostí. Následně odsouhlasí
koeficient, jímž určí prodejní cenu.
Poté obdrží obyvatelé domu nabídku
na koupi. „Mezitím proběhne i pro-
věrka oprávněnosti užívání bytů,“ do-
dal starosta Chlupáč.

Privatizace sousedního výško-
vého panelového domu č.p.4 již
úspěšně proběhla před několika lety.
Schválen byl i záměr prodeje priva-
tizace podobně problémového domu
č.p. 8. (eva)
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KŘÍŽENÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ NENÍ IDEÁLNÍ
Nová komunikace navazující na

západní most by podle původního
projektu měla na litoměřickém síd-
lišti Cihelna křížit železniční trať
Litoměřice -  Lovosice. Což z hle-
diska plynulosti dopravy není
ideální. Projekt byl totiž zpraco-
váván v době, kdy České dráhy
(ČD) ještě počítaly s elektrifikací
trati, což ovlivnilo celkové řešení.
Zástupci města a vedení ČD proto

na společné schůzce hledali řešení,
jež by umožnilo souběžné vedení
kolejí  s komunikací.

Vhodným řešením by proto byla
přeložka části tratě. Pokud k ní
dojde, koleje i komunikace  zůsta-
nou  odděleny. Generální ředitel
Správy železniční dopravní cesty
Jan Komárek tuto variantu sice ne-
zamítl, prozatím však  ani nepod-
pořil. „Složitá jednání na toto téma

proto budou pokračovat,“ konsta-
toval litoměřický starosta Ladislav
Chlupáč.

Křížení tratě s novou komuni-
kací však podle jeho informací ne-
bylo jediným tématem rozhovorů s
představiteli Českých drah. S Jiřím
Kolářem, náměstkem generálního
ředitele ČD pro osobní dopravu,
například projednávali i neutěšený
stav na dolním vlakovém nádraží,

pořádek kolem tratí a způsob vy-
lepšení vzhledu „buněk“ nacháze-
jících se u železničních přejezdů.
„Shodli jsme se také na tom, že
celková modernizace dolního vla-
kového nádraží by měla proběh-
nout zároveň s rekonstrukcí auto-
busového nádraží, kterou
zrealizujeme  v případě, že uspě-
jeme se žádostí o dotaci,“ dodal
starosta. (eva)

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ

3. -   4.12. Smetanova a Husova

5. -   6.12. U Stadionu a Dalimilova

6. -   7.12. Revoluční a Březinova cesta

10.  - 11.12. A. Muchy a Dukelská 

12. -  13.12. Pod Vinicí a Kosmonautů

13.  - 14.12. Stránského
a Rybářské náměstí

17.  - 18.12. Velká Dominikánská
a Rooseveltova

20. -  21.12. Křižíkova  a Želetice
A.Muchy 
Družstevní   Mládežnická
Pokratická   Družba
Topolčianská
V. Dominikánská -
Na Valech -
parkoviště

27. -  28.12. Vrchlického
Plešivecká
Kořenského
Březinova cesta
Pod Vinicí a Šafaříkova x
Dobrovského
Polní

2. -  3.1. Dolní Rybářská
Odboje
Nezvalova-Havlíčkova
U Kapličky
Revoluční
Rooseveltova
Ladova

3. -   4.1. Vrchlického a Nerudova

7. -   8.1. Dykova-Purkyňova a Alšova

9. - 10.1. Tylova a 28. října

10. - 11.1. Teplická a Odboje

14. - 15.1. Seifertova x Heydukova
a Švermova

15.  - 16.1. Zahradnická
a Družstevní-Mládežnická

17. - 18.1. Horova a Plešivecká

21. - 22.1. Pokratická   Družba a Sokolská

24. - 25.1. Tyršovo náměstí a Kořenského

28. - 29.1. Masarykova a Nezvalova
Havlíčkova

21.1. - 1.2. Škroupova a Boženy Němcové

Kontejnery jsou přistavovány v uvedený den
od 14 do 15 hodin. Tato služba je občanům po-
skytována městem zdarma. 

Listí nebo posekaná tráva už ne-
musí končit na skládce komunál-
ního odpadu. V zájmu zvyšování
separace odpadu připravilo Město
Litoměřice pro své obyvatele no-
vou službu, která je zdarma. 

V areálu technických služeb si
mohou půjčit  velkoobjemový vak
na kompostovatelný, tedy biolo-
gicky rozložitelný  odpad. Jakmile
ho naplní, telefonicky si objednají
jeho vývoz .

Vaky jsou určeny pouze pro
listí, jehličí, posekané trávy,
slámy, sena, větvičky stromů a
keřů do průměru 3 centimetrů,
dřevěné piliny, hobliny, hnůj
(pouze ve směsi s listím, trávou,

pilinami a jiným nasákavým ma-
teriálem), sklizené a částečně za-
hnívající zeleniny a ovoce (pouze
ve směsi s listím, trávou, pilinami
a jiným nasákavým materiálem),
popřípadě starý kompost. 

„Jakmile vývozce zjistí v ob-
sahu jiný druh odpadu, nevyveze
vak do doby, než objednatel od-
straní nežádoucí příměsi,“ upo-
zornil vedoucí odboru životního
prostředí Městského úřadu v Li-
toměřicích Pavel Gryndler.  Ná-
klady spojené s vývozem pak bu-
dou účtovány objednavateli.
Pokud znečistí  kompostovatelný
odpad nežádoucím materiálem
opakovaně, bude takové jednání

vnímáno  jako přestupek se
všemi právními důsledky. 

Vaky si zájemci mohou rezer-
vovat na telefonním čísle
416 725 521. „K dispozici jsou
proti podpisu ve vrátnici technic-
kých služeb Na Kocandě, a to ve
dnech pondělí a středa od 7 do 17
hodin a v úterý, čtvrtek a pátek
od 7 do 15 hodin,“ informoval
zástupce ředitele technických slu-
žeb Ivo Elman. 

Odpad je ukládán na skládku
biologického odpadu v Malých
Žernosekách, s jejímž provozo-
vatelem uzavřelo Město Litomě-
řice smlouvu o zajištění tohoto
druhu služeb. Eva Břeňová

Deratizace právě začala
Deratizace Litoměřic byla za-

hájena. Minulý týden začali pra-
covníci najaté firmy rozmísťovat
do sklepů domů jedové stanice.
V důsledku loňské teplé zimy se
totiž objevilo  větší množství hlo-
davců, kteří bývají spatřování
hlavně v okolí kontejnerových
stání. Mezi nejvíce postižené lo-

kality patří ulice Liškova, Kos-
monautů a A. Muchy. Jedové sta-
nice budou průběžně doplňovány.

Deratizováno bude celé město.
Pracovníci Severočeských vodo-
vodů a kanalizací již tímto způ-
sobem vyčistili kanalizaci. Do
akce by se měli s ohledem na její
co nejvyšší úspěšnost  zapojit i

firmy a majitelé soukromých ob-
jektů.

„Deratizace bude stát 400 ti-
síc korun,“ přiblížil její finanční
náročnost vedoucí odboru ži-
votního prostředí Pavel Grynd-
ler. Jak byla očista města od hlo-
davců úspěšná, se dozvíme na
jaře. (eva)

Pracovník technických služeb plní spadaným listím nový velkoobjemový vak. Foto Eva Břeňová 

SVOZ LISTÍ JE ZDARMA
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KRIMI
Do bytu vnikl nezjištěným

způsobem. Majitele bytu v Sovově
ulici  připravil neznámý pachatel o
80 tisíc korun tím, že mu sebral
peníze, videokameru, fotoaparát a
šperky. 

V bazénu přišel o 20 000 Kč.
Neopatrnost se nevyplatila 55le-
tému muži z Terezína. Při ná-
vštěvě krytého bazénu v Litomě-
řicích přišel o 20 000 Kč a
všechny doklady, které zanechal
v šatní skříňce.

Stavební plachty si odvezl z
OBI bez placení.  Dosud nezjiš-
těný návštěvník vyjel do OBI v
Želetické ulici pro krycí stavební
plachty. Místo toho, aby šest pla-
chet v hodnotě 5 300 Kč zaplatil u
pokladen, našel způsob, jak je do-
stat bez placení ven. V mimoná-
kupním prostoru se mu kradené
zboží podařilo dostat za vrata, kde
je naložil na bílou dodávku a od-
jel směrem na Litoměřice. 

Majitel slíbil nálezci odměnu
. Před hotelovým domem Labe v
Litoměřicích odcizil  neznámý
zloděj zaparkovaný uzamčený vůz
VW CARAVELLE v hodnotě 500
000 Kč. V tmavě modrém auto-
mobilu  byly uloženy náhradní
součástky k zařízení na plynový
ohřev výhybek, benzínová moto-
rová centrála a kompresor. Hod-
nota věcí přesáhla 100000 Kč. 

Návštěva restaurace byla
drahá. Na nepozornost doplatil i
56letý návštěvník hospody na hor-
ním vlakovém nádraží. Přes židli
si přehodil bundu s peněženkou,
z níž mu neznámý pachatel sebral
peněženku s 8 500 Kč a s doklady. 

Další důvěřivý senior. Nez-
námý muž v ulici Jiřího z Podě-
brad vylákal na 68leté ženě 27 000
korun. Pod záminkou koupě vo-
zidla pro jejího vnuka, který v
současné době studuje v zahra-
ničí, si nechal vyplatit výše uve-
denou částku. Šlo o zhruba 165
cm vysokého muže, zavalitější
postavy, s velice zdvořilým vy-
stupováním. Měl světle hnědé
zvlněné vlasy a byl hladce oho-
lený. Věděl o ženině rodině i o je-
jím soukromí. (zdroj Policie ČR)

POLICISTÉ PROSÍ O TRPĚLIVOST
Policisté z litoměřického obvodního oddělení prosí veřejnost o trpělivost při vyřizování svých záleži-

tostí. Probíhá totiž rekonstrukce policejní budovy ve Stránského ulici.
„Jejím cílem je zkvalitnit obzvláště vstupní prostory,“ informoval zástupce velitele npor. Jaroslav Ste-

hlík. Vybudována zde má být nová přijímací místnost, včetně recepce, dětského koutku a dalšího sociál-
ního zázemí. Dosud lidé čekající na vyřízení svých záležitostí seděli většinou na chodbě. Navíc vcházeli
do budovy stejným vchodem jako osoby omezené na osobní svobodě. To by se mělo změnit.

„Předpokládáme, že veškeré stavební úpravy budou dokončeny do konce tohoto roku. Poté nabídneme
veřejnosti příležitost prohlédnout si modernizovanou budovu, a to formou Dne otevřených dveří, který
uspořádáme zřejmě v průběhu ledna, “ konstatoval npor. Stehlík. (eva)

KRIZOVÉ SITUACE
NESMÍ ZASKOČIT
Uplynulo pět let od ničivé po-

vodně, která u Litoměřic vytvořila
jedno obrovské jezero, a  dva roky
od jarní povodně roku 2005. Města
a obce nezapomínají. I proto se na
konci listopadu sešla bezpečnostní
rada města Litoměřice, a to za účasti
zástupců města, policistů, hasičů a
dalších. Společně například projed-
návali aktualizaci povodňového
plánu.

„Důležité jsou požadavky Po-
vodí Labe, aktualizujeme seznamy
osob žijících v záplavových úze-
mích, sídla firem, včetně kontaktů
na osoby, jež hrají důležitou roli
v krizových situacích,“ charakteri-
zuje, čeho se změny týkají, vedoucí
oddělení krizového řízení Měst-
ského úřadu Litoměřice Dušan
Smejkal. Sám dobře ví, jak jsou i
některé zdánlivé maličkosti důle-
žité, protože byl tajemníkem po-
vodňové komise jak v roce 2002,
tak i o tři roky později, kdy se na-
příklad správnou koordinací růz -
ných činností podařilo uchránit
před vodou příjezdovou komuni-
kaci k Tyršovu mostu.  Díky moni-
torovacímu zařízení instalovanému

na jednom z pilířů mostu nyní do-
stává pomocí SMS zpráv infor-
mace o výšce  hladiny řeky. Do
skladu úřadu přibylo od Ústeckého
kraje na osm desítek vysoušečů.

Město Litoměřice, jež je správ-
ním úřadem pro 39 obcí, však nedi-
sponuje pouze povodňovým  plá-
nem. Má zpracovaný havarijní plán,
použitelný například v případě ha-

várie  v Lovochemii nebo Čepru,
dále krizový nebo traumatologický
plán. „Posledním dokumentem,
který jsme právě dokončili, je pan-
demický plán, jenž je pro vedení
města, okolních obcí a jejich oby-
vatele jakýmsi vodítkem pro případ,
že naši oblast zasáhne nebezpečná
varianta chřipkového viru,“ říká Du-
šan Smejkal. (eva)

To jsou podle Dušana Smejkala plány, jež obsahují důležité informace pro řešení
krizových situací. Foto Eva Břeňová

Stavba kotviště s odpovídajícími technickými parametry byla před něko-
lika dny dokončena  na Lodním náměstí. Prohrábkou dna zakončilo Povodí
Labe realizaci projektu, který přišel na 5,5 milionu korun. V současné době
již nic nebrání tomu, aby zde mohla zakotvit první loď. 

„Projekt sestává ze stavby pěti ocelových úvazných konstrukcí, tzv. dalb,
které spojila ocelová lávka s nástupním i výstupním prostorem,“ charakteri-
zoval ho za technický dozor investic Povodí Labe Jiří Šikula. 

Vedení litoměřické radnice hodlá pro příští turistickou sezonu opět vyhlá-
sit výběrové řízení na provozovatele lodní dopravy. „Naším cílem bude po-
sílit kapacitu plavidla a učinit další krok k rozvoji lodní dopravy jak z Lito-
měřic na Ústí nad Labem, tak i opačným směrem,“ konstatoval místostarosta
Jaroslav Tvrdík.

Povodí se však podařilo zrealizovat pouze část projektu. Na stavbu kotviště
pro sportovní plavidla na slepém rameni Labe totiž  nezbyly peníze. Jeho zá-
stupci nyní vedou jednání o přidělení dotace z ministerstva dopravy. (eva)

Povodí dokončilo stavbu nového kotviště

Starosta Ladislav Chlupáč si společně s místostarostou Jaroslavem Tvrdíkem pro-
hlédli dokončené dílo. Foto Eva Břeňová 
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Po stopách historie � Po stopách historie � Po stopách historie � Po stopách historie
O budování podzemní továrny

Richard v podzemních chodbách
bývalého vápencového dolu v Lito-
měřicích rozhodl za války Adolf
Hitler. Německý zbrojní průmysl to-
tiž stále častěji ohrožovaly letecké
nálety spojenců. Bývalý vápencový
důl pod planinou Bídnice pak byl
ideální příležitostí k úkrytu. Pod-
zemní továrna dostala krycí název
Richard.

Jako levnou pracovní sílu využí-

Pohnutou historii, spo-
jenou se smrtí několika
tisícovek lidí, má za se-
bou bývalá litoměřická
továrna Richard a kre-
matorium. Často si lidé
továrnu, v níž se za války
vyráběly součástky do
motorů, zaměňují s úlo-
žištěm radioaktivního
odpadu Richard. To však
spravuje Správa úložišť
radioaktivního odpadu a
je od veřejnosti nepřís-
tupných prostor továrny
oddělené.

Kritika turistů
je oprávněná

Na hlavu litoměřické radnice již
delší čas padá ze strany turistů, a to
i zahraničních, kritika za to, že
místa, kde umíraly stovky vězňů,
nejsou udržována. Zahynul zde i
otec Miroslava Stoklasy z Hradce
Králové. „Můj otec, obdivuhodný
patriot první republiky, Sokol, ak-
tivní člen odbojové vojenské orga-
nizace Obrana národa  a sokolské
ilegální organizace Jitřenka byl za-
tčen na jaře roku 1940. Zemřel
údajně 23. března 1945 v táboře
ELSABE v Litoměřicích, kde pra-
coval v podzemní továrně Richard.
Snad na skvrnitý tyfus, ale hlavně
na hlad, týrání, kruté zacházení a
nelidské podmínky, obvyklé v ně-
meckých koncentračních táborech,“
vzpomíná syn, který věří, že město
Litoměřice vtiskne důstojnost mís-
tům s takto pohnutou historií.

Dlouho jsme 
jen přihlíželi

Nutno přiznat, že jejich stav je
opravdu tristní. Hlavní vinu na

vali Němci vězně, převážně Poláky.
Žili zde v otřesných životních pod-
mínkách. Upravovali terén na po-
vrchu, razili štoly a připravovali pro-
story továrních hal. Vybraní
jednotlivci se pak spolu s totálně na-
sazenými dělníky podíleli na výrobě
součástek motorů, určených převážně
do tanků.  Kvůli problémům s pře-
mísťováním vězňů z terezínského
koncentračního tábora byl vybudo-
ván koncentrační tábor v dnešních

kasárnách Pod Radobýlem, bývalých
dělostřeleckých kasárnách. Uvnitř
budov byly postaveny několikapa-
trové palandy ze dřeva, ovšem bez
slamníků a dek. Následně Němci roz-
šířili  tábor o dřevěné baráky, táh-
noucí se od kasáren vzhůru k portá-
lům štol. 

Úmrtnost byla vysoká a kapacita
terezínského krematoria nestačila.
Nacisti se proto rozhodli postavit
nové krematorium u cihelny  v Lito-

měřicích. Šlo o malou nenápadnou
budovu, která neměla komín. Zplo-
diny a kouř odcházely podzemním
kanálem do komínu cihelny. Kouř
z cihelny tak byl smícháván s kouřem
z krematoria. 

Krematorium obsluhoval Václav
Pritzl z Litoměřic. Žil v domku vedle
cihelny a krematoria. Poslední zde
zpopelněná těla byla dovezena po-
čátkem května po velké popravě v te-
rezínské pevnosti.  

O způsobu nápravy tristního stavu diskutoval starosta Chlupáč se senátorem Ale-
xandrem Vondrou, místostarostou Tvrdíkem i zástupci Památníku Terezín (foto 1).
Následně se na vlastní oči přesvědčili o aktuálním stavu diskutovaných míst. Ne-
zapomněli navštívit ani památník, jehož autorem je J. Sozanský, který symbolizuje
utrpení vězňů (foto 2).  Fota Eva Břeňová 

VINÍKY JSOU VANDALOVÉ

tomto stavu však nesou vanda-
lové. Vytlučená okna krematoria,
odcizené okapy, poničená vrata,
kterými vězni žijící v nelidských
podmínkách vstupovali do pod-
zemí. Cestu vedoucí k nim lemují
odpadky. Před nedávnem nechalo
město černou skládku odstranit,
nyní je zde znovu. Veřejné zá-
chodky nedaleko  krematoria jsou
zdevastované, na zdech se vyřádili
sprejeři. Viníky však nejsou pouze
vandalové, ale, jak říká Miroslav
Stoklasa, my všichni, kteří jsme
tomuto stavu dlouhá léta přihlí-
želi. „Naše vina je zejména v tom,
že jsme ohlupeni tehdejší propa-
gandou a zároveň vlastní citovou
excitací nevymáhali povinnou
úctu mučedníkům, kteří položili
život za osvobození Českosloven-
ska.“ 

Prozatím, ale snad se to brzy
zlepší, jen svádíme marný boj s
vandaly. „Místo neustále vytluče-
ných oken jsme na krematoriu po-
nechali pouze mříže,“ posteskl si
Jan Munk, ředitel Památníku Te-
rezín, v jehož majetku se krema-
torium, stejně jako přilehlý pa-
mátník válečným obětem a
veřejné záchodky nacházejí. Ve-

řejné záchodky se Památník po-
kusil prodat nebo alespoň pronaj-
mout. Bezúspěšně. O objekt, který
se nachází na odlehlém místě Li-
toměřic, totiž není zájem. Možná
se to jednou změní. Jestli se ov-
šem podaří vybudovat prohlídko-
vou trasu. Pokud  se po ní jednou
návštěvníci vydají, navštíví lito-
měřický hřbitov, kde leží oběti
války, pietní místo s pamětní des-
kou v blízkosti  hromadných
hrobů, krematorium, vstup do
podzemní továrny Richard a ka-
sárna Pod Radobýlem, kde býval
koncentrační tábor. 

Náprava stavu je
ve fázi záměru

„Zatím jsme ovšem jen ve fázi
záměru. O realizaci této trasy te-
prve budeme usilovat,“ uvedl v této
souvislosti starosta Litoměřic La-
dislav Chlupáč, který již nějaký čas
jedná s vedením Památníku Terezín

o možnostech nápravy tristního
stavu. V první fázi bude nutné se-
hnat na projekt vybudování pro-
hlídkové trasy, včetně turistického
značení, finanční prostředky, což
nebude jednoduché. „Úpravu cesty
vedoucí ke vstupu do podzemní to-
várny Richard, včetně prořezávky
zeleně a zpevnění terénu, zajistíme
ale na náklady města už v příštím
roce,“ slíbil starosta. 

Vedení Památníku je následně
připraveno k instalaci pamětní
desky u vrat továrny, která upo-
zorní na pohnutou historii. Na jejím
textu historici již  pracují. Památ-
ník, jehož zřizovatelem je Minis-
terstvo kultury, zodpovídá i za stav
samotných vrat, na němž  se po-
depsaly nájezdy vandalů. Vzhle-
dem k odlehlosti místa se ale ve-
dení Památníku oprávněně obává
toho, že jejich žádoucí renovace,
v ještě lepším případě výměna,
není řešením.

Eva Břeňová      



3. prosince 7RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

KOUPEL ZAKONČILA...
(Pokračování ze str. 1)

Voda po průtoku vrtem umožňuje
vyhřívání nádrže, kde je dnes regu-
lována teplota v rozmezí 32 až 35
stupňů Celsia.

Geotermální projekt Litoměřic
se tak postupně dostává do další
fáze. „Poté, co byla ukončena
stavba průzkumného vrtu, plynule
přecházíme k přípravným pracím
vedoucím k realizaci stavby vlastní
elektrárny,“ informoval starosta
Chlupáč. Město již zadalo zpraco-
vání projektu pro územní řízení a
požádalo o zahájení zjišťovacího
řízení EIA, tedy posouzení vlivu
stavby na životní prostředí. 

Předpokládá se, že stavba geoter-
mální elektrárny bude stát 1,1 mili-
ardy korun. Kde na to  Litoměřice
vezmou? „Usilovat budeme o zís-
kání finančních prostředků z Ev-
ropské unie, respektive z operač-
ního programu věnovanému
životnímu prostředí,“ říká Pavel
Gryndler, který věří, že by v roce
2010 mohla první elektrárna tohoto
druhu v České republice stát právě
v Litoměřicích. Pokud se tak stane,
nejen že bude zásobovat teplem
zdejší domácnosti, ale nepochybně
i ovlivní budoucnost Jiříkových ka-
sáren, kde by mohly vzniknout na-
příklad menší lázně. Eva Břeňová

Úkolem řídícího výboru bude
prosadit stavbu elektrárny

Ustanovení řídícího výboru pro realizaci projektu stavby geoter-
mální elektrárny schválili litoměřičtí radní. „Jeho existence je zá-
kladním předpokladem pro podání žádosti o finanční prostředky
z Operačního programu životního prostředí,“ vysvětlil místostarosta
Litoměřic Jaroslav Tvrdík. 

Předsedou řídícího výboru, v němž nechybějí odborníci na danou
problematiku, je starosta města Ladislav Chlupáč, místopředsedou ve-
doucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.
Právo účastnit se jednání výboru mají i navržení zástupci politických
stran pracující v zastupitelstvu.

„Úkolem výboru bude zpracovat strategii a harmonogram příprav
a následné realizace projektu stavby geotermální elektrárny,“ kon-
statoval starosta Chlupáč. (eva)

Oddělení vzniknou dvě
O vzniku nového oddělení pro-

jektů a strategií na Městském úřadě
v Litoměřicích rozhodli radní. Fun-
govat začne od 1. ledna příštího roku
a patřit do něj budou tři projektoví
manažeři, dosud spadající pod odbor
územního rozvoje, a vedoucí, na je-
hož místo probíhá výběrové řízení.

Pro Českou republiku totiž nastalo
důležité období let 2007 až 2013, kdy
mají města a obce  největší šanci do-
sáhnout na prostředky Evropské unie,
jež jsou připraveny na realizaci dobře
připravených projektů. „Proto jsme
se rozhodli vznikem samostatného
oddělení posílit roli lidí, kteří mají za
úkol tyto projekty pro město zpraco-
vávat a posléze usilovat o získání do-
tace,“ vysvětlil starosta Ladislav
Chlupáč, který byl předkladatelem
návrhu. 

Zároveň s tím vznikne na základě
dřívějšího rozhodnutí radních nové
oddělení cestovního ruchu a marke-
tingu, do něhož má být začleněno in-
formační centrum a průvodcovská
služba. I zde je na místo vedoucího
vypsáno výběrové řízení.

„Domnívám se, že vznik obou
oddělení, která běžně fungují na
úřadech našeho typu, je důležitým
krokem pro další rozvoj Litoměřic,“
vyjádřil svůj názor místostarosta Ja-
roslav Tvrdík. (eva)

Žena darovala polovinu domu
Neobvyklý dar získalo město Litoměřice. Jistá žena mu darovala po-

lovinu domu, jehož je majitelkou. Osobně jí za nezištný přístup poděko-
val starosta města Ladislav Chlupáč s místostarosty Jiřím Landou a Ja-
roslavem Tvrdíkem. „Mé jméno ale nezveřejňujte,“ požádala o anonymitu
důchodkyně, která s ohledem na své zdravotní problémy odchází do
domu s pečovatelskou službou. Vedení radnice ale pochválila za to, jak
se od Sametové revoluce změnil vzhled města.  I proto dle svých slov věří,
že s jejím darem naloží radnice ku prospěchu Litoměřic.

„Takto získané bydlení nabídneme do pronájmu člověku, který by se
sem chtěl  přistěhovat a přitom vykonává profesi, jež je pro zdejší oby-
vatele nepostradatelná,“ uvedl starosta. Na mysli přitom měl například zu-
baře nebo soudce, kterých je v Litoměřicích nedostatek. (eva)

CESTUJÍCÍ MOHLI PŘIPOMÍNKOVAT
NÁVRHY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD

O zhruba pět až deset minut se
mají prodloužit dojezdové časy au-
tobusových spojů  linek D a B
městské hromadné dopravy v Lito-
měřicích. Vyplývá to z návrhu,
který připravilo vedení litoměřické
radnice společně s Dopravním pod-
nikem Ústeckého kraje, jenž zde
provoz MHD zajišťuje. 

„Reagujeme tímto na připo-
mínky obyvatel města, kteří opráv-
něně poukazují na fakt, že časy od-
jezdů a dojezdů autobusů MHD
nejsou vždy zcela přesně dodržo-
vány,“ konstatoval místostarosta
Ivan Palán. 

Prozatím jde pouze o návrh jízd-
ního řádu, který cestující do 26. lis-
topadu mohli připomínkovat. Nyní
proběhne vyhodnocení zaslaných
připomínek. „Pokud budou akcep-
tovatelné, zapracujeme je do ko-
nečné podoby jízdního řádu, který
začne platit 1. ledna příštího roku,“
dodal vedoucí odboru dopravy a

Městskou hromadnou dopravu v Litoměřicích využívá i Miroslava Šlorová z Mi-
chalovic. Foto Eva Břeňová

Zastřešeny mají být další zastávky MHD
Ve městě přibudou přístřešky u autobusových zastávek. Odbor

územního rozvoje plánuje stavbu dvou v Daliborově ulici a jednoho
v Žitenické ulici, u staré nemocnice. „Hodláme také vyměnit ne-
vzhledné polykarbonátové desky přístřešku u pošty, ze kterého se
stala nelegální výlepová plocha,“ informoval místostarosta Ivan Pa-
lán. Pokud zbudou finance, tak nový přístřešek bude i na Březinově
cestě, kde je nyní pouze označník. 

V letošním roce získala nový přístřešek zastávka na rohu ulic Te-
plická a Masarykova, v Plešivecké a u Družby pod lávkou. Cestují-
cími žádané zastřešení zastávky U Kapličky není podle místostarosty
s ohledem na technické parametry místa možné. (eva) 

silničního hospodářství městského
úřadu Ivo Perna. 

V únorovém čísle Radničního

zpravodaje otiskneme nové jízdní
řády MHD v jejich konečné po-
době. (eva)
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LIDÉ TOUŽÍ
PO VZDĚLÁNÍ
Lidé v Litoměřicích a okolí mají

zájem o vysokoškolské vzdělání.
Svědčí o tom fakt, že v maximální
míře využili nabídky Vyšší odborné
školy, Obchodní akademie a Střední
odborné školy EKONOM, která zde
letos poprvé nabídla magisterské stu-
dium, po jehož ukončení získává stu-
dent titul inženýr. Činí tak ve spolu-
práci s provozně ekonomickou
fakultou České zemědělské univer-
zity (ČZU) v Praze, která v Litomě-
řicích provozuje třetím rokem kon-
zultační středisko.

„Již v těchto dnech registrujeme
desítky uchazečů, kteří mají zájem
zahájit tento typ studia v příštím
roce,“ říká ředitel EKONOMu Miro-
slav Pokorný. K dispozici přitom
bude stejný počet studijních míst jako
letos, tedy 117. Studium oboru ve-
řejné správy a regionálního rozvoje
poskytuje absolventům velmi široké
základy ekonomických, manažer-
ských a společensko-vědních disci-
plin s důrazem na bezprostřední vy-
užití v praxi. „Uplatní se v institucích
místní, regionální i státní správy a
mohou pracovat i v malých a střed-
ních podnicích soukromé sféry,“ při-
pomíná profesor ČZU Antonín Ku-
čera.

Škola tak učinila další krok v roz-
šíření nabídky vysokoškolského
vzdělání vLitoměřicích. Již před
třemi lety zde totiž otevřela bakalář-
ské studium, které letos ukončí první
absolventi. (eva)

PROSTORY UŽ DĚTEM NESTAČÍ

Tak jako v jiných měs-
tech i v Litoměřicích roste
zájem o umístění dítěte do
mateřské školy. Zájem ro-
dičů ale byl přesto uspoko-
jen. Otevřena však musela
být oproti minulému škol-
nímu roku jedna třída navíc,
a to v MŠ v Plešivecké ulici.

„Určena je dětem, jež vy-
žadují speciální logopedic-
kou péči,“ vysvětlila ředi-
telka mateřských škol
v Litoměřicích Jiřina Bene-

šová. „Nemuseli jsme proto
odmítnout žádné dítě, i když
byly případy, že se děcko
nedostalo přesně do té
školky, kterou rodiče žá-
dali,“ přiznala ředitelka. Ne-
dostatku míst se rodiče ne-
musejí obávat ani
v ná sledujících letech. Ka-
pacitní prostory MŠ v Baa-
rově ulici umožňují, aby
v případě potřeby byla ote-
vřena ještě jedna třída.

V současné době ve městě

funguje 10 mateřinek se stej-
ným počtem jídelen. Celkem
jde o  33 tříd, do nichž chodí
745 dětí. Přibylo tříletých
děcek, jejichž maminka je
sice na mateřské dovolené,
ale podle nového zákona
může denně umístit na čtyři
hodiny dítě do školky, aniž
by ztratila nárok na mateř-
skou. Do každé třídy tak
chodí tři až čtyři děti, jejichž
maminka této možnosti vy-
užívá. (eva)

Budovu, v níž sídlí Zá-
kladní škola speciální, Zá-
kladní škola praktická a Prak-
tická škola v Šaldově ulici,
převede město Litoměřice Ús-
teckému kraji. Došlo totiž
k paradoxní situaci, kdy zři-
zovatelem je kraj, který ale
nemůže investovat do moder-
nizace objektu, jenž se na-
chází v majetku města.

Litoměřice přitom právě
díky tomuto školskému zaří-
zení patří mezi města s nej-
propracovanější nabídkou
speciálního vzdělání pro žáky
s mentálním postižením.  Po-
skytuje totiž vzdělání více než
185 žákům z Litoměřic a spá-
dových oblastí. Kromě toho
zajišťuje výchovně vzdělá-
vací proces pro klienty Ús-
tavu sociální péče ve Skalici a Do-
mova sociální péče v Liběšicích. 

„Děti s mentálním postižením
vzděláváme od šesti let, a to buď
v ZŠ speciální nebo praktické. Pří-
padně výuku začínají v přípravném
stupni,“ říká ředitel školy Jan Pre-
iss. Po ukončení základní školy mo-
hou nastoupit do dvouleté školy
praktické, která je v Litoměřicích
jediným typem vzdělávání pro men-
tálně postižené.  Absolventi sklá-
dají závěrečnou zkoušku a získají
osvědčení o středním vzdělání. Za
pomoci školy, diakonie a úřadu
práce pak hledají uplatnění jako po-

mocný personál. Škola úzce spolu-
pracuje se speciálním pedagogic-
kým centrem, jež je její součástí, a

pedagogicko-psychologickou
poradnou s cílem diagnosti-
kovat u dítěte specifické po-
ruchy učení. 

Počet žáků se v této škole
několik let postupně zvyšuje a
objekt již kapacitně nestačí.
Tím, že litoměřičtí zastupitelé
rozhodli o jeho převodu zři-
zovateli, může dojít k žádoucí
modernizaci. „Více místa
k výuce získáme například
přestavbou půdních prostor,“
charakterizuje představy ředi-
tel.

Podle starosty Ladislava
Chlupáče bude smlouva s kra-
jem koncipována tak, aby tato
budova i nadále sloužila po-
třebám speciálního školství.
Město si zároveň vyhradí
předkupní právo za stejných

podmínek, za kterých bude objekt
kraji předán.

Eva Břeňová 

Do praktické školy v Dalimilově ulici v Litoměřicích
chodí i Jarmilka Jahodová ze Snědovic. Na snímku
ukazuje výrobky, které se spolužáky tvořila o Veliko-
nocích. Foto Eva Břeňová 

Pedagogická škola má moderní vývařovnu
Po čtyřměsíční rekonstrukci byla slavnostně otevřena mo-

dernizovaná kuchyně a jídelna v budově Střední pedagogické
školy J. H. Pestalozziho. Ústecký kraj, který je zřizovatelem
školy, za ni zaplatil 10,93 milionu korun. Studenti si připravili
pestrý program pro řadu hostů, kteří se zahájení jejího provozu
účastnili. Nechyběl mezi nimi Radek Vonka, náměstek hejt-
mana Ústeckého kraje, a zástupci města v čele se starostou La-
dislavem Chlupáčem. Kapacita kuchyně je 300 jídel denně.

Tím investice kraje do škol v Litoměřicích, jejichž je zři-
zovatelem, nekončí. V návrhu rozpočtu na příští rok je zařa-
zena oprava střechy Integrované střední školy, izolace suterénu
a fasáda hlavní budovy gymnázia. (eva)

Školné v litoměřických mateřských školách se
zvyšovalo naposledy 1. února 2005, a to na sou-
časných 350 korun. Náklady na jedno dítě přitom
dosahují 1100 Kč. Zbývající část hradí město.
Předškoláci a děti s odkladem povinné školní do-
cházky školné neplatí. Stejně jako děti, jejichž ro-
diče pobírají sociální příspěvek, což se týká 58 je-
dinců.

Školné zůstává mateřským školám. Ročně do-
sahuje zhruba milionové částky. Z toho  polo-
vina bývá investována zpět do obnovy jednotli-

vých zařízení. Většinou jde o akce, jako například
výměna osvětlení, na které se už v rozpočtu města
nedostává. Litoměřičtí zastupitelé však na rekon-
strukci školek pamatují. Každý rok tak dochází
k modernizaci jedné školní zahrady, jedné ku-
chyně a jednoho sociálního zařízení. Letos se
nové zahrady  s moderními hracími prvky dočkala
například MŠ ve Stránského ulici. Sociální zaří-
zení bylo zrekonstruováno v jednom z pavilonů
MŠ v Plešivecké ulici.  „Díky odpovědnému přís-
tupu města a tím, že se peníze zbytečně neroz-

mělňují, máme dobře vybavené a pěkné školky,“
hodnotí stav ředitelka litoměřických mateřských
škol, tedy příspěvkové organizace města, Jiřina
Benešová.

S jejich úrovní je spokojen i místostarosta Ja-
roslav Tvrdík, který na začátku školního roku
všechny postupně navštívil. „Vzhledem k tomu,
že moje maminka byla kdysi učitelkou v jedné ze
zdejších mateřských škol, mám možnost srovná-
vat. Myslím, že díky jejich postupné a cílené mo-
dernizaci máme zařízení, ve kterých se našim dě-
tem líbí,“ říká místostarosta, podle nějž
v budoucnu bude postupně docházet i k zateplení
budov a výměně oken.   (eva)

MMooddeerrnniizzaaccee  pprroobbííhháá  ppoossttuuppnněě

•  Základní škola praktická (Šaldova 6)
•  Základní škola speciální (Dalimilova 2)
•  třída Základní školy speciální s kombinovanými vadami (Revoluční)
•  třída Zákl. školy spec. s rehabilitačním programem (Revoluční)
•  přípravný stupeň Základní školy speciální při DSP Skalice
•  třídy Základní školy speciální při DSP Liběšice
•  Praktická škola dvouletá (Dalimilova)
•  Speciálně pedagogické centrum (Dalimilova)
•  detašované pracoviště SPC v Roudnici n.L. a v Lovosicích

Dětí ve školkách přibývá

Součásti zařízení (59 zaměstnanců):
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Volejbalistky chtějí do druhé ligy 
Na zbrusu nové palubovce sokolovny u parku

trénují litoměřické volejbalistky. V současné době
mají Litoměřice dvě ženská družstva.   „B“ družstvo
hraje krajský přebor 2. třídy a „A“  krajský přebor
první třídy. 

„Áčko je momentálně na prvním místě a uděláme
vše pro to, aby se do Litoměřic po dvou desetiletích
opět vrátila 2. volejbalová liga,“ prozradil společný
cíl trenér Jaroslav Svatoš. Rozhodnutí padne
v dubnu, kdy v kraji proběhnou kvalifikační zápasy.
Již loni společně se svými svěřenkyněmi snil trenér
Svatoš o druhé lize, ale tehdy se postup nezdařil.
„Nyní jsme ovšem  sehranější a vyzrálejší,“ věří si
volejbalistky.  

Jejich věkový průměr je kolem třiceti let. I přes
pracovní a domácí povinnosti si některé z nich naj-
dou čas trénovat své budoucí nástupkyně. „Tak na-
příklad Dana Hrůzová se věnuje žákyním a dále tré-
nuje tzv. přípravku, kde jsou zhruba holčičky ve
věku 8 až 10 let,“ prozrazuje o svých spoluhráčkách
Karolína Řezáčová. Bára Hartingová  zase trénuje
dorostenky. „To u mužů tomu tak není. Mládeži se
zatím nikdo nevěnuje,“ poukazuje na jeden z roz-
dílů Jaroslav Svatoš, podle jehož slov je sice muž-
ský volejbal  razantnější, ale ženský zase „kouka-
telnější“. „A tím nemyslím jen hezký pohled na
ženy, ale hlavně fakt, že ony dokáží míč déle udr-
žet ve hře,“ upřesnil trenér.                                (eva)

A i B družstva litoměřických volejbalistek trénují společně. Na snímku Pavla Bočková nahrává Kateřině
Šupové na smeč. Foto Eva Břeňová 

Fotbalisté drží
střed tabulky
Přání vedení fotbalového klubu udr-

žet se v krajské soutěži litoměřičtí fot-
balisté plní. Po podzimní části soutěže
jim patří mezi 16 mančafty 10. příčka.
„Jsme spokojeni,“ konstatuje předseda
FK Ondřej Schoř. „Velkou nadějí do
budoucna jsou pro nás výsledky našich
mladších i starších žáků, kterým patří
první příčky,“ dodal. (eva)

Memorandum řeší
majetkoprávní vztah

Fotbalovému klubu radní formou
memoranda prodloužili dobu užívání
městského majetku z dosavadních
deseti na patnáct let. Fotbalisté totiž
usilují o stavbu hřiště s umělým po-
vrchem. Věří přitom, že by z Minis-
terstva školství mohli získat dotaci
pokrývající 80 procent celkových ná-
kladů. Pouze však v případě, že mají
uzavřený ma jet ko právní vztah k po-
zemku na minimálně patnáct let.
„Žádosti klubu jsme vyhověli. Uza-
vřené memorandum se však týká
pouze pozemků, kabin apod., nikoli
přilehlé restaurace,“ podotkl místo-
starosta Ivan Palán. (eva)

Pokratický stadion již
s moderním zázemím

Těsně před kolaudací je zbrusu
nový přízemní objekt u fotbalového
stadionu v Pokraticích, který nabídne
sportovcům odpovídající sociální zá-
zemí, kabiny a posilovací centrum,
což zde dosud chybělo.

„Stavba vyšla na 5,5  milionu ko-
run. Díky sponzorským příspěvkům
jsme tuto částku snížili na 4,5 mi-
lionu korun, z čehož 2,4 milionu tvo-
řila dotace od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, 1,3 miliony
korun přispělo město a zbytek jsme
pokryli z vlastních zdrojů,“ přiblížil
způsob financování Jan Hrkal, před-
seda TJ Pokratice, která má zhruba
sedm stovek členů. (eva)

Sen o olympiádě se vyplnil
První elitní mistrovství světa, na

které se Milan Bruncvík v září vydal
do Mnichova, a hned obrovský
úspěch v podobě sedmého místa na
čtyřce bez kormidelníka.  Úspěch o
to cennější, že zaručil postup na
olympiádu, která se v příštím roce
uskuteční v Pekingu. Tedy sen kaž-
dého sportovce.

Milan Brunclík, juniorský mistr
světa, nepochybně patří mezi nej-
úspěšnější sportovce, jací  kdy v Lito-
měřicích vyrostli. Zásluhu na tom be-
zesporu mají jeho rodiče, oba veslaři.
„Díky nim jsem seděl v lodi dřív, než
jsem vůbec uměl chodit,“ vzpomíná
s úsměvem na své „začátky“ 23letý
sportovec, který právě zahájil zimní
přípravu směřovanou k dosažení co
nejlepšího úspěchu na olympiádě. 

Přerušení studia na univerzitě
v Berkeley se tedy vyplatilo. Do
Čech se totiž Milan vrátil z Ameriky
proto, aby mohl být zařazen do po-
sádky, která se potřebuje „sveslovat“,
aby mohla  usilovat o medaili na mi-
strovství světa do 23 let, s výhledem
na kvalifikační boje o olympiádu.
Z mistrovství světa do 23 let si loni
společně s Karlem Neffem, Janem
Gruberem a Michalem Horvátem
(všichni Dukla Praha), přivezl zlato.

Letos v kategorii dospělých obsadila
tato čtyřka bez kormidelníka celkové
druhé místo ve světovém poháru. Na
mistrovství světa v Mnichově po-
sádka vyveslovala sedmé místo, kte-
rým vybojovala postup na olym-
piádu. Úspěšnou sezonu zakončila
v září na mistrovství Evropy v Po-
znani, kde získala titul mistra Ev-
ropy. Co víc si přát?

„Dobře se na olympijské hry při-
pravit a dobře zvládat studium na vy-
soké škole,“ říká student 3. ročníku
ČVUT, který si je vědom toho, že
veslováním se člověk neuživí.

Eva Břeňová 

M.Brunclík coby mistr Evropy 2007 na
lodi čtyřka bez kormidelníka.

Foto archiv rodiny

Od sestupového místa se úspěšně vzdalují
Udržet se v soutěži. Cíl, který si litoměřičtí hokejisté

dali poté, co koupili 2. ligu, plní coby nováček soutěže
na výbornou. Po vysoké výhře nad Roudnicí 6:2 jim pat-
řila 9. příčka, přičemž před posledním Slaným měli tři-
náctibodový náskok. A sestupuje pouze jeden mančaft.

„Chceme 9. příčku minimálně udržet,“ říká ředitel
Městských sportovních zařízení Litoměřice Jaromír
Tvrzník, který zároveň děkuje osmi stovkám divákům za
vynikající atmosféru, kterou při zápase s Roudnicí vy-
tvořili. Již 9. prosince se na domácím ledě hraje od 17
hodin zápas s Řísuty. (eva)

Basketbalisty trápí nezvládnuté koncovky
Z devíti kol pouze tři vítězství. V dalších třech utkáních

body utekly díky nezvládnuté koncovce. To byla ke konci
listopadu bilance basketbalistů, nováčka 1. basketbalové
ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. „Moc spokojeni ne-
jsme, protože při dosavadních výsledcích  nám hrozí se-
stup. Ale nejsme ještě v polovině soutěže, takže máme
čas výkony zlepšit,“ přiznává trenér Rudolf Šotnar. 

Diváci mohou svůj tým přijít podpořit na domácí pa-
lubovku 15. a 16. prosince. V sobotu se tým utká s Jin-
dřichovým Hradcem od 17 hodin a v neděli s BBK Brno
od 10.30 hodin. (eva)

Milan Bruncvík
• 6x mistr republiky v dorosten-

cích
• 7 juniorských titulů z mistrovství

republiky
• 7 mistr. titulů v závodech mužů
• universitní mistr Pacifické kon-

ference v USA
• vítěz Mistrovství univerzit USA
• zlato z mistrovství světa do 23 let
• 2. místo v závodech Světového

poháru 
• v roce 2004 vyhlášen sportov-

cem Ústeckého kraje
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Program kina Máj na mìsíc prosinec a leden

Divadlo K. H. Máchy Dùm kultury
PROSINEC
3.12. Peer Gynt   Henrik Ibsen (Divadlo Rokoko)

V drsné norské přírodě plné fjordů ožívají prastaré ságy a rozehrává se příběh plný
magie a tajemna. Hrají M.Dlouhý, K.Lojdová. Vstupné 200 až 300 Kč. Od 19 hod.

4.12. Ženitba   N.V.Gogol, hraje Divadlo AHA! Praha. Pro ZŠ a SŠ i veřejnost. Vstupné
60 Kč. Od 9 hod.

6.12. Princ Bajaja   J.Galinová. Hraje Docela velké divadlo Litvínov. Pro MŠ, 1.-5. tř.
ZŠ a veřejnost. Od 9 a 10.30 hod. 40, 50 Kč.

6.12. Škola pro ženy   Moliére (Švandovo divadlo na Smíchově)
Komedie fr. klasika o velké lidské pošetilosti, o mužích a ženách, o stáří a dospí-
vání, o mravech a společnosti. Hrají: I.Řezáč, V.Limr ad. Vstupné od 210 do 300
Kč. Od 19 hod.

9.12. Když je v pekle neděle   J.Galinová. Hraje Docela velké divadlo Litvínov. Vstupné
děti 40, dospělí 50 Kč. Od 15 hod.

10.12. Vánoční diamant   L.Císařová. Hraje Liduščino divadlo Praha. MŠ a 1.-4. tř. ZŠ
a veřejnost. 40, 50 Kč. Od 9 a 10.30 hod.

11.12. Svět je kulatý a pořád se točí (Volné seskupení KLIKA)
Výsledek dramaticko-improviz. workshopu pořádaného v rámci projektu „Různost
nebo uniformita?“ Výtěžek bude věnován dětskému domovu v Ltm. Od 18 hod.

13.12. Veřejný koncert žáků (ZUŠ Ltm). Od 18 hod.
16.12. Stříbrné tajemství   L.Císařová. Hraje Liduščino divadlo Praha. Děti 40, dospělí

50 Kč. Od 15 hod.
18.12. Vánoce tří sněhuláků. Pro MŠ a 1.-4. tř. ZŠ a veřejnost. Hraje Divadlo rozma-

nitostí Most. 40, 50 Kč. Od 9 a 10.30 hod.
19.12. Musica bohemica (vánoční koncert KPH v Ltm.). Vstupné 80 až 220 Kč. Od 19

hod.

Na leden připravujeme:
9. 1. STRANGE LOVE. Činohra - Činoherní studio Ústí nad Labem. Od 19hod.
17. 1. Ivo Kahánek - klavírní recitál. 5. koncert cyklu KPH. Od 19 hod.
30. 1. Hříčky se smrtí. Činohra - Theatre Illusion Pavla Trávníčka. Od 19 hodin.

PROSINEC
4.12. Michal Viewegh   autorské čtení, beseda, autogramiáda. Vstupné 40 Kč. Od 18 hod.
5.12.  Vánoční setkání se seniory. Host Pavlína Filipovská. K tanci i poslechu hraje OH

Band A. Černého. Vstup na pozvánky. Od 14 hodin.
6.12. Vánoce s Boni pueri. V první části vánočního koncertu prestižního chlapeckého

sboru zazní skladby mistrů evropské klasiky, druhá část má název Kouzelné vá-
noce. Vstupné 90 Kč. 

7.12. věneček kurzu A. Vstupné 160 Kč. Od 19 hod.
8.12. věneček kurzu C. Vstupné 160 Kč. Od 19 hod.
10.12. Oslava Sváťových narozenin   disco. Vstupné dobrovolné. Od 15 hod.
11.12. Michal Prokop a Framus five. Vstupné 170, 200 Kč. Od 19.30 hod.
13.12. Bosna   cestopisná přednáška cestovatele, fotografa, novináře a šéfredaktora ča-

sopisu Travel Focus Topiho Piguly. Vstupné 65 Kč. Od 18 hod.
16.12. Taneční vánoční swingové odpoledne. Litoměřická kapela Old stars v čele se

zpěvákem R. Pechouškem k tanci i poslechu. Vstupné 65 Kč. Od 15 hod.
21.12. Vánoční jazzové posezení. Big band Česká Lípa. Host Tomáš Savka (zpěv) a

Pepa Pelc (trombon). Pořad moderuje Zd. Kaňka. Předprodej 120 Kč, na místě 160
Kč. Od 20 hod.

22.12. Vánoční besídka pro děti. 14.00 zábavné soutěže v DK, 15.00 vylosování vý-
herců hodnotných cen, 15.30 Sváťovo dividlo v DK (vstupné dobrovolné), 15.30
Polární expres v kině Máj (hlavním hrdinou strhující animované podívané je
vlak, který na Štědrý den vozí děti na severní pól, aby se přesvědčily o existenci
Santa Clause. Vstup 10 Kč.

Bonus pro návštěvníky DK: Výstava fotografií „Salon fotografů“

LEDEN 

4.1. Ples tanečních. Hraje Bonus V.Jurčíka, host E. Presley revival. 100,150 Kč. Od 19 h.
6.1. Sváťovo dividlo uvádí Pohádku o budulínkovi. Vstup dobrovolný. Od 10 a 15 hod.
10.1. Luboš Malina a Jan Hrubý „Modrotisk“. V rámci cyklu Hudební večery před

oponou tentokráte ve stylu bluegrass. 100, 150 Kč. Od 19 hod.
17.1. Velká dobrodružství oceánů   Steve Loveček Lichtag. Beseda s promítáním a au-

togramiádou. 65 Kč.
20.1. Sváťovo dividlo uvádí Princeznu na hrášku. Od 10 hod. Vstup dobrovolný.

PROSINEC

3.12. Poslední plavky (ČR, 2007, kome-
die). Jarda se živí tím, že pronajímá
byt, a léto tráví u opuštěného rybníka,
kde provozuje ještě opuštěnější bufet,
který navštěvuje jen hrstka zákazníků.
Hrají: P.Čtvrtníček, J.Lábus. Od 20
hod.

4.12. Poslední plavky. Od 20 hod.
5.12. Poslední plavky. Od 17.30 a 20

hod.
6.12. Dva mrazíci (ČR, anim. pásmo).

Představení pro veřejnost a MŠ. Od
15.30 hod.
Brazil (VB, 1985, filmový klub). Jak
snadné je stát se nepřítelem státu! Pe-
simistická vize budoucnosti. Hrají.
J.Pryce, R.de Niro. Od 20 hod.

7.12. Invaze (USA, 2007, sci-fi thriller).
Nikomu nevěř, neprojevuj emoce, ne-
usínej… Hrají: N.Kidman, D.Craig.
Od 20 hod.

8.12. Once (Irsko, 2006, hudební/drama).
Příběh o lásce a porozumění mezi
dvěma muzikanty uprostřed Dublinu.
Hrají M.Irglová, G.Hansard. Od
17.30.
Invaze. Od 20 hod.

9.12. Broučkova rodina II. (ČR, anim.
pásmo).
Invaze od 17.30 hod.
Once od 20 hod.

10.12. Beowulf (USA, 2007, dobrodr./fan-
tasy). Mocný bojovník Beowulf zabil
obávanou příšeru, stal se legendou,
ale vyvolal nový konflikt. Hrají: A.Jo-
lie, A.Hopkins. Od 17.30 hod.
Saturno contro (Itálie, 2007,
drama). Poutavý portrét skupiny přá-
tel kolem čtyřicítky, kteří se snaží
zorientovat v druhé polovině života.
Od 20 hod.

11.12. Chuť lásky (USA, 2007, ro-
mant./komedie). Hořkosladká óda na
lásku ve všech podobách. Hrají:
M.Freeman, S.Blair. Od 17.30.
Beowulf. Od 20 hod.

12.12. Beowulf od 17.30.
Chuť lásky. Od 20 hod.

13.12. Beowulf. Od 17.30
Mléčná dráha (Fr., film. klub). V pří-
běhu na pomezí reality a fantazie vedou
dva poutníci polemiku s církevními do-
gmaty. Režie L.Buňuel. Od 20 hod.

14.12. Saw IV. (USA, 2007, horor/thril-
ler). Detektivové uprostřed poslední
Jigsawovy děsivé hry. Od 17.30.
Beowulf. Od 20 hod.

15.12. Persepolis (Fr, 2007, animov.
drama). Íránský komiks na filmovém
plátně. Od 17.30 hod.
Saw IV. Od 20 hod.

16.12. Krakonošovy pohádky (ČR, ani-
mov. pásmo). Od 15.30 hod.
Persepolis. Od 17.30.
Saw IV. Od 20 hod.

17.12. Štastné míle (Austrálie, 2007, ko-
medie). Zábavný a vtipný příběh ile-
gálních přistěhovalců z Kambodže a
Iráku, kteří se ocitají na okraji au-
stralské pouště. Od 20 hod.

18.12. Poslední legie (USA, VB, FR,
2007, akční/dobrodr.). Římská říše se
zmítá na pokraji zániku. Hrají:
B.Kingsley, C.Firth. Od 20 hod.

19.12. Poslední legie od 17.30 a 20 hod.
20.12. Crash road (ČR, 2007, hořká ko-

medie). O lásce, naději a boji s osu-
dem. Hrají: A.Hanychová, K.Hádek.
Od 17.30 hod.
Slogany (Albánie/Fr., filmový klub).
Krutý úsměv reflektuje absurdní slo-
gany reálného socialismu prostřednic-
tvím učitele základní školy v horské
vesnici. Od 20 hod.

21.12. Crash road. Od 20 hod.

22. 12. Speciální vánoční projekce pro
děti spojená se soutěžním odpoled-
nem v domě kultury. Polární exprex
(USA, český dabing). Vlak na Štědrý
den vozí děti na severní pól, aby se
přesvědčily o existenci Santa Clause.
Od 15.30 hod.

Superbad (USA, 2007, komedie).
Dva budoucí maturanti se během
jedné bláznivé noci snaží zapůsobit
na ty, po kterých touží. Hrají J.Hill,
M.Cera. Od 17.30.

Croash road. Od 20 hod.

23. 12. Crash road. Od 17.30.

Superbad. Od 20 hod.

24. a 25. 12. kino nehraje

26.12. Václav (ČR, 2007, tragikomedie).
Ivan Trojan v hlavní roli vesnického
outsidera, který vyvádí jeden průšvih
za druhým. Od 20 hod.

27.12. Václav. Od 17.30.
Angelus (Polsko, 2001, film.klub).
Fiktivní příběh podle skutečných udá-
lostí kolem polské okultistické sku-
piny. Od 20 hod.

28.12. Hrdinové a zbabělci (USA, 2007,
politický thriller). Jaký smysl má
v dnešní době vlastenectví, svoboda,
demokracie a válka? Hrají: R.Redford,
M.Streep, T.Cruis. Od 17.30 hod.

Václav. Od 20 hod.

29. 12. Václav. Od 17.30.

Hrdinové a zbabělci. Od 20 hod.

30.12. Ratatouille (český dabing, USA,
animov.) Komedie o přátelství kry-
sáka a mladého kuchaře. 

Hrdinové a zbabělci. Od 17.30.

Václav. Od 20 hod.

31.12. kino nehraje 

LEDEN

1.1.  kino Máj nehraje
2.1. 30 dní dlouhá noc (horor). Od 17.30

a 20 hod.
3.1. Terkel má problém (FK, animovaný,

český dabing). Od 17.30 hod.
3.-6.1. Královna Alžběta (historické

drama)
4.-9.1. Zlatý kompas (rodinná fantasy,

český dabing)
8.-9.1. Medvídek. Od 20 hod.
10.1. Distrikt! (FK, animovaný). Od 20

hod.
10.-13.1.  Pan Včelka (animovaný, český

dabing)
11.-13. 1. Resident Evil: Zánik (sci-fi,

horor)
14.1. Neznámá (pondělní filmová la-

hůdka, drama). Od 20 hod.
15. -16. 1. Kauza CIA (thriller)
17. 1. Persepolis (animovaný). Od 20 hod.
17.-20. 1. Chyťte doktora (nová česká

komedie)
18.-20. 1. Kouzelná romance (pohád-

kový příběh, český dabing)
21.1. Síla srdce (pondělní filmová la-

hůdka, drama). Od 20 hod.
22.-23. 1. Sejmi je všechny
22.-23. 1. Mezi nepřáteli (válečné drama)
24.1. Renesance (FK, animovaný)
24.-30. 1. Svatba na bitevním poli (nový

český film)
25.-27. 1. Hitman
27.1. Ratatouile (animov., český dabing).

Od 15.30 hod.
29.-30. 1. Vetřelec vs. Predátor
31.1. film PROJEKTU 100. Od 20 hod.
31.1.  P.S. Miluji tě (romantické drama).

Od 17.30 hod.
Začátky promítání některých filmů nebyly

v době uzávěrky známy.
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NAVÁZANÁ PŘÁTELSTVÍ MAJÍ PEVNÉ KOŘENY
Víte, kolik mají Litoměřice spřá-

telených měst, s nimiž udržují nad-
standardní vztahy ať již na úrovni
škol, muzeí, spolků nebo vedení rad-
nic? Někoho možná překvapí, že jich
je hned   několik. Přátelství stvrzené
partnerskou smlouvou máme se
dvěma německými městy Míšní a
Fuldou, s filipínskou Calambou po-
tom sesterskou smlouvou a  Dapita-
nem společným memorandem.. 

Vztahy s Míšní byly navázány na
počátku devadesátých let, kdy byl
tehdejší starosta Zdeněk Rosol oslo-
ven s žádostí o spolupráci. Obě města
totiž měla mnoho společného. Byla
srovnatelná jak velikostí, tak i svou
polohou na Labi. Za sebou mají úc-
tyhodný historický vývoj a právem se
chlubí nesčetným množstvím pamá-
tek. Z mnoha oblastí, ve kterých
chtěla Míšeň s Litoměřicemi  spolu-
pracovat, se nejvíce dařilo v oblasti
umění a kultury. Vynikla  spolupráce
mezi oběma muzei, realizována byla
řada kulturních akcí, výměnné po-

byty mládeže, probíhá výměna zku-
šeností na komunální úrovni. Místo-
starosta Jiří Landa se několikrát
 účastnil tamního vinobraní. „Je tří-
denní, velmi spontánní a kromě vi-
nařů se zde hojně prezentují i živ-
nostníci a tamní spolky. Městem
prochází pestrý průvod s alegoric-
kými vozy,“ přibližuje atmosféru Jiří
Landa. Míšeňští se naopak pravi-
delně účastní některých akcí v Lito-
měřicích. Poslední návštěvu zde  us-
kutečnili míšeňští dobrovolní hasiči,
jež přijali pozvání na červnový celo-
republikový  sraz hasičstva. 

Partnerství s Fuldou probíhá na
obdobné úrovni jako s Míšní. Jako
první vztahy navázala  biskupství. Ve
Fuldě totiž nalezli domov lidé z Li-
toměřic a blízkého okolí, kteří byli
odsunuti ze Sudet po skončení druhé
světové války. Jednou za dva roky
pořádají naši rodáci ve Fuldě setkání,
na které bývají pravidelně zváni i Li-
toměřičané.

Mezi města, jež se přátelí s Lito-

měřicemi na bázi neformálních vztahů,
tedy bez uzavřené partnerské smlouvy,
pak patří francouzské Armentiéres a
slovenské Topolčianky. 

Asi nejčastěji se, samozřejmě i
vzhledem ke vzdálenosti, odehrávají
setkání mezi Litoměřickými a  To-
polčianskými. Lví podíl na tom má
Základní škola Na Valech, která udr-
žuje s tamní školou dlouholeté přá-
telské kontakty. Společné akce, jako
například výstavy, ale  pořádají nejen
školy. „Velice pěkná byla loňská vý-
stava litoměřického sochaře Jaro-
slava Hovadíka a fotografa Petra
Hermanna, která se uskutečnila právě
v Topolčiankách. Doprovázely ji
opravdu přátelské a neformální
vztahy,“ vzpomíná na loňskou kul-
turní událost starosta Litoměřic  La-
dislav Chlupáč. Ten asi do konce ži-
vota nezapomene ani na  velkolepé
přijetí, jehož součástí byl i slavnostní
průvod uspořádaný na jeho počest,
jež se mu loni v létě dostalo ve fili-
pínské Calambě. Základní kámen

přátelství mezi Filipínami a Litomě-
řicemi přitom byl položen již v 19.
století. 

Zapomenout ale nesmíme ani na
francouzské město Armentiéres. Přá-
telství s ním vzniklo v 90. letech
hlavně zásluhou Střední pedagogické
školy J. H. Pestalozziho. „Francouzi
jsou přitom nesmírně milí lidé, svým
temperamentem a povahou nám
velmi blízcí,“ charakterizuje je za-
stupitel Petr Hermann.

Překonávání jazykových bariér,
poznávání odlišných kultur, výměna
zkušeností, rozvoj cestovního ruchu,
ale v neposlední řadě i obraz Lito-
měřic vrývající se do myslí lidí žijí-
cích za hranicemi naší vlasti. To jsou
jen některé aspekty, o nichž můžeme
v souvislosti se spřátelenými městy
hovořit. Eva Břeňová

Dny kultury u nás
V příštím roce proběhnou v Li-

toměřicích Dny kultury tří part-
nerských měst - Litoměřic, ně-
mecké Fuldy a Míšně. Na termínu
3. až 5. října příštího roku se shodl
starosta Ladislav Chlupáč s part-
nery z Fuldy, kteří již starostovi
nastínili plány, jak by se chtěli
zdejším lidem prezentovat. 

Nabízejí například dva video-
filmy. Jeden o Fuldě a druhý, který
by přibližoval život bývalých Li-
toměřičanů žijících ve Fuldě. Pro-
tože se Dny kultury mají uskuteč-
nit zároveň s litoměřickými
Sborovými dny, v úvahu pochopi-
telně přicházejí i vystoupení ně-
meckého pěveckého sboru a žáků
tamní městské hudební školy. 

Obdobným způsobem by se
v Litoměřicích měla prezentovat
také Míšeň, jejíž zástupci do
města nepochybně přivezou i vý-
robky slavného míšeňského po-
rcelánu. (eva)

Francouzské městečko má Litoměřickou ulici
Francouzské městečko Armentié-

res má  Litoměřickou ulici. Za účasti
starosty Litoměřic Ladislava Chlu-
páče, zastupitele Petra Hermanna a
zástupců tamní radnice byla takto
v rámci malé slavnosti pojmenována
ulice lemující dlouhou řadu rodin-
ných domků. Stalo se tak za zvuků
písní v podání litoměřické kapely
The Veterans Jazz Band.

Letité přátelství  mezi Litoměři-
cemi a Armentiéres tak dosáhlo dal-
šího vrcholu. „Tím nejvyšším však
zřejmě již v příštím roce bude po-
depsání partnerské smlouvy mezi
oběma městy,“ konstatoval po svém
návratu starosta Chlupáč, který se
společně se zastupitelem Petrem

Hermannem vrátil domů plný do-
jmů. „Je vidět, že tamní obyvatelé
nás znají. V oknech rodinných do-
mků, jež se nacházejí v nové Lito-

měřické ulici, byly dokonce vyvě-
šeny snímky Litoměřic,“ poukázal
na zajímavost Petr Hermann. 

V rámci tradiční jazzové noci,
která se v Armentiéres koná vždy
první říjnovou sobotu, prvně vy-
stoupila i litoměřická kapela The
Veterans Jazz Band. Na celkem 15
místech města se hrál jazz. Muzi-
kanti z Litoměřic se prezentovali na
sále radnice. Velký potlesk sklidili
nejen oni, ale i starosta Chlupáč
poté, co na kytaru zahrál a zazpíval
několik  českých  skladeb. 

Přátelství mezi Armentiéres a Li-
toměřicemi má několikaletou his-
torii. Odvíjí se hlavně na poli kul-
turním. (eva)

Jedna z ulic francouzského města Ar-
mentiéres byla pojmenována Litomě-
řická. Foto Petr Hermann

V Litoměřicích byla v listopadu založena pobočka Řádu Rizalových rytířů,
první svého druhu v České republice. Jejími členy se například stali starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč, místostarosta Jiří Landa, akademický sochař Li-
bor Pisklák, historik Jindřich Thomas nebo senátor za Litoměřicko Alexandr
Vondra.

„Nejde o klasické pojetí rytířství jako takového, ale jde o propagaci a roz-
víjení vztahů založených na přátelství filipínského národního hrdiny José Ri-
zala a litoměřického středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta,“ vy-
světlil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Úkolem řádu je přitom propagovat
učení José Rizala, který byl popraven za svůj boj za nezávislost Filipín.

Nejvyšší rada řádu dokonce loni rozhodla o tom, že místa navštívená José
Rizalem na území Litoměřic, Prahy a Brna budou vyhlášena za Rizal Heri-
tage trail in the Czech Republik (Rizalovo dědictví). „Což bude pro Litomě-
řice znamenat zvýšený turistický zájem nejen ze strany Filipínců, ale napří-
klad i Belgičanů, Němců nebo Američanů, protože pobočky řádu  fungují po
celém světě,“ dodal starosta Chlupáč.

Řád rytířů José Rizala byl založen v roce 1951 prezidentským výnosem u
příležitosti 90. výročí hrdinova narození. Je státní organizací. Vedení se
skládá většinou z bývalých politiků či velvyslanců. Jeho členy se staly vý-
značné zahraniční osobnosti,  například Henri Kissinger. (eva) Do Řádu Rizalových rytířů byl pasován místostarosta J. Landa. Foto E. Břeňová

Litoměřice pro Filipínce hodně znamenají
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Informační centrum pro mládež
(Velká Dominikánská 36)

11. 12. v 18.00 hod. „Svět je ku-
latý a pořád se točí“. Výsledek
dramat icky- improvizačního
workshopu.

12. 12. v 17.00 hod. v divadle.
Vernisáž k výstavě fotografické
soutěže YOUTH VISION 2007

Středisko křesťanské pomoci
Klubíčko (Sládkova 8)

4. 12. od 10.00 do 12.00 hod.
návštěva Mikuláše

6. 12. od 10.00 do 12.00 hod.
vánoční dekorace do oken, dílna
pro maminky s dětmi

9. 12. v 15.30 hod. Veselý klaun
pro děti   představení pro celou ro-
dinu

17. 12. od 10.00 do 14.00 hod.
interaktivní dílna pro malé děti s
doprovodem

18. 12. od 10.00 do 12.00 hod.
předvánoční nadílka pro děti, do
16 hod.  dobročinný dárkový ba-
zar,   můžete Klubíčku darovat co-
koliv, co nepotřebujete a stále je to
pěkné a zajímavé pro druhé. Výtě-
žek bude použit na vybavení inte-
raktivní místnosti pro děti a rodiče

Knihovna Karla Hynka Máchy
5. 12. od 16.00 hod. Mikuláš v

knihovně aneb Čertovsky anděl-
ský rej

5. 12. od 18.00 hod. L.N.A.K.
aneb Večer Levé Nohy Arnošta
Kunce  - prezentace filmové tvorby

12. 12. od 18.00 hod. prezen-
tace antologie severočeského ko-
miksu. Osobní účast editora a au-
torů

19. 12. od 16.00 hod. vyhodno-
cení vánoční soutěže Astrid Lind-
grenová aneb Vánoce s Pipi. Spo-
jené s vánoční nadílkou, cukrovím,
koledami a vernisáží dětských
prací

DDM Rozmarýn
4. 12. od 17 hodin mikulášská

besídka pro děti od 6 let 
6. 12. v 15.00 hod. mikulášská

besídka pro děti ve věku od 3 do 6
let (i s pohádkou)

10. 12. až 13. 12. prodejní vá-
noční výstava

15. 12. od 9 do 12 hod. vánoční
dýchánek pro veřejnost. Výroba
vánočních dárků na poslední
chvíli.

TRHY A ROZSVĚCENÍ STROMU
ZPESTŘÍ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

Vánoční trhy na Mírovém ná-
městí i letos zpestří předvánoční
čas. Začnou 17. a potrvají do 22.
prosince. Svým charakterem půjde
o obdobnou akci, kterou organizo-
vala společnost Výstavy v posled-
ních letech. 

Lidé na dřevěných stáncích  opět
naleznou pouze zboží s vánoční te-
matikou. Atmosféru nejkrásnějších
svátků v roce pak i letos dokreslí bet-
lem a kulturní doprovodné pořady,
v nichž dostanou prostor hlavně
zdejší školáci. „Chybět nebude ani
soutěž mateřských škol o nejkrásněji
vyzdobený vánoční stromek a dětské
diskotéky,“ informoval jednatel spo-
lečnosti Jiří Chládek. 

Radost dětem však město udělá
již na začátku prosince. 5. prosince
začne v 16 hodin na Mírovém ná-
městí kulturní program, v průběhu
kterého proběhne i soutěž o nej-
hezčí masku. Lidé uslyší  nejen tru-
bače, ale i melodie v podání Old
stars s Rosťou Pechouškem. Svá-
tečního  slova spojeného s rozsví-
cením vánočního stromu se tak jako

loni ujme starosta Ladislav Chlu-
páč a senátor Alexandr Vondra.
Akci zakončí ohňostroj. 

Od 5. do 11. prosince  bude na ná-
městí jezdit také vláček. „Jde o

atrakci, která se dětem i jejich rodi-
čům líbila, takže jsme jeho provozo-
vateli povolili zábor veřejného pro-
stranství i letos,“ dodal místostarosta
Ivan Palán. Eva Břeňová 

Za několik dní se na náměstí opět začnou stavět dřevěné stánky. Chybět nebude ani
letos betlém. Foto Karel Pech

SPORTU VĚNOVAL SVÉ SRDCE
V Litoměřicích ho zná každý, kdo

má jen trochu něco společného se
sportem. Štíhlá  postava i v jeho pěta-
šedesáti letech prozrazuje duši spor-
tovce. Řekneme-li, že je zakladatelem
medailemi ověnčeného oddílu tram-
polínistek, je každému jasno. Řeč je o
Janovi Michalkovi, který právě získal
čestnou medaili ČSTV jako ocenění za
celoživotní práci  odvedenou ve pro-
spěch rozvoje tělovýchovy a sportu
v Litoměřicích. 

Při té příležitosti ho na radnici při-
vítal starosta města Ladislav Chlupáč.
Poděkoval mu za to, že pod jeho ru-
kama vyrostla řada trampolínistek,
které úspěšně reprezentovaly Litomě-
řice daleko za hranicemi České re pub -
liky. Jmenujme například Janu Štefa-
nikovou, Dáju Kauschitzovou nebo
z mladší generace Lenku Honzákovou.  

Jan Michalko je totiž zakladate-
lem oddílu sportovních gymnastek.
Když se v roce 1970 začalo v tehdej-
ším Československu rozvíjet nové
sportovní odvětví skoků na trampo-
líně, stal se v okrese společně
s B.Schmidtem z Prahy prvním tre-
nérem. K trampolínám postupně při-

vedl i své dvě děti, z nichž časem
vyrostli úspěšní trenéři. 

„Již v 70. a 80. letech se pod jeho
vedením pořádalo několik Meziná-
rodních závodů přátelství, což kaž-
doročně býval nejvýznamnější mezi-
národní závod ve skocích na
trampolíně,“ vzpomíná Michalkova
bývalá svěřenkyně a nyní předsed-
kyně  Sportovního klubu gymnastiky
a trampolín Pokratice-Litoměřice
Jana Štefaniková. Přímo v Litoměři-
cích proběhlo i několik ročníků mezi-
národního závodu ve skocích na
trampolíně „Litoměřický kalich“. 

V čele oddílu trampolínistek a
gymnastek stál Jan Michalko až do
roku 2005, kdy již bezmála 30 let za-
stával vedoucí místo na sekretariátu
OS ČSTV v Litoměřicích.

Eva Břeňová

Zhruba 120 tisíc korun dostane
Tomáš Horák na vydání knížky
„O výtvarných uměních, umělec-
kých řemeslnících a výrobcích hu-
debních nástrojů Litoměřic“. Za-
stupitelé na svém posledním
zasedání schválili znění smlouvy

Město podpořilo vydání dvou knih
o poskytnutí dotace. Vyjít by měla
do konce roku. Podle místosta-
rosty Jiřího Landy publikace na-
bídne mnoho zajímavostí, napří-
klad přiblíží varhany v regionu
jako umělecká díla. 

Nejde však o jedinou finanční

podporu města knižním titulům.
Radní již schválili smlouvu o ree-
dici a autorských úpravách knihy
fotografií Litoměřicko a okolí,
která je téměř rozprodaná. Loun-
ské vydavatelství Digon ji vydá
v nákladu dvou tisíc kusů. (eva)

Na radnici přijal Jana Michalka sta-
rosta města Ladislav Chlupáč.

Foto Eva Břeňová 
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