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SLOVO STAROSTY
Milí
Litoměřičané,
přestože je čas
prázdnin a dovole-
ných, pracovní
program mnohých

z nás je stále plný a pestrý. V době
prázdnin došlo k rozšíření na-
bídky služeb v oblasti cestovního
ruchu, a to zavedením  provozu
cyklobusu. Kromě toho jsme vy-
budovali osvětlení a rozvody elekt-
řiny na Lodním náměstí. Další
kosmetickou úpravou již beztak
pěkné tváře Litoměřic bude na-
svícení další části města. Sboru
dobrovolných hasičů jsme udělali
radost nákupem nového hasič-
ského vozu. Pokračujeme v reali-
zaci dalších investičních akcí. Pat -
ří mezi ně kruhový objezd v místě
napojení Nádražní ulice na Čes-
kolipskou nebo přechod pro
chodce před Základní školou Bo-
ženy Němcové. Již zdálky svítí
novotou Základní škola Ladova,
jejíž náročná rekonstrukce je
u konce. Do nového nastoupí i 56
dětiček, pro které chystáme pěk-
nou mateřinku  v Ladově ulici.
Zároveň s tím finišujeme s pří-
pravou nového územního plánu
města. A tak bych mohl ve výčtu
akcí pokračovat.

Čas dovolených a prázdnin se
přehoupl do své druhé poloviny.
Těm, jež se na dovolenou teprve
těší, přeji krásné zážitky. Lidem,
kteří mají dny odpočinku již za
sebou, přeji, aby jim elán a pra-
covní nasazení vydrželo po
mnoho dní. Ladislav Chlupáč
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OSLAVÍ S NÁMI VÁCLAV HAVEL 20. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE?
Bývalý prezident Václav Havel

předběžně přijal pozvání na oslavy 20.
výročí Sametové revoluce, které uspo-
řádá 11. listopadu v kulturním domě
Město Litoměřice společně s Nadač-
ním fondem Kalich Alexandra Vondry.
V Litoměřicích byl před dvaceti let,
přesně v květnu roku 1990, kdy pro-
mluvil k tisícům lidí z tribuny na Mí-
rovém náměstí. Poté o dva roky poz-
ději na vojenské přísaze.  

11. listopadu proběhne nejen od-
halení bronzové pamětní desky obě-
tem totalitního režimu a slavnostní
večer v kulturním domě moderovaný
hercem Jiřím Bartoškou, ale i křest
sborníku, jehož úkolem bude připo-
mínat mladé generaci události roku
1989 tak, jak probíhaly v Litoměři-

cích a v blízkém okolí. „Na místní
lidi, kteří se nebáli a pozvedli svůj
hlas proti nesvobodě, by tak nemělo
být zapomenuto díky publikaci, jejíž
vydání finančně podpoří senátor Ale-
xandr Vondra,“ vyzdvihl její význam
radní Pavel Kejř. 

Bývalý prezident Václav Havel stopečkou slivovice připíjí na zdraví obyvatel Li-
toměřic. Foto Eva Břeňová 

SEMAFORY ZLEPŠILY PRŮJEZDNOST
Semafory v ulici Na Valech zlep-

šily plynulost dopravy. „Odborným
odhadem došlo ke zlepšení celkové
dopravní situace při využití semaforů
o zhruba 40 procent,“ stojí v odbor-
ném posudku firmy AŽD Praha.

Semafory totiž byly vybaveny mo-
nitorovacím zařízením, které umož-
nilo vyhodnotit plynulost dopravy.
Ulice Na Valech patří mezi dopravně
nejvytíženější komunikace města.
Denně tudy projede více než dvacet
tisíc vozidel, z toho zhruba stovka
nákladních aut jedoucích do žalhos-
tické firmy CS Beton. Proto byly
upraveny délky zelených vln v hlav-
ním směru na maximum. Průměrná
doba zdržení vozidla poté činila
zhruba půl sekundy. Průměrná doba
zdržení vozidla na vedlejší komuni-
kaci dosáhla 96 sekund, což je podle
odborníků na dopravu  vyhovující. 

„Podstatné zlepšení celkové do-

pravní situace však nastalo v místě
přechodů pro chodce,“ konstatuje ve-
doucí odboru dopravy městského
úřadu Ivo Perna. Před spuštěním se-
maforů dosáhla  průměrná doba
zdržení vozidla před přechodem pro
chodce zhruba 30 sekund. Vzhledem
k vysoké frekvenci chodců, kteří
vstupovali na přechody náhodně, se
před spuštěním signalizace tvořily
kolony vozidel v obou hlavních smě-
rech. Což zhoršovalo průjezdnost
celé ulice Na Valech a docházelo
k velmi rychlému nárůstu kolony
v obou směrech. 

Semafory zatím zůstávají v pro-
vozu. Rozhodnutí o tom, zda budou
instalovány natrvalo, zatím nepadlo.
„V tuto chvíli nelze přesně odhad-
nout, jak ovlivní dopravu ve městě
otevření  nového západního mostu,“
poukázal na důležitý fakt místosta-
rosta Jiří Landa. Je proto pravděpo-

dobné, že zastupitelé počkají s roz-
hodnutím o případné instalaci sema-
forů až na příští rok. Eva Břeňová 

(Dokončení na straně 2)

Dobrovolní hasiči mají nový ha-
sičský vůz. Klíčky jim slavnostně
předal starosta Ladislav Chlupáč.
Město totiž hasičům přidalo na ná-
kup vozu tři miliony korun. Dalších
2,5 milionu korun představuje do-
tace Ministerstva vnitra ČR.

„Své sliby plníme,“ připomněl
starosta hasičům několik let starý
slib představitelů radnice, že pokud
získají státní dotaci,  město jim na
nákup moderního vozu přidá chy-
bějící částku.

Dobrovolní hasiči v Litoměři-
cích loni vyjížděli čtrnáctkrát.
V polovině letošního roku již za-
znamenali devatenáct výjezdů.
Zhruba šedesátičlenný sbor se ak-
tivně věnuje i mládeži. Jeho práci
požehnal slavnosti přítomný bis-
kup Jan Baxant. 

Starý vůz, který využívali litomě-
řičtí dobrovolní hasiči devětadvacet
let, bude i nadále sloužit potřebám
regionu. Konkrétně sousední obci
Křešice. (eva)

Nový vůz CAS MAN TGM za 5,5 milionu korun. Cisterna pojme 3500 litrů vody.
Na snímku velitel litoměřické jednotky SDH Martin Šimek přebírá klíčky od sta-
rosty Litoměřic Ladislava Chlupáče. Foto Eva Břeňová 

HASIČI SE DOČKALI

MOST BYL PROPOJEN
10. července došlo k propojení

kompletní nosné konstrukce západ-
ního mostu. Začátkem srpna začala
stavební firma stavět římsy, které by
měly být dokončeny do konce září.
„V říjnu přijdou na řadu svodidla, zá-
bradlí a stavba protihlukové zdi,“
uvedl  ředitel stavby Milan Svoboda.
Most má být dokončen v listopadu. 

Nyní firma čeká na vydání staveb-
ního povolení na stavbu žernosecké
kruhové křižovatky. Krajský úřad již
zamítl odvolání ekologů. „Bohužel tím
došlo ke zdržení. S pokládkou asfaltu
a živic se tak  dostaneme do nepřízni-
vého klimatického období,“ poukázal
na možné úskalí Milan Svoboda.  (eva)
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„V té souvislosti žádáme ty,
kteří se aktivně podíleli na orga-
nizaci manifestací, pracovali v za-
čátcích Občanského fóra nebo
probděli řadu nocí přípravou no-
vin  TAK, aby pomohli autorce
sborníku Evě Břeňové poskládat
mozaiku vzpomínek, která na-
staví zrcadlo tehdejší době,“ vy-
zývá pamětníky Zdeněk Bárta, je-
den z hlavních organizátorů
revolučních dnů roku 1989 v Li-
toměřicích. (eva)

Slavnostní večer v KD se
neobejde bez pomoci spon-
zorů. Podpořte i vy organi-
zaci akce. Darovací smlouva
na http://radnice.litome-
rice.cz/formulare.html

(Dokončení ze strany 1)
OSLAVÍ S NÁMI ...

„CENTRÁLKA“ MÁ 
NOVÉ VEDENÍ

S účinností od 1. července byla
radními jmenována do funkce ředi-
telky Centrální školní jídelny v Lito-
měřicích Zdeňka Kovářová. Z pěti
uchazečů prokázala ve výběrovém
řízení nejlepší předpoklady pro ve-
dení této příspěvkové organizace
města. „Jde o dosavadní zástupkyni
ředitele, jejíž výhodou je kromě ji-
ného i dlouholetá praxe v oboru
a znalost kolektivu,“ uvedl v této sou-
vislosti místostarosta Václav Červín. 

Zdeňka Kovářová  nastoupí  poté,
co na post ředitele rezignoval Leoš
Trnka.  (eva)

KAPACITA ŠKOLEK SE 
BUDE ZVYŠOVAT

Kapacitu mateřských škol v Lito-
měřicích je třeba i nadále zvyšovat.
Již nyní je zřejmé, že navýšení o cel-
kem 76 míst pro školní rok
2009/2010 sice odpovídá současným
potřebám, ovšem ty se budou v ná-
sledujícím roce nadále zvyšovat.

„Už máme vytipovaný prostor
v Mateřské škole ve Stránského ulici,
kde by mohla vzniknout další třída
pro zhruba dvacet dětí,“ informoval
místostarosta Václav Červín. 

Postupně je uspokojován i zájem
maminek na mateřské dovolené
o umístění dítěte do školky. „Jde
o čtrnáct  žen, které zveme k osobní
konzultaci. Předpokládám, že všem
postupně vyjdeme vstříc,“ informo-
vala o aktuálním stavu ředitelka lito-
měřických  mateřských škol Monika
Mejtová. Z důvodu stěhování  totiž
nenastoupí v září několik již přihláše-
ných dětí. U dalších se zjistilo, že ab-
solvovaly zápisy na dvou místech. 

„Domnívám se, že počátkem no-
vého školního roku umístíme i děti
maminek, jež jsou na mateřské do-
volené,“ neskrývá optimismus místo-
starosta Červín. (eva)

Rekonstrukce objektu bývalého
zdravotního střediska v Ladově ulici
na mateřskou školu je v plném prou-
du. Stavební práce probíhají tak, aby
1. září nastoupilo 56 dětí do zbrusu
nové  mateřské školy. 

„Pavilon dětí je téměř hotový, práce
finišují i v pavilonu s hospodářským
zázemím. V těchto dnech vybavujeme
kuchyň,“ charakterizoval aktuální prů-
běh prací technik odboru školství, kul-
tury, sportu a památkové péče měst-
ského úřadu Jiří Halml. 

Někteří z rodičů se v té souvislosti
začali bát, že děti přijdou o hřiště, jež
s novou mateřinkou těsně sousedí a je
dosud veřejně přístupné. „Zůstane i
nadále. Nová školka bude dle projektu
propojena se zahradou sousední
školky, takže odsud není třeba veřej-
nost vyhánět,“ vyvrátil obavy místo-
starosta Václav Červín. (eva)

Stavební technik Jiří Halml s místostarostou Václavem Červínem průběh prací pra-
videlně kontrolují. Foto Eva Břeňová 

PRÁCE NABRALY SVIŽNÉ TEMPO

Z OŠKLIVÉHO KÁČÁTKA JE ELEGANTNÍ LABUŤ
Finančně náročná rekonstrukce

Základní školy v Ladově ulici v Li-
toměřicích právě skončila. Zateplený
objekt má zrenovovanou střechu,
nová okna, dveře i  fasádu. Od doda-
vatele dílo  převzali zástupci radnice. 

„Díky skvělé organizaci výuky ze
strany školy, bedlivému dozoru sta-
vebního technika odboru školství
městského úřadu a pracovnímu nasa-
zení zaměstnanců firmy skončila mo-
dernizace objektu oproti původnímu
termínu se zhruba čtyřměsíčním
předstihem,“ konstatoval s výsled-
kem díla evidentně spokojený místo-
starosta Václav Červín. Generální
oprava panelového objektu totiž ne-
byla jednoduchá. Probíhala za plného
provozu školy od října loňského
roku. „Postupně jsme uvolňovali jed-
notlivé učebny. S firmou jsme se do-
hodli na harmonogramu prací tak,
aby rušnější práce byly s ohledem na
probíhající výuku  prováděny o ví-
kendu,“ podotkl ředitel školy Martin
Hrdina. 

Rekonstrukce stála 27  milionů ko-
run, přičemž 21 milionů představo-
vala dotace ze Státního fondu život-
ního prostředí. Příspěvek města tak
činil 6 milionů. „Po konečném vyúč-
tování stavby předpokládám, že ně-
kolik set tisíc korun vrátíme zpět do
rozpočtu města,“ poukázal na pozi-
tivní fakt místostarosta Červín, který

Místostarosta Václav Červín společně s ředitelem školy Martinem Hrdinou převzali
od dodavatele stavby zrekonstruovaný objekt. Foto Eva Břeňová 

si od modernizace objektu slibuje i
energetickou úsporu. Jen v lednu za-
platila škola za energie 300 tisíc ko-
run. „Předpokládáme snížení nákladů
o zhruba čtvrtinu,“ odhaduje stavební
technik odboru školství městského
úřadu Jiří Halml. Energetickou ná-
ročnost provozu by měla snížit i fo-
tovoltaická elektrárna na ohřev vody,
kterou na střeše budovy instaluje
v letošním roce firma Solwin. 

Slavnostní otevření zrekonstruo-
vané školy proběhne za účasti před-

stavitelů radnice a ředitele Státního
fondu životního prostředí Petra Ště-
pánka 1. září, kdy do školy s modro-
žlutou fasádou nastoupí 350 školáků.  

Město Litoměřice má již v tuto
chvíli připravený projekt moderni-
zace Základní školy v Havlíčkově
ulici. Na realizaci akce vyčíslené na
zhruba 40 milionů korun se opět po-
kusí získat dotaci ze SFŽI. Obdobně
hodlá postupovat i v případě mateř-
ských škol panelového typu.

Eva Břeňová 

Radní odvolali k 1. srpnu ředitele
Masarykovy základní školy Aleše
Žáka. Důvodem jsou výsledky ve-
řejnosprávní kontroly, která byla pro-
vedena na základní škole v dubnu
a následně i v červenci. 

„Pana Žáka jsme upozornili na ne-
dostatky, které prokázal první audit,
a uložili mu přijmout  opatření, jež
by vedla k jejich nápravě. Bohužel
druhá kontrola, provedená na přání

pana ředitele, prokázala, že se tak
nestalo. Radní proto o jeho odvolání
rozhodli jednomyslně,“ prezentoval
výsledky jednání členů městské rady
místostarosta Jaroslav Tvrdík, který
radě předsedal. 

Audity přitom prokázaly poru-
šení rozpočtové kázně, porušení zá-
kona o účetnictví, zákoníku práce
a neplnění právních povinností. Na-
víc ředitelova spolupráce se členy

kontrolní skupiny nebyla na úrovni,
kterou závažnost situace vyžado-
vala. 

Radní již pověřili vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové
péče městského úřadu  připravit pod-
mínky pro vyhlášení výběrového ří-
zení na funkci ředitele Masarykovy
základní školy.  „Do doby ukončení
výběrového řízení byl jejím vede-
ním pověřen dosavadní zástupce ře-
ditele Karel Kynzl,“ dodal místosta-
rosta Václav Červín.  (eva)

Radní odvolali ředitele Žáka
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BUDE DOMOVEM NA
DÓMSKÉM PAHORKU

Domov na Dómském pahorku
bude název zařízení, které se od lis-
topadu stane novým domovem pro
celkem 108 seniorů. „Jde o neutrální
a přitom poutavý název, který vysti-
huje lokalitu, kde bylo zařízení pos-
taveno,“ prezentoval názor radních
místostarosta Jaroslav Tvrdík.

Radní přitom vybírali z několika
variant: Například Domov seniorů
kardinála Trochty, Domov klidného
stáří sv. Anežky, Domov seniorů sv.
Jiří, Domov seniorů Na Pahorku,
Máchův domov seniorů, Domov se-
niorů Na Vršku a podobně. (eva)

Nižší sociální dávky většině nevadí
Pouze dvacet lidí pobírajících od odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Městského úřadu v Litoměřicích příspěvek na živobytí projevilo zájem o za-
chování jeho plné výše, což je podmíněno odpracováním dvaceti hodin veřejné
služby. Odbor přitom vyplácí celkem 240 příspěvků na živobytí.

S účinností od 1. ledna  letošního roku byl zaveden tzv. institut veřejné
služby. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou
v zájmu obce. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi bez ná-
roku na odměnu. Pokud osoba pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 ka-
lendářních měsíců, v měsíci červnu nemá příjem z výdělečné činnosti, ani ne-
vykonávala dobrovolnickou či veřejnou službu alespoň v rozsahu 20 hodin,
bude jeho částka živobytí v červenci 2009 činit částku existenčního minima.
Jedná se o tisícikorunový rozdíl. Částku si mohou prací dorovnat. „Tím, že
odpracují nejen dvacet, ale třicet a více hodin, mají nárok na bonus k dávce
ve výši 290 až 553 Kč měsíčně, “ doplnil informaci vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví městského úřadu  Martin Veber.

Práci těchto lidí organizuje pro město zastupitel Václav Knotek. „Rozdě-
luji jim lokality, za jejichž čistotu jsou posléze odpovědní. Zároveň provádím
namátkové kontroly, zda je práce  odváděna a v jaké kvalitě,“ upřesnil Vác-
lav Knotek. Zatímco o čistotu ve středu města se starají veřejně prospěšně pra-
cující z úřadu práce, příjemci příspěvku na živobytí mají na starosti prostor
od pošty směrem nahoru ulicí Osvobození, Palachovu, Revoluční, prostran-
ství kolem Severky, Luny a podobně.

Václav Knotek se domnívá, že k institutu veřejné služby by se mohly při-
pojit i neziskové organizace. „Eviduji případ bývalé pedagožky, která by si
ráda výši dávky dorovnala, ale zdravotní stav jí neumožňuje uklízet ulice.
Uplatnit by se však mohla kdekoli jinde,“ poukázal zastupitel na možnosti. 

Institut veřejné služby má motivační efekt. Město stojí pouze platbu pojistné
smlouvy kryjící zodpovědnost za škodu na majetku a zdraví lidí. Eva Břeňová 

Zařízení pro seniory
povede T. Nováková

Ředitelkou no-
vého domova pro
seniory bude Tá-
ňa Nováková (na
snímku). Tato že-
na, která posled-
ních šest let pra-
cuje jako eko -
nomka Farní cha-

rity v Litoměřicích, tak dostane na
starost chod zařízení se 108 klienty
a více než pěti desítkami zaměst -
nanců, kteří nastoupí pravděpodobně
počátkem října.

„V první fázi však pouze část z nich,
protože klienty chceme přijímat  po-
stupně. Čemuž bude odpovídat i po-
stupný nástup zaměstnanců, jejichž ná-
bor právě probíhá,“ informovala
Zdenka Broumská, ředitelka Farní
charity Litoměřice, která vyhrála kon-
cesní výběrové řízení na provozova-
tele.

Farní charita provozuje například
Charitativní domov sv. Zdislavy,
Dům P. Marie Pomocné se službami
azylového domu pro muže bez do-
mova, nízkoprahové denní centrum
a noclehárny. Dále v Litoměřicích
zajišťuje pečovatelskou a ošetřova-
telskou službu. Jejím zřizovatelem je
biskup. (eva)

SVÍČKY NA DORTU SFOUKLI PŘÍZNIVCI DIAKONIE

PROBÍHÁ KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ
Stavba domova pro seniory na

Dóm ském pahorku byla ukončena.
V současné době spěje ke konci ná-
ročné kolaudační řízení. Zbývá od-
stranit poslední nedostatky drobněj-
šího charakteru, na které upozornili
hasiči. Dokončeny byly i parkové
úpravy, včetně altánu, fontány a vodní
mramorové  kaskády. Obyvatelům
i jejich návštěvám budou k dispozici
tři desítky laviček. U vchodu je přivítá
dřevěné socha, jejíž autorkou je  Li-
toměřičanka Ilona Staňková.   

První klienti se do domova začnou
stěhovat zřejmě v průběhu října.
„V srpnu zasedne komise, která roz-
hodne o tom, kteří žadatelé o umís-
tění budou uspokojeni,“ informoval
místostarosta Jiří Landa. (eva)  

Místostarosta Jiří Landa má radost z toho, jak pěkná stavba s krásným výhledem
vyrostla na Dómském pahorku. Foto Eva Břeňová

Dvacet svíček na dortu společně sfoukli pracovníci Dia-
konie Českobratrské církve evangelické a představitelé
Města Litoměřice. Diakonie si totiž připomněla dvacet let
své existence a deset let spolupráce s městem. Stalo se tak
v Domově pro matku a dítě v Liškově ulici, který je jedním
ze zařízení, které tato nezisková organizace provozuje. 

Z rozpočtu města putuje ročně na zajištění sociálních slu-
žeb sedmadvacet milionů korun. „Investovány jsou smys-
luplně i díky práci neziskových organizací, které nám na
vynikající úrovni provozují široké spektrum sociálních
služeb,“ nešetřil slovy chvály vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví městského úřadu Martin Veber. „Žádný
úřad nedokáže zajistit provoz zařízení sociálního typu jako
lidé, kteří k němu mají osobní vztah,“ dodal starosta Ladi-

slav Chlupáč s tím, že nejde o to sociálně slabé pouze
umístit, ale umět s nimi pracovat. 

Což se Diakonii nejen v případě domova pro matku a
dítě daří. Za jeho existence jím prošlo 107 žen se zhruba
dvěma stovkami dětí, přičemž délka průměrného pobytu se
pohybovala kolem třech měsíců. 

„Město Litoměřice velmi rychle pochopilo, že neziskový
sektor pro něj není konkurentem, ale partnerem. Jen za po-
slední tři roky jsme mu díky získaným dotacím ušetřili šest
milionů korun,“ poukázal na důležitý fakt předseda dozorčí
rady Diakonie ČCE Litoměřice Zdeněk Bárta. (eva)

Svíčku na dortu sfoukla i maminka Barbora s Adámkem, kteří
našli v nelehké životní situaci azyl právě v domově pro matku
a dítě. Foto Eva Břeňová

HOSPIC NABÍZÍ
NOVOU SLUŽBU

Hospic nabízí novou službu, kterou
je sociální bydlení. Někdy se totiž pra-
covníci hospice setkávají s tím, že
zdravotní stav pacienta se zlepší nato-
lik, že pomine důvod další hospitali-
zace. Může být propuštěn do domácí
péče. Což v případě,  že má fungující
rodinu, nebývá žádný problém. 

„Pokud ji však nemá, nebo jeho
blízcí nejsou z různých důvodů
schopni, bohužel někdy i ochotni, se
o pacienta starat, nebo když není
možnost mu sjednat domácí ošetřo-
vatelskou péči, nastává neřešitelná
situace. Pacient nemůže být doma
sám, často končí zcela zbytečně v ne-
mocničním zařízení,“ říká ředitel ho-
spice Pavel Česal. 

Přestavbou podkrovní části proto
vzniklo šest míst v jedno a dvoulůž-
kových bezbariérových pokojích s
vlastním příslušenstvím. Klienti mo-
hou využívat všechny výhody a zá-
zemí, které hospic poskytuje. Platby
jsou dány vyhláškou. Úhrada za uby-
tování je stanovena ve výši 100 Kč za
den, za stravování 150 Kč za den.
Další služby sociálního charakteru
budou hrazeny příspěvkem na péči,
který je podmínkou přijetí každého
klienta. (eva)
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MODERNIZACE ZIMNÍHO
STADIONU JE V POLOČASE

Pohled na rozestavěný stadion. Foto Eva Břeňová 

Litoměřičané, které zajímá průběh
modernizace a dostavby zimního sta-
dionu, budou mít příležitost prohléd-
nout si stavbu na vlastní oči. Její do-
davatel, tedy firma Chládek a Tintěra,
uskuteční v první polovině září den
otevřených dveří. O přesném termínu
bude veřejnost včas informována.

Rekonstrukce zimního stadionu
byla zahájena v prosinci loňského
roku. Stavba má být městu předána
již 28. února příštího roku. Přestože
se termín zdá být šibeničním, na-
cházejí se  práce  oproti schvále-
nému harmonogramu v mírném
předstihu. Náročná rekonstrukce
přitom zahrnuje opláštění sporto-
viště, rozšíření šaten, stavbu uby-
tovny, víceúčelové tělocvičny, re-
generační a rehabilitační linky
s posilovnou, tenisové haly, úpravu
tribuny apod. 

„Hrubá stavba je z 90 procent ho-
tova. Na některých místech již dě-
láme podlahy, omítáme zdi, osazu-
jeme okna. Pracujeme dvanáct hodin

denně, o víkendech i svátcích,“ vy-
světlují  stavbyvedoucí Jiří Kuncl
a Michal Novák. Oba se shodují
v tom, že nejtěžší je efektivně sklou-
bit na relativně malém prostoru práci
více než stovky dělníků různých pro-
fesí. Zároveň je třeba brát ohled na
ledovou plochu, na kterou nesmí
vjíždět těžká technika, jež by mohla
narušit rozvody chlazení.  Zvýšená
pozornost se týká i prostoru, kde se
nalézá čpavkové hospodářství.  

S intenzivním pracovním ruchem
však souvisí i zátěž lidí žijících
v okolí. Již v prosinci loňského roku
je zástupci firmy pozvali na schůzku,
kde jim vysvětlili průběh prací a po-
žádali je o trpělivost. Zároveň s tím si
zdokumentovali stav okolních domů,
aby se předešlo možným  dohadům
týkajících se případného poškození
domů vlivem stavby. „Snažíme se
však  k okolí chovat maximálně ohle-
duplně,“ tvrdí výkonný ředitel firmy
Chládek a Tintěra Jiří Ryvola. 

Za největší úspěch považuje

v tomto směru dohodu s majitelem
sousedních mrazíren o pronájmu po-
zemku, přes který vjíždí těžká tech-
nika na staveniště. „Přístupovou
cestu vedoucí kolem služebny měst-
ské policie tak s ohledem na zdejší
obyvatele téměř nevyužíváme,“ do-
dal ředitel, podle jehož slov přikládá
vedení firmy  Chládek a Tintěra této
stavbě obrovskou vážnost. „Tomu
odpovídá i fakt, že ji vedou naši nej-
kvalitnější stavaři,“ podotkl Jiří Ry-
vola. 

Rekonstrukce a modernizaci zim-
ního stadionu skončí do konce února.
„Poté proběhnou interiérové úpravy.
Veřejnosti nové sportoviště předsta-
víme v průběhu června,“ upřesnila
vedoucí odboru územního rozvoje
městského úřadu Venuše Brunclí-
ková. Rozpočet akce je 278,39 mi-
lionů korun, z čehož  208,12 milionů
představuje   dotace z rozpočtových
prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad. 

Eva Břeňová 

LITOMĚŘIČANÉ DLUŽÍ MĚSTU
STO TISÍC NA POPLATCÍCH ZA PSA
Zhruba sto tisíc korun dluží majitelé psů Městskému úřadu v Litomě-

řicích. Do 30. června nesplnilo svou povinnost a nezaplatilo poplatek 170
lidí, což je přibližně 15 procent z celkového počtu evidovaných majitelů
psů. 

„Vyzýváme dlužníky, aby částky uhradili v co možná nejkratším ter-
mínu.  Pokud poplatníci splní svou povinnost před vydáním platebního vý-
měru, eliminují možnost, že jim bude udělena sankce, která může tvořit
až trojnásobek základního dluhu,“ upozornila vedoucí finančního odboru
městského úřadu Iveta Zalabáková.

Litoměřičané platí za psa 800 korun ročně, důchodci o šest set korun
méně. Na tři roky jsou od platby osvobozeni lidé, kteří nechali zvířeti imp-
lantovat čip. „Pokud tak učinili v průběhu roku, jsou povinni poplatek za
tento rok uhradit. Tříletá lhůta se jim počítá až  od 1. ledna následujícího
roku,“ upřesnila  pracovnice ekonomického odboru Kamila Frková, po-
dle níž se počet lidí, jež nechali psovi implantovat čip, postupně zvyšuje.
V Litoměřicích již tvoří  zhruba čtvrtinu evidovaných majitelů. 

V případě, že došlo k nějaké změně vztahující se k tomuto druhu po-
platku, je nutno ji co nejdříve nahlásit pracovnicím ekonomického odboru
(tel.č. 416 916 142 nebo 241). (eva)

TECHNICKÉ SLUŽBY
VEDE IVO ELMAN

Ekonom Ivo Elman se stal novým
ředitelem Technických služeb Města
Litoměřice. Dosavadní zástupce ře-
ditele nahradil 1. července do dů-
chodu odcházejícího Jana Smolíka.
„Technické služby budou pokračo-
vat ve své činnosti v souladu s man-
tinely nastavenými zřizovatelem,
tedy městem. Budu klást velký důraz
na ekologii a životní prostředí, s čímž
úzce souvisí třídění a separace od-
padu,“ konstatoval Ivo Elman poté,
co vyhrál výběrové řízení. (eva)

POMOCI MAJÍ KAMERY
Litoměřičtí zastupitelé se pokusili najít  řešení, které má zajistit větší klid

a pořádek v problémovém panelovém domě číslo 7 v Revoluční ulici. Roz-
hodli o tom, že z rozpočtu města uvolní více než dvě stě tisíc korun. Určeny
jsou na přestavbu kočárkárny na objekt vrátnice a služebny a na nákup osmi
kamer, jež budou umístěny na nejproblematičtějších místech domu. Zastupi-
telé tak reagovali na oprávněnou kritiku  nájemníků, kteří poukazovali na ne-
vhodné chování problémových jedinců a častý vandalismus. 

Město v této souvislosti rozšíří spolupráci s občanským sdružením Naděje,
které pro něj již několik let úspěšně provozuje želetickou ubytovnu pro sociál-
ně slabé. „V nově vybudované služebně v Revoluční 7 bude od 6 do 20 ho-
din zaměstnán pracovník Naděje, jenž má systematicky pracovat s proble-
matickými jednotlivci, případně s celými rodinami a ve spolupráci s městskou
policií dohlížet na pořádek,“ charakterizoval zastupiteli schválené řešení ve-
doucí majetkového odboru městského úřadu Václav Härting. Náklady na
mzdu pokryje Naděje z grantu, který na svou činnost již získala.  

Nejde tedy o čtyřiadvacetihodinový dohled. Dohlédnout na klid v domě
v nočních hodinách má být úkolem strážníků městské policie, kteří sem bu-
dou častěji zajíždět. K zefektivnění  jejich činnosti jim pomohou právě kamery
se záznamovým zařízením, které umožní vypátrat viníka vandalismu či jiného
nevhodného chování. S  jejich rozmístěním však musí souhlasit nájemníci
všech 77 bytů.   

„Po čase vyhodnotíme, zda přijatá opatření mají očekávaný účinek,“ uvedl
starosta Ladislav Chlupáč. (eva)

POBOČKA KNIHOVNY
ZMĚNILA SVÉ SÍDLO
Pokratická pobočka knihovny

K.H.Máchy změnila své sídlo. Z pro-
storu objektu bývalého dětského stře-
diska v Ladově ulici, z něhož bude
nová mateřská škola, se přestěhovala
do budovy Základní školy Havlíčkova.

„Stavební úpravy, zahrnující vybu-
dování samostatného vchodu, včetně
bezbariérového přístupu, proběhly bez
komplikací,“ zhodnotil je místosta-
rosta Václav Červín. Čtenářům jsou
kromě jiného k dispozici i dva počí-
tače, dětský koutek a přibude hrací
koutek pro nejmenší. 

Pobočka knihovny má otevřeno od
konce června, a to v pondělí a úterý od
8 do 17 hodin, ve středu o hodinu
déle, ve čtvrtek je zavřeno a v pátek
opět od 8 do 17 hodin. (eva)

Stěhování probíhalo pod taktovkou ve-
doucí pokratické pobočky Aleny Kou-
delkové. Foto Eva Břeňová 
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LITOMĚŘICE JSOU MĚSTEM PRO BYZNYS

POMOC PUTOVALA 
NOVÉMU JIČÍNU

Litoměřice finančně pomohly po-
vodní zasaženému Novému Jičínu.
Radní rozhodli o uvolnění 20 tisíc
korun, které byly zaslány na účet mo-
ravského města, které se potýká s ná-
sledky řádění vodního živlu. 

„Nový Jičín byl mezi prvními, jež
nám nezištně pomohli při povodních
roku 2002. Poslal několik strážníků
městské policie, které  jsme využili
ke střežení ohrožených objektů, a de-
zinfekční prostředky,“ připomněl si-
tuaci, kdy povodeň zasáhla Litomě-
řice, starosta Ladislav Chlupáč.

Sbírka iniciovaná velitelem Iva-
nem Králikem proběhla i v řadách
litoměřických strážníků. Celkem
5 200 Kč zaslali přímo na účet stráž-
nice novojičínské městské policie, je-
jíž dům byl zaplaven. (eva)

Přátelství filipínského národního
hrdiny José Rizala a litoměřického
středoškolského profesora Ferdi-
nanda Blumentritta nebude zapome-
nuto. Konstatoval to starosta  Ladi-
slav Chlupáč, který společně
s filipínskou velvyslankyní v České
republice   Regine Irene Sarmiento
otevřel v červnu v Litoměřicích Blu-
mentrittovu a Rizalovu baštu. 

V malebném zákoutí Velké Domi-
nikánské ulice, v těsném sousedství
hradeb, nechala radnice zrekonstruo-
vat starobylý objekt bašty. Dobové
fotografie, dopisy a další památky ze
druhé poloviny 19. století dokumen-
tují vývoj dlouholetého  přátelství
dvou mužů, z nichž jeden skončil za
svůj boj za svobodu a nezávislost Fi-
lipín na popravišti.

„Jde o sdílenou potřebu uchovat
a ilustrovat přátelství dvou mužů sjed-
nocených ve víře  v demokracii,“ cha-

PŘÁTELSTVÍ DVOU MUŽŮ 
NEMÁ BÝT ZAPOMENUTO

Starosta L. Chlupáč před Blumentrittovou a Rizalovou baštou. Foto E. Břeňová

rakterizovala po zaznění filipínské
a české hymny počin místní  radnice
velvyslankyně Sarmiento. Litoměřice
jsou již mnoho  let oblíbeným místem
nejen filipínských turistů, ale i poli-
tiků.  Místa navštívená José Rizalem
na území Litoměřic dokonce byla vy-

hlášena za Rizal Heritage trail in the
Czec Republik (Rizalovo dědictví).

Zájemci, kteří si chtějí prohléd-
nout obsahově zajímavou expozici,
mohou o prohlídku s odborným vý-
kladem požádat pracovníky odboru
školství městského úřadu. (eva)

KRÁTCE
… pracovníci oddělení projektu

a strategií městského úřadu zahájili
práce na vypracování Akčního plánu
ke Strategickému plánu rozvoje
města na rok 2010.

… žádost TJ Sokol Pokratice
o bezúplatný převed pozemků na-
cházejících se v blízkosti pokratic-
kého hřiště zastupitelé zamítli. Šlo
o pozemky o rozloze téměř 9 tisíc
metrů čtverečních, které město Lito-
měřice získalo od státu a nemůže je
převést do majetku dalšího subjektu. 

Celkové pořadí
Průměrné pořadí 

z 50 kritérií

1. Děčín 7,33
2. Rumburk 7,49
3. Teplice 7,73
4. Litoměřice 8,11
5. Ústí nad Labem 8,20
6. Most 8,26
7. Varnsdorf 8,36
8. Lovosice 8,50
9. Podbořany 8,53
10. Louny 8,58
11. Kadaň 8,83
12. Chomutov 8,85
13. Bílina 9,14
14. Litvínov 9,15
15. Roudnice nad Labem 9,33
16. Žatec 9,46

Litoměřice mají v porovnání s krajským průmě-
rem o čtvrtinu více podnikatelů. Kapacita mateř-
ských škol je o 14 % vyšší a celkový počet obyva-
tel všech obcí spadajících do působnosti Litoměřic
vzrostl o čtyři procenta. Radnice odpovídá na e-
maily jako druhá nejrychlejší a je zde pro firmy nej-
nižší cena za odvoz odpadu. Zdejší podnikatelé
jsou druzí nejspokojenější s prací své radnice.    

I díky těmto výsledkům obsadilo Město Lito-
měřice ve druhém ročníku srovnávacího výzkumu
o Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys pěkné
čtvrté místo. „Je to pro nás skvělý výsledek, ve
který jsme ani nedoufali,“ přiznal místostarosta
Jaroslav Tvrdík, který se  účastnil vyhlášení vý-
sledků. Oproti loňskému ročníku si město polepšilo
hned o čtyři příčky. „Příští rok se pokusíme do-
sáhnout na medaili,“ neskrývá ambice místosta-
rosta. 

V čele žebříčku se umístil Děčín s  dobře rozvi-
nutým podnikatelským prostředím, nadprůměrnou
kvalitou  lokality a příznivými podmínkami na

pracovním trhu. Na druhé pozici je s vysokou pří-
zní místních podnikatelů a dobrou situací na pra-
covním trhu Rumburk. První trojici uzavírají s dob-
rými podmínkami pracovního trhu a současným
podnikatelským rozvojem Teplice. 

„Srovnávací výzkum Města pro byznys ukázal,
že se v Ústeckém kraji nacházejí podnikatelské
příležitosti i mimo tradiční průmyslová centra,“
sdělil předseda Krajské hospodářské komory Ús-
teckého kraje Jan Cháb. 

Zveřejnění žebříčku je součástí druhého ročníku
celorepublikového srovnávacího výzkumu Město
pro byznys. „V Ústeckém kraji bylo vyhodnoco-
váno šestnáct měst, která byla hodnocena na zá-
kladě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí,
a to dle podnikatelského prostředí, kvality lokality,
kvality veřejné správy, situace na pracovním trhu,
cenových podmínek a telefonického průzkumu
mezi podnikateli, který zajišťuje renomovaná spo-
lečnost Factum Invenio,“ informoval jeden z or-
ganizátorů Michal Kaderka. (eva)

Oprava sakrálních
staveb pokračuje

Společnost pro obnovu památek
Úštěcka dostane od Města Litoměřice
grant ve výši sto tisíc korun. Určeny
jsou na opravu malých sakrálních sta-
veb. Jde o památky, které roky nikdo
neudržoval a nacházejí se v tristním
stavu. Litoměřičtí zastupitelé úštěc-
kou společnost, jež je zachraňuje bu-
doucím generacím, finančně podpo-
ruje několik let. 

RADNICE PODPOŘILA ŽIVNOSTNÍKY
Litoměřičané, ale i ostatní motorizovaní návštěvníci mohou v sobotu par-

kovat na Mírovém náměstí zdarma. Až dosud přitom bylo v sobotu stání vo-
zidel v historickém jádru Litoměřic od 7 do 13 hodin zpoplatněno deseti-
korunou za hodinu stání a dvacetikorunou za každou další započatou
hodinu. Méně zaplatí řidiči i ve všední den. Tisknout tlačítko na parkova-
cím automatu dosud museli v době od 7 do 17 hodin. Nově bude stání zpo-
platněno pouze do 16. hodiny. 

„Zároveň s tím došlo ke zmenšení rozměru parkovacího lístku o pade-
sát procent, čímž jsme snížili  provozní náklady automatů o 105 tisíc ko-
run,“ poukázal na úsporné opatření  místostarosta Jaroslav Tvrdík.

Podpora rozvoje cestovního ruchu a drobného podnikání patří k priori-
tám Strategického plánu rozvoje města. „Přijaté změny, které začaly platit
na počátku července, považujeme za důležitý moment pro reálné oživení
centra města a služeb nabízených drobnými živnostníky,“ podotkl v této
souvislosti radní Vlastimil Chovaneček (Strana drobných živnostníků a pod-
nikatelů).  (eva)

ZALOŽENA BYLA LABSKÁ
PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOST
Litoměřice, Ústí n.L., Roudnice

n.L. a Lovosice jsou zakládajícími
členy nové Labské paroplavební spo-
lečnosti. Jde o obecně prospěšnou
společnost, do které mohou vstoupit
i další obce s rovnocenným mandá-
tem. Zakládající členové zároveň
zvolili správní, odbornou a dozorčí
radu. Ředitelem Labské paroplavební
společnosti se stal litoměřický místo-
starosta Jaroslav Tvrdík.  

„Musíme zajistit další rozvoj pro-
jektu pravidelné veřejné osobní lodní
dopravy a  zároveň s tím  bojovat za
zajištění celoroční splavnosti Labe.
Dále je třeba připravovat kroky ve-
doucí k prodloužení plavební trasy
nejen do Mělníka s návazností na
Prahu, ale i směrem opačným do
Drážďan,“ nastínil vizi společnosti
její ředitel. (eva)
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NOVÁ TĚLOCVIČNA NAHRADILA 
NEVYHOVUJÍCÍ PROSTORY

Městská nemocnice má novou tělocvičnu. Vedení zdravotnického zařízení
vyhovělo požadavku rehabilitačního oddělení na vybudování dosud chybějící
tělocvičny pro skupinovou terapii. 

Tělocvična vznikla v suterénu dětského pavilonu místo nevyhovujících pro-
stor, které neodpovídaly současným nárokům na prostředí pro rehabilitaci.
„Chybělo nářadí, zrcadla a také potřebné zázemí, jako je sprcha nebo šatna
pro odkládání osobních věcí,“ uvedl do problému primář rehabilitace  Zoran
Nerandžič. „Jsme rádi, že i přes chronický nedostatek finanční prostředků ve
zdravotnictví nalezla rehabilitace velké pochopení u vedení nemocnice,“ vy-
jádřil svou spokojenost. 

Tělocvična je vybavena tyčemi, ribstolem, gymnastickými balóny a v ne-
poslední řadě i velkými zrcadly, která slouží především pro korekci špatných
návyků držení těla u dětí.  Přestože byla dokončena teprve nedávno a není plně
vybavena, vyzkoušeli ji první klienti.  „Již zde probíhá skupinový léčebný tě-
locvik pro děti,“ konstatoval primář Nerandžič a dodal, že tělocvična bude
sloužit i jiným oddělením nemocnice. 

Rekonstrukce stála 250 tisíc korun. Zahrnovala položení speciální podla-
hové krytiny, stavbu nového sociálního zařízení, včetně sprch, opravu omí-
tek, malbu a odvětrání. Naďa Křečková 

VENDULA SVOBODOVÁ OCENILA
LITOMĚŘICKOU NEMOCNICI

Městská nemocnice v Litoměřicích byla vyhlášena nejlepší porodnicí
v počtu a kvalitě nekomerčních odběrů pupečníkové krve za loňský rok.
Dosažený výsledek přijela do Litoměřic ocenit prezidentka nadace Kapka
naděje Vendula Svobodová a ředitelka nadace Elen Švarcová. Litoměřická
nemocnice totiž od nadace dostala sto tisíc korun, za což zakoupila nové
elektronicky manipulovatelné vyšetřovací lůžko, které přináší maminkám
větší komfort při vyšetření před porodem. 

Dárcovství pupečníkové krve je pro rodičky dobrovolné. Nejlepší po-
rodnice vyhlašuje vedení Banky pupečníkové krve, a to nejen podle počtu
odběrů souvisejících s množstvím  porodů, ale i podle kvality těchto od-
běrů.  „Pupečníková krev se používá k léčbě velmi závažných onemocnění,
jako je například leukémie,“ podotkla Vendula Svobodová, jejíž první dítě
zemřelo právě na leukémii. Odběr dárce neohrožuje a není bolestivý.

Litoměřická porodnice je v projektu zapojena již několik let. Byla jed-
nou z prvních v Ústeckém kraji.  Loni uskutečnila 89 odběrů, což před-
stavuje více než deset procent všech porodů. „Velmi si vážím toho, že ně-
kdo ocenil naši snahu. Věřím, že společně s nadací Kapka naděje najdeme
i jiné oblasti, ve kterých bychom v budoucnu mohli spolupracovat,“ kon-
statoval ředitel nemocnice Leoš Vysoudil. (eva)

Vendula Svobodová zašla na oddělení
pozdravit maminky. Novorozencům roz-
dala plyšové hračky. Foto E. Břeňová  

PROJEKT MÁ PŘINÉST
ENERGETICKOU ÚSPORU

O dotaci z Operačního programu
životního prostředí usiluje litomě-
řická nemocnice. Finance totiž po-
třebuje na realizaci projektu „Solární
ohřev teplé užitkové vody a rekon-
strukce výměníkové stanice“. Cel-
kové náklady projektu činí deset mi-
lionů korun, přičemž spoluúčast
nemocnice by v případě zisku dotace
představovala dva až čtyři miliony.

NA ZISKU DOTACE ZÁVISÍ 
MODERNIZACE ODDĚLENÍ 

O dalších třiadvacet milionů korun
žádá nemocnice Radu Severozápad
na Modernizaci rentgenového a žen-
ského oddělení. Celkové náklady pro-
jektu činí 25 milionů. Zastupitelé v
obou případech souhlasí s krátkodo-
bým bankovním překlenovacím úvě-
rem, který by pokryl  náklady.  „Pod-
mínkou uzavření úvěrové smlouvy je
však schválení a přidělení dotace,“
podotkl radní Radek Lončák.

NEMOCNICE OBDRŽELA CERTIFIKÁT KVALITY
Litoměřická nemocnice

má kvalitní managment.
Obdržela totiž certifikát
kvality ISO 9001:2008,
který je výsledkem několik
dní probíhajícího auditu ne-
zdravotnické části (úsek ře-
ditele, ekonomický odbor a
provozní odbor) zařízení.
Prováděli ho auditoři spo-
lečnosti DET NORSKE
VERITAS, kteří zpracová-
vali audity pro většinu praž-
ských fakultních nemocnic
a IKEM.         

Předmětem certifikace
bylo zajištění technicko-
provozních a finančních
služeb nemocnice. Nezbyt-
ným předpokladem se tak stalo za-
vedení a zdokumentování systému
práce managementu. „Na audit jsme
se připravovali dva roky,“ uvedl ře-

ditel nemocnice Leoš Vysoudil.
V oblasti certifikace jde však o

první krok. Cílem vedení nemocnice
je totiž získat do konce roku i certifi-

kát pro laboratoře a v příš-
tím roce pro radiodiagnos-
tické oddělení. Poté přijde
na řadu část nejtěžší – buď
získání akreditace, nebo ISO
certifikace pro zdravotnic-
kou část,  včetně operačních
oborů. 

„První krok však bývá
nejtěžší. Managment lito-
měřické nemocnice jej
úspěšně zvládl, čímž  pro-
kázal svou kvalitu. Proto
věřím, že i další kroky bu-
dou úspěšné,“ konstatoval
ředitel auditorské společ-
nosti DET NORSKE VE-
RITAS, jejíž pracovníci bu-
dou následně jedenkráte

ročně kontrolovat, zda provoz v ne-
zdravotnické části úseku probíhá i
nadále v souladu s normami systému
kvality.  (eva)

Ředitel auditorské společnosti předal řediteli nemocnice cer-
tifikát kvality. Foto Eva Břeňová 

ZEMŘEL PRIMAŘ
DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Ve věku nedoži-
tých 60 let podlehl
závažnému onemoc-
nění primář dětského
oddělení MUDr. Vla-
dimír Rambousek,
který stál v jeho čele

od roku 1995. Během svého působení
v nemocnici se svým mimořádně lid-
ským a charismatickým přístupem k
dětským pacientům nezapomenutelně
zapsal do podvědomí nejen jejich ro-
dičů, ale i kolegů lékařů, zdravotních
sester a svých přátel. „Nemocnice při-
chází o špičkového odborníka v oblasti
pediatrie a dětské nefrologie, který
svou pracovitostí byl vzorem pro
mnoho z nás,“ stojí v tiskovém pro-
hlášení nemocnice.  

Od 1. července došlo v litomě-
řické nemocnici ke změně vedení na
ORL, tedy oddělení, zajišťujícího
odbornou péči v oblasti ušního, nos-
ního a krčního lékařství.  Do dů-
chodu odcházejícího Jindřicha
Frantu vystřídal vítěz výběrového
řízení Lukáš Fuhrmann. Jeho úko-
lem je podle slov vedení tohoto
zdravotnického zařízení doplnit pri-
mariát o další lékaře,  zavést nové
operační techniky v oblasti nosních
dutin a získat akreditaci pro vzdělá-
vání lékařů pracujících v tomto
oboru. 

Lukáš Fuhrmann není pro klienty
zdejší nemocnice neznámý. Lékař,
původem z Prahy, totiž pracoval po
promoci pět let právě v Litoměři-
cích. Poté na jedné z pražských kli-
nik získával specializaci. 

Změna ve vedení primariátu ORL
Litoměřická nemocnice je jedním

z mála zařízení na severu Čech, které
má lůžkové oddělení ORL. Napří-
klad v České Lípě a Teplicích bylo v
rámci úsporných opatření zrušeno.
Lůžková složka je tvořena lůžkovou
částí  a operačním sálem. Při oddě-
lení je rovněž II. ambulance, která
zajišťuje pohotovostní službu pro pa-
cienty o sobotách, nedělích a svát-
cích vždy v době od 9  do 21 hod.
Mimo tuto dobu mohou pacienti na-
vštívit pohotovostní službu na ORL
Masarykovy nemocnice v Ústí n.L.
nebo na ORL klinice v Praze na Bu-
lovce. Příslužba na telefonu je vy-
hrazena pro hospitalizované paci-
enty. Operační činnost zahrnuje
běžné operační výkony v ORL ob-
lasti včetně plastických operací uš-
ních boltců a nosu. (eva)



pěče strávit několik minut
pod vodou. Nechyběly ani
rady typu neskákej do vody
v místě tobě neznámém. 

Akce, kterou pořádalo
Zdravé město Litoměřice
společně s dalšími nezisko-
vými organizacemi, policií
a plaveckou školou, se
zúčastnilo deset tříd litomě-
řických základních  škol.
„Těsně před začátkem let-
ních prázdnin jsme děti
chtěli varovat před mož -
nými úrazy a připomenout
jim zásady bezpečného
chování nejen u vody a na

silnici,“ poukázala na význam akce
managerka projektu Zdravé město
Litoměřice Monika Kubešová. (eva)
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NEBUĎME LHOSTEJNÍ 
K PROBLÉMŮM MĚSTA

Obyvatelé Litoměřic, kteří chtějí veřejně pojmenovat problémy města,
mají šanci. 8. září se od 16 hodin uskuteční v centrální školní jídelně Fó-
rum Zdravého města Litoměřice aneb Desatero problémů Litoměřic. 

„Smyslem akce je zjistit, jak se lidem zde žije, co jim vadí, jak to
chtějí změnit, co je třeba podporovat a dále rozvíjet,“ charakterizovala
cíle manažerka projektu Zdravé město  Litoměřice Monika Kubešová.
Veřejné projednávání Komunitního plánu zdraví a kvality života po-
řádají Litoměřičtí již posedmé. Součástí akce bude doprovodný pro-
gram, jako tombola, výstava školních výrobků, v provozu má být stá-
nek s místními produkty, ale i dětský koutek pro maminky, jež přijdou
i s dětmi. 

Loni se fóra zúčastnila zhruba stovka lidí, s nimiž diskutovali zástupci
vedení radnice a vedoucí odborů městského úřadu. Obyvatelé například
poukazovali na chybějící chodník spojující prostor mezi plaveckým ba-
zénem a katastrálním úřadem. Reakce pracovníků odboru dopravy
městského úřadu  a zastupitelů, kteří  uvolnili finanční prostředky, na
sebe nenechala dlouho čekat. Před několika málo měsíci byl dostaven
nejen nový chodník, ale i malá kruhová křižovatka, která zlepšila ply-
nulost dopravy v těchto místech. (eva) VE MĚSTĚ PŘIBYLY

JEDNOSMĚRKY
V prostoru Kocandy došlo k avi-

zovanému zjednosměrnění některých
komunikací. Například Vrchlického
ulicí mohou řidiči projíždět pouze od
bazénu, Alšovou ulicí od silnice Na
Kocandě. Ulice Jiřího z Poděbrad a
Hálková jsou obousměrné pouze čás-
tečně. 

„Nový systém byl zaveden s cí-
lem dodržet silniční zákon,“ uvedl
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství městského úřadu Ivo
Perna.  Ten byl porušován v  místech,
kde při obousměrném provozu nez-
byl s ohledem na vozidla parkující po
obou stranách zákonem stanovený
volný šestimetrový pruh.

Pracovníci odboru dopravy v těch -
to dnech shromažďují připomínky,
které posléze vyhodnotí společně
s Policií ČR. Další úpravy proto nej-
sou vyloučeny.  (eva)

„Ve vodě jako na souši“
byl název preventivně bez-
pečnostní akce, která na
konci školního roku pro-
běhla v areálu koupaliště.
Jen několik málo dní před
začátkem letních prázdnin
se desítky žáků šestých tříd
seznamovaly s pravidly
bezpečného pobytu u vody,
učily se, jak poskytnout po-
moc tonoucímu, dát
správně umělé dýchání,
stejně tak si připomněly zá-
sady správné  jízdy na kole. 

Policisté zároveň dětem
vysvětlovali, jak se mají cho-
vat, když zjistí, že jim někdo odcizil
kolo, a co je čeká při případném sepi-
sování protokolu o krádeži. I přes ne-

JAK PŘEDCHÁZET ÚRAZŮM 

přízeň počasí si  řada školáků  nevá-
hala obléci potápěčskou výstroj, aby
mohli pod dohledem zkušeného potá-

JDE O BEZPEČÍ CHODCŮ

Na konci července byl uveden do provozu nový kruhový objezd. Foto E. Břeňová 

Pětileté martýrium vyjednávání
pracovníků odboru dopravy Měst-
ského úřadu v Litoměřicích s vedením
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je
u konce. Chodci, kteří jen s obtížemi
přecházeli rušnou křižovatku ulic Ná-
dražní a Českolipská, se mohou rado-
vat. Ředitelství silnic a dálnic totiž
v místě, kudy proudí tisíce lidí na akce
Zahrady Čech, smontovalo dlouho
slibovaný  kruhový objezd. Vzhle-
dem k tomu, že je umístěný na silnici
první třídy I/15, splňuje i parametry
pro přepravu nadměrných nákladů. 

„Cílem akce přitom nebylo zlepšit
plynulost dopravy, nýbrž zvýšit bez-
pečí chodců,“ vyzdvihl význam ve-
doucí odboru dopravy Ivo Perna. Pěší
nyní dostanou šanci bezpečně přejít
rušnou komunikaci hned na třech mís-
tech. Přechod i s ostrůvkem byl vy-
budován v místě, kde se ulice Ná-
dražní napojuje na Českolipskou, dále
přímo na Českolipské u areálu tech-

nických služeb. Místo pro přecházení
bude vyznačeno i v ulici Na Kocandě,
u octárny. 

Investorem akce za zhruba 1,2 mi-
lionu korun bylo Ředitelství silnic

a dálnic, Správa a údržba silnic Ús-
teckého kraje a Město Litoměřice,
které stavba montovaného kruhového
objezdu vyšla na zhruba 300 tisíc ko-
run. Eva Břeňová 

Kromě jiného policisté dětem ukázali i způsob snímání otisků
prstů. Foto Eva Břeňová

Před Základní školou B. Němcové je
nový vyvýšený přechod pro chodce.

Foto Eva Břeňová 

CHOVATELÉ OVCÍ
DOSTALI POKUTU

Správní řízení s chovateli ovcí na
Lbíně, jež čelili obvinění z týrání zví-
řat, odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu v Litoměřicích koncem
června ukončil.

„Pokuta byla udělena na dolní hra-
nici sazby,“ uvedl vedoucí odboru Pa-
vel Gryndler s tím, že přesnou částku
není oprávněn specifikovat. Důvo-
dem nižší pokuty  byl fakt, že do té
doby neměli veterináři ke způsobu
chovu připomínky.  „Šetření proká-
zalo, že šlo o neúmyslné zanedbání
péče,“ dodal vedoucí odboru.

Týrání potvrdili veterináři  v lednu
tohoto roku. V náročném, několik
týdnů trvajícím řízení byla vyslech-
nuta řada svědků. Částku ve výši 300
tisíc korun, která byla litoměřickými
zastupiteli uvolněna z rozpočtu města
pro případ přesunu a ustájení  stáda
se zhruba 400 kusy zvířat, nebyla po-
užita. (eva)

KRÁTCE Z DOPRAVY
… Spor mezi Litoměřicemi a Stře-

kovem o průjezdnost silnice přes
„kopečky“ ve směru z Litoměřic do
Ústí nad Labem trvá. Posunutím do-
pravního značení o zákazu vjezdu
bohužel bylo  řidičům jedoucím z Li-
toměřic znemožněno odbočit na za-
čátku Sebuzína vpravo, a dostat se
tak na hlavní silnici, aniž by porušili
dopravní předpisy. Nezbývá tak než
jezdit přes Žalhostice a Libochovany.
Odbor dopravy litoměřického úřadu
ve sporu pokračuje.  

… Nový vyvýšený přechod pro
chodce nechalo město vybudovat před
Základní školou Boženy Němcové.
Smyslem akce bylo zvýšit při pře-
chodu komunikace bezpečí školáků,
kterých se zde vzhledem k blízkosti
hned několika škol pohybuje větší
množství. Náklady na realizaci akce se
vyšplhaly na 300 tisíc korun.

…Vedení odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství městského úřadu
připravilo řadu dalších projektů ve-
doucích ke zvýšení bezpečí chodců.
Nový přechod by mohl být vybudo-
ván i za pokratickými závorami,
v místě, kde řidiči odbočují do ulice
Revoluční. Otázkou zůstává, zda
v rozpočtu města zbudou na realizaci
akce finanční prostředky. 
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Letní kino

Kino MÁJ

Dùm kultury
SRPEN
9. 8. Promenádní koncert Hudba

v parku v atriu DK. Hraje hard-
rocková kapela Paradox. V pří-
padě nepříznivého počasí se
koncert nekoná. Zdarma. 

16. 8. taneční odpoledne. K tanci
a poslechu hraje taneční orchestr
Neon band Milana Vlčka. Od
15 hod. Vstupné 65 Kč. 

23. 8. Promenádní koncert Hudba
v parku v atriu za DK.
Hraje Veterans jazz band.
Vstupné zdarma.

Dětský program:
6. 8. Dětská show s kouzelníkem Rí-

šou a tvarováním balónků
13. 8. Hrátky se zvířátky - pohádka
20. 8. Bublinová show
27. 8. Medvědí pohádky

(vše v atriu DK od 18 hod)
30. 8. Vysmátá disko šoou v atriu za

DK. Bavič Fešák Píno, milov-
nice bonbónů a skvělá tanečnice
Bóňa BON Bóňa a tajemný Pan
Něco rozesmějí děti i rodiče
v prázdninovém crazy pořadu.
Vstupné 50 Kč. 

ZÁŘÍ
8. 9. Cestopisná přednáška Ohňová

země Patagonie. Přednáší J. Po-
korný. Od 18 hod. Vstup 65 Kč.

9. 9. Pořad K. Šípa Všechnopar-
tička. Tentokrát s jediným hos-
tem – J. Náhlovským. Od 19.30
hod. Vstup 150/200 Kč.

16. 9. Koncert Václav Neckář &
BACILY. Od 19.30 hod.
Vstupné 220/250 Kč. 

20. 9. Taneční odpoledne pro všech-
ny generace. Hraje Pichlovanka.
Od 15 hod. Vstupné 65 Kč. 

30. 9. Miroslav Žbirka – Acoustic
tour Miro Žbirka 2009.  Od
19.30 hod. 

SRPEN

6. 8. Coco Chanel. Od 17.30hod.
Krvavé pobřeží.
(Čína, 2009, historické drama)
Z doby Tří císařství v režii Johna
Woo. Od 20.00 hod.

7. 8. Krvavé pobřeží. Od 20.00hod.
8. 8. T.M.A. (ČR, 2009, horor)         

Nejnovější film Juraje Herze. Od
22.00hod.!!!

9.–12. 8. T.M.A. Od 20.00hod.
13. 8. Veřejní nepřátelé.

(USA, 2009, krimi/thriller)
Příběh gangstera. Od 20.00hod.

14. 8. Veřejní nepřátelé.
Od 20.00hod.

15.8. Noc v muzeu.
(USA, 2009, rodinná komedie)
Od 17.30hod.
Veřejní nepřátelé. Od 20.00hod.

16. 8. Noc v muzeu. Od 17.30hod. 
Veřejní nepřátelé. Od 20.00hod.

17. 8. Stáhni mě do pekla.
(USA, 2009, horor)
Christiane se její život změní v
peklo. Od 20.00hod.

18. 8. Stáhni mě do pekla.
Od 20.00hod.

19. 8. Operace Dunaj.
(ČR/Polsko, 2009, komedie)
Příběh ze srpna 1968. Hrají: J.
Menzel, E. Holubová, B. Polívka.
Od 20.00hod.

20. 8. Operace Dunaj. Od 20.00hod.
21. 8. Kletba měsíčního údolí.

(VB/FR/Maďarsko, 2008, pohád-
ková fantasy) Od 17.30hod.
Operace Dunaj. Od 20.00hod.

22. 8. Kletba měsíčního údolí.
Od 17.30 hod.
Synecdoche, New York.
(USA, 2009, komedie)
Od 20.00 hod.

23. 8. Kletba měsíčního údolí.
Od 17.30 hod.

Synecdoche, New York.
Od 20.00hod.

24. 8. Paříž 36.
(FR/Německo/ČR, 2008, hudební
drama) Od 20.00hod.

25.-27. 8.  kino nehraje
28.-30. 8.  filmový festival
30. 8. Pokoj v duši.

(Slovensko, 2009, drama)
Od 20.00hod.

31. 8. Pokoj v duši. Od 20.00hod. 

ZÁŘÍ
1.-2. Pokoj v duši. 

Od 20 hod. 
3. Baader Meinhof Komplex

(Filmový klub - „politika ve
filmu“). Od 20 hod. 

3.-9. Vzhůru do oblak
(animovaná novinka)

4.-7. Veni Vidi Vici
5.-6. Piráti na vlnách
8.-9. Proroctví
10. Frost / Nixon

(Filmový klub - „politika ve
filmu“). Od 20 hod. 

10.-13. Doba ledová 3
11.-13. Zažít Woodstock
14.-16. Wrestler
17. Kauza Litviněnko

(Filmový klub - „politika ve
filmu“). Od 20 hod. 

17. dopolední představení pro děti.
Od 9.30 hod. 

17.-20. Harry Potter a Princ dvojí
krve

18.-23. Hanební pancharti
(nový film Quentina Tarantina)

21.-23. Hodinu nevíš 
24. Milk

(Filmový klub - „politika ve
filmu“). Od 20 hod. 

25.-26. Víno roku – projekce v rámci
Vinobraní 2009

27.-30. Špatně placená procházka
28.-30. Brüno

(začátky vždy ve 21.00 hod.)
7.8. Andělé a démoni. (USA, 2008)

Další adaptace bestselleru Dona
Browna s T. Hanksem v hlavní roli.

11.8. Zack a Miri točí porno.
(USA, 2008)
Platoničtí přátelé se snaží vyřešit
svůj problém s penězi.

14.8. Bronson. (VB, 2009)
Biografie notorického násilníka a
nejslavnějšího britského vězně.

18.8. Všude dobře, proč být doma.
(USA/VB, 2009)
Vyprávění o mladém manželském
páru, hledajíc to pravé místo pro
vybudování domova.

21.8. Koralína a svět za tajnými
dveřmi.
(USA, 2009, s titulky)
Krásně bizární variace na Alenku
v říši divů pro všechny bez roz-
dílu věku.

Pátek 28. 8. 
KINO MÁJ
18:00 Zahájení výstavy filmového

plakátu – hudební dopro-
vod Mathieu Gautron

19:00 Slavnostní zahájení –
Louise a Michel /Gustave de
Kervern, Benoît Delépine,
Francie, 2008, 90 min/

21:00 Společný průvod z kina
Máj na Střelecký ostrov za
doprovodu kapely Byl Pes

ČAJOVNA HÓRA
17:00 Slavnostní otevření nového

sálku čajovny za účasti Jana
Potměšila – pořadatelem
akce Diakonie ČCE Litomě-
řice

HOSPODA U LETNÍHO KINA
15:00 FAMU BEST I. /93 min/
Hraná tvorba:

Malé lži /William Lee, 53 min/
Bába /Zuzana Špidlová-Kir-
chnerová, 20 min/

Dokument:
Pravztahy aneb Jak vnučka
s babičkou tahaly řepu a
nemohly ji vytáhnout /Ve-
ronika Janečková, 20 min/

17:00 Ozvěny Anifestu – Krasos-
mutnění /54 min/

LETNÍ KINO
21:45 Byl Pes /koncert/
22:30 Mathieu Gautron /koncert/
22:30 Hranice ovládání /Jim Jar-

musch, USA, 2009, 116 min/
24:00 Tančírna – Ondřej Kobza

Sobota  29. 8.
KINO MÁJ
9:00 Válka policajtů /Robin Da-

vis, Francie, 1979, 100 min/
11:00 Noc, ve které přišel ďábel

/R. Siodmak, Německo,
1957, 105 min/

13:30 Armáda stínů /Jean-Pierre
Melville, Francie/Itálie, 1969,
136 min/

16:00 Stará puška /Robert Enrico,
Francie/Německo, 1975, 100
min/

18:00 titul bude upřesněn
HOSPODA U LETNÍHO KINA
12:00 Ozvěny Fresh Film Fest
14:00 Ozvěny Anifestu – To nej-

lepší z Anifestu 2009 /65
min/

15:30 FAMU BEST II. /128 min/
Hraná tvorba:

Draci /Tomáš Vrána, 25 min/
1st Ping-Pong Lesson With
Lucha Lib /Martin Kohout, 2,
32 min/
Druhé dějství /Olmo
Omerzu, 40 min/

Animace: 
Lavičkáři /Denisa Grim-
mová, 9 min/
Úskalí /Jan Bohuslav, 8 min/
Chybička se vloudí /Aneta
Kýrová, 6 min/

Dokument:
Velmistr /Rozálie Kohou-
tová, 22 min/
Okno oko srdce, do oka
okno, duše /Dominik Krut-
ský, 16 min/

19:00 Lenka Vychodilová jako Le-
mura Lepá - koncert

21:00 Rudovous - koncert
22:30 Jáma a kyvadlo /Roger Cor-

man, USA, 1961, 80 min/
13:00 – 17:00 Workshop – sítotisk
– šapitó na Střeleckém ostrově
KNIHOVNA K.H.MÁCHY
9:30 ASIE NOIR – Krev prokle-

tého /Hideo Gosha, Japon-
sko, 1966, 92 min/

11:30 ASIE NOIR – Bledý květ /Ma-
sahiro Shinoda, Japonsko,
1964, 96 min/

13:30 ASIE NOIR – Bez cti a lid-
skosti /Kinji Fukasaku, Ja-
ponsko, 1973, 99 min/

16:00 Ozvěny Anifestu – To nej-
lepší z Anifestu 2009 pro
děti

Neděle 30. 8.
KINO MÁJ
10:00 Práskač /Jean-Pierre Mel-

ville, Francie/Itálie, 1962, 108
min/

12:00 Vrah mezi námi /Fritz Lang,
Německo, 1931, 117 min/

14:30 titul bude upřesněn
KNIHOVNA K.H.MÁCHY
11:00 Idioti a andělé /Bill Plymp-

ton, Velká Británie, 2008, 78
min/

12:30 Ruská ruleta /Géla Bublani,
Francie/Gruzie, 2005, 86
min/

15:00 Anime Noir
LETNÍ KINO 
16:30 FAMU BEST III. - Akráč

/Jana Počtová, 2008, 55 min/ 
15:00 Divadelní představení pro

děti
18:00 Divadlo Letí

Změna programu vyhrazena
Předprodej zahájen – v síti Ticket-
portal – knihkupectví Jonáš, v kině
Máj a v Hospodě u Letního kina.
Akreditace v předprodeji za 300 Kč.
Slevy pro členy Filmového klubu a
klienty Všeobecné zdravotní pojiš-
tovny.
Více informací na www.kinoostrov.cz

Divadlo
K. H. Máchy

20. 9. / 19:00 Kosa
(činohra - Divadelní soubor Frída, Brno)
21. 9. / 19:00 Večer operetních
melodií (soubor Nálady)
22. 9. / 19:00 Amadeus
(činohra - Divadlo A. Dvořáka, Příbram)
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PROGRAM
VINOBRANÍ

Pátek 25. září (16 -22 hod.)
Mírové náměstí 

historický jarmark, stánky
s ukázkami řemesel, prodej ře-
mesl.výrobků,  šermíři, žon-
gléři, kejklíři s ohněm

hlavní podium
16.00 hod. cimbálová muzika
18.30 hod. Staropražský kaba-
ret
19.30 hod. Patrik Fox
20.00 hod. orchestr F.Honzáka                       

malé podium
16.00   20.00 hod.  program pro
děti v duchu vinobraní, sou-
těže, dovednosti, víno v pro-
měnách věků

Dominikánské náměstí
(16-23 hod.)

rap, hip-hop, drum&bass,
regae

Tyršovo náměstí 
houpačky a kolotoče

Kino Máj
Víno roku  -  americká kome-
die o lásce, vítězství a kvašení
Od 20 hod.     

Sobota 26.9. (11 -  23 hod.)
Mírové náměstí 

historický jarmark, stánky
s ukázkami řemesel, prodej ře-
mesl.výrobků, šermíři, žon-
gléři, kejklíři s ohněm

hlavní podium  
11 hod.  Od plotny skok
13 hod.  J.Uhlíř
14 hod.  průvod
15 hod.  Relax
17 hod.  Paradox
19 hod. (bude upřesněno)
20 hod.  Originál Havlovka

malé podium
divadelní historický program,
pět zastavení ze života
Karla IV.
14 hod.  historický průvod

Dominikánské náměstí
11 hod.  Dechovka

Bohemia mix
13 hod.  Complett
15 hod.  Old stars band
16 hod.  Veteran jazz band 
17 hod.  Navostro
19 hod.  Cerveza
21 hod.  Modrotisk

Pohoda   pizzerie 
13 hod.  Sváťovo dividlo
15 hod. Mladivadlo
17 hod.  Li-Di
19 hod. TMA divadlo Terezín

Tyršovo náměstí 
houpačky a kolotoče

Historické sklepy 
14 -16 hod.  strašid. sklepení

Kino Máj 
20 hod. Víno roku (am.kome-
die)   

(Změna programu vyhražena)                        

Pískovcová socha Panny Marie, do-
nedávna jedna z významných domi-
nant Mariánského náměstí, se na své
místo vrátí po dostavbě domova pro se-
niory na Dómském pahorku a po ukon-
čení rekonstrukce zimního stadionu.
Uložena je již řadu měsíců v depozitáři.

Jak se ukázalo, šlo o správný krok,

LITOMĚŘICE JSOU BOHATŠÍ 
O NĚKOLIK SKULPTUR

Letošní podoba Litoměřického vi-
nobraní dozná zásadních změn. Nej-
významnější je ta, že festivalová část
akce již neproběhne v centru města,
ale na Střeleckém ostrově.

„Vracíme se tak na Mírovém ná-
městí ke klidnější podobě vinobraní,
které má být o víně, historickém jar-
marku a místních kapelách,“ odůvod-
nil změnu starosta Ladislav Chlupáč.

„To však neznamená, že lidé, kteří
se těšili na velkou show s hvězdným
obsazením předních českých kapel,
budou ošizeni,“ ujistila ředitelka
Městských kulturních zařízení Lito-
měřice Věra Kmoníčková. Ve stejný
termín se totiž koná na Střeleckém
ostrově Ostrovní festival, který potěší
zejména příznivce akusticky nároč-
ného programu a show s hvězdným
obsazením. 

Na hlavní scéně pod mostem na-
příklad vystoupí Děda Mládek Illegal
Band, Mig 21, Support Lesbiens
a Chinaski. Mini scéna v altánu má

FESTIVALOVÁ ČÁST VINOBRANÍ 
SE PŘESUNE NA STŘELECKÝ OSTROV

být určena milovníkům hip hopu,
v provozu bude skatepark a různé
adrenalinové atrakce, jako mobilní
horolezecká stěna, elektrický býk
apod.   S biketrialovou exhibicí vy-
stoupí  Martin Šimůnek. Na své si
přijdou i milovníci  vodních skútrů,
motorového člunu nebo jízdy na
koni.  V celém prostranství budou
umístěny stánky s občerstvením
s klasickým pouťovým sortimentem. 

Na rozdíl od Mírového náměstí,
které již v pátek ovládnou historická
řemesla, žongléři, kejklíři s ohněm
a dobové tržiště. Páteční program za-
hájí v 16 hodin cimbálová  muzika,
kterou vystřídá Staropražský kabaret
a večer orchestr Františka Honzáka.
V sobotu začne program v 11 hodin.
Ve 14 hodin opět dorazí král Karel
IV. s družinou. Postupně se na hlav-
ním podiu vystřídá několik umělců.
Ve 20 hodin začne vystoupení Origi-
nal Havlovky. 

Malému podiu organizátoři vtisk-

nou punc historie. Hlavními aktéry se
stanou divadelní společnosti, které
se po oba dny postarají o zajímavý
program, zahrnující také pět ukázek
ze života Karla IV. Scéna opět vy-
roste na Dominikánském náměstí,
kde se postupně vystřídají Old stars
band, Veteran jazz band, Cerveza,
Modrotisk a další. Prostranství u piz-
zerie Pohoda má patřit divadlu. Chy-
bět nebude ani Strašidelné sklepení
a na Tyršově náměstí houpačky a ko-
lotoče. 

Město Litoměřice na letošní vino-
braní vyčlenilo pouze milion korun,
což je o zhruba 1,5 milionu méně než
loni. Vstupné do centra města bude
zdarma. Vstupenka na Střelecký os-
trov vyjde na 200 korun. „Program
na Střeleckém ostrově bude kom-
pletně v režii agentury Dream Pro-
duction, která si tak ponese i případná
rizika v případě nízké návštěvnosti,“
podotkla Věra Kmoníčková. 

Eva Břeňová 

Dalších šest děl získaly do své
sbírky Litoměřice. Slavnostní verni-
sáží totiž byl na výstavišti Zahrady
Čech ukončen druhý ročník meziná-
rodního sochařského sympozia, je-
hož vyhlašovatelem je Město Lito-
měřice. 

Téměř tři týdny trvalo šesti uměl-
cům z Čech, Slovenska, Maďarska a
Francie, než vtiskli  novou podobu
rozměrným pískovcovým kvádrům.
Potýkali se přitom nejen s odolností
pískovce, na mnohých místech pro-
tkaného železem, ale i s nepřízní po-
časí. 

„S pískovcem jsem pracovala po-
prvé. Byla to pro mě nová zkuše-
nost, jejíž výsledek, jak věřím, se
lidem bude líbit,“ zhodnotila své
úsilí třicetiletá absolventka akade-
mie výtvarného umění Barbora Ha-
palová z Prahy. Litoměřičanům za
sebou zanechává skulpturu zobra-
zující propletenec dvou těl - muže a
ženy. 

Ne všichni však pracovali s pís-
kovcem. Například Litoměřičanka
Ilona Staňková volila dřevo. Z více
než sto let starého dubu vytvořila obří

vejce, které usadila na podstavec ve
tvaru řeckého písmene omega. Oz-
dobí vstupní prostor areálu nového
domova pro seniory. 

„Již předem jsme dle návrhů za-
slaných účastníky sympozia vybírali
místa, kam produkty práce sochařů
začátkem srpna umístíme,“ uvedl

akademický sochař Libor Pisklák,
který akci společně s městem organi-
zoval.

„Těmito díly za sebou zanechá-
váme stopu naší generace,“ ukončil
sympozium, které v Litoměřicích
probíhá jednou za dva roky, starosta
Ladislav Chlupáč. Eva Břeňová 

Barbora Hapalová z Prahy před svým dílem. Foto Eva Břeňová 

protože betonový obrubník chránící
podstavec sochy je narušen vlivem
otřesů způsobených nákladními vozy
zajíždějícími na staveniště. Místy se
dokonce rozpadá. „Místo jsme dva-
krát nechali opravit, ale zbytečně. Za-
nedlouho byl stav stejný, protože vo-
zidla vzhledem ke stísněnému

prostoru do něj několikrát narazila,“
odpověděla  vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče
městského úřadu  Miroslava Najma-
nová radnímu Vlastimilu Chovaneč-
kovi, který na neutěšený stav pouká-
zal v průběhu jednání zastupitelstva.

„Definitivní úpravu tohoto prostoru
proto plánujeme až po kolaudaci obou
staveb,“ upřesnila Miroslava Najma-
nová. (eva)

Panna Marie se vrátí  zřejmě příští rok
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DŮM KULTURY SE CHYSTÁ NA NOVOU SEZONU
Dům kultury nemá prázdniny, jak by se na první

pohled mohlo zdát, nýbrž prochází každoroční
údržbou tak, aby byl připraven na novou sezónu.
Přestože je provoz včetně kulturních pořadů ome-
zen, úspěšně například probíhají pořady Hudba
v parku. Po vzoru lázeňských kolonád hraje v no-
vém parku U Hvězdárny hudba, kterou si hned při
první prázdninové produkci vyslechlo zhruba 150
lidí. Pokračují i nedělní taneční odpoledne pro
všechny generace a pro děti připravili pracovníci
domu kultury rozloučení s prázdninami nazvané
Vysmátá disko šou. Podrobněji již ředitelka Měst-
ských kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmo-
níčková.

„Jde o nový pořad určený dětem, na které čeká
neokoukaný showman a bavič Fešák Pino, milov-
nice bonbónů a skvělá tanečnice Bóňa BON Bóňa
a tajemný pan Něco s jeho pekelným kufříkem.
Chystají se roztancovat a rozesmát nejen děti, ale
i jejich maminky a tatínky, a já věřím, že se jim to
podaří.“

Změnu chystáte i v případě kurzů taneční a
společenské výchovy.

„Oslovili jsme tanečního mistra, který již něko-
lik let úspěšně vede taneční kurzy v Roudnici nad
Labem, Kralupech nad Vltavou a ve Štětí. Jde o
mladého profesionála, který ví jak zaujmout. Zbý-
vají ještě poslední volná místa. Jinak mimo stan-
dardní výuku základních tanečních kurzů nabízíme
i možnost pokračovacích kurzů pro absolventy zá-
kladních kurzů nebo tanečních kurzů pro dospělé.“

Stálicí ve vaší nabídce se stávají i jazykové
kurzy. Které jazyky tentokrát nabídnete?

„Jistá je angličtina, francouzština a italština. Při-
praveného máme i lektora na němčinu, ale záležet
bude na zájmu veřejnosti.“

Jaké využití chystáte pro nové taneční a po-
hybové studio, které vzniklo přestavbou bývalé
spodní restaurace?

„Je možné zde navštěvovat orientální tance, ta-
neční pro ženy, hip-hop, dětské pohybové studio,
kalanetiku a podobně. Rozhodli jsme se zrekon-
struovat a pro různé aktivity připravit také prostor
horní restaurace, který z velké části využije od září
Dům dětí a mládeže Rozmarýn pro své kroužky.
Nabízíme ho i případným zájemcům o pronájem.“

Na jaké hosty z oblasti populární hudby se
můžeme od září těšit?

„Skladba programu je velice pestrá. Z koncertů
to je například Václav Neckář, Petra Janů, Če-
chomor a Miroslav Žbirka. Čekají nás pravidelné
Tančírny, pořady pro ženy, přednášky a mnoho
dalšího. Opět proběhne výstava Škola 2009, je-
jímž cílem je prostřednictvím prezentace střed-
ních škol a učilišť usnadnit dětem z 9. tříd zá-
kladních škol a jejich rodičům rozhodování o
dalším studiu. Dále bychom rádi zaplnili mezeru
v nabídce programů určených dětem a mládeži.
Na podzim proběhne cyklus přednášek pro do-
spívající na aktuální témata. Pro malé děti chys-
táme několik zábavných pořadů. Z významných
akcí bych dále ještě zmínila celorepublikovou
soutěž tanečních formací Dance Litoměřice, us-
kuteční se zde část mezinárodního festivalu Se-
tkání na Labi, lékárnický kongres, oslavy 20. vý-
ročí Sametové revoluce. A tak bych mohla ve
výčtu akcí pokračovat. Nicméně tou největší ne-
pochybně zůstává vinobraní, letos zcela v jiném
duchu.“ Eva Břeňová

SEPARACE ODPADU JE POVINNÁ
Do podzemí zapuštěné kontejnery na

separované odpady by v budoucnu mohly
být jednou z novinek, jež by přispěly ke
zlepšení čistoty města. Místostarosta Ja-
roslav Tvrdík společně s pracovníky od-
boru životního prostředí již navštívili je-
den z roudnických podniků, jehož vedení
nechalo vyhloubit do podzemí tři jámy,
do kterých pracovníci firmy vhazují
plast, sklo a papír.

„Na povrchu je proto čisto. Kontejne-
rová stání by tak již nemusela hyzdit his-
torické jádro města,“ podotkl v té souvi-
slosti vedoucí odboru životního prostředí
městského úřadu Pavel Gryndler. Čistota
kolem kontejnerových stání, stejně jako
separace odpadu je jednou z priorit v ob-
lasti odpadového hospodářství. Množství

separovaného odpadu postupně stoupá. V
loňském roce bylo z celkového množství
8133 tun komunálního odpadu (údaj
včetně objemného odpadu od občanů) se-
parováno zhruba 27,8 %, přičemž  toto
číslo by bylo ještě  vyšší, kdyby zde  bylo
započítáno i množství vyseparovaných
kovů.

V těchto dnech například pracovníci
odboru vyhodnocují výsledky svozu
kompostovatelného odpadu. Tuto službu
zavedlo město letos na jaře.  Ve vybra-
ných lokalitách byly zdarma instalovány
nádoby na posekanou trávu, listí, slámu,
zbytky zeleniny apod. „Pokud se pro-
káže, že této služby domácnosti využí-
vají, budeme v ní pokračovat,“ podotkl
Pavel Gryndler. „Do kompostovatelného

odpadu však nepatří zbytky jídel, jež se
zde, bohužel, často objevují a tento typ
vytříděného odpadu tak znehodnocují,“
poukázala na jeden z nešvarů pracovnice
odboru Zlatuše Řepíková.  

Již v loňském roce byla zavedena se-
parace textilu. Zatím na třech místech ve
městě  tak lidé naleznou i nádobu na tex-
til. V loňském roce do nich naházeli šest
tun textilií.

Nejen díky tomuto faktu klesl směsný
komunální odpad. Zatímco za rok 2007
ho bylo 5 412 tun, loni již „jen“ 4536 tun.
Co se týče stavebního odpadu, jako je
například suť, povinnost zlikvidovat ho
mají stavební firmy, jež stavební akci
provádějí, případně investor pokud se
jedná o stavbu prováděnou svépomocí.

Zlatuše Řepíková v této souvislosti
upozorňuje na fakt, že ke kontejnerům na
komunální odpad nepatří staré televizory,
ledničky a další výrobky tohoto typu. Po-
vinností jejich majitelů je odvézt je do
sběrného dvoru v Želeticích. „Za odlo-
žení televizoru ke kontejnerovému stání
můžeme uložit až dvacetitisícovou po-
kutu,“ varuje Pavel Gryndler, který záro-
veň upozorňuje, že na  některé další vý-
robky, jako akumulátory, zářivky nebo
oleje do auta se vztahuje povinnost zpět-
ného odběru. Což znamená, že v případě
nákupu nového oleje do auta je prodejce
povinen zdarma odebrat olej již opotře-
bovaný. 

Město Litoměřice ročně stojí svoz a
uložení komunálního odpadu na skládku
zhruba 20 milionů korun. Čím více budou
lidé třídit, tím menší náklady za odpad
město vynaloží. (eva)

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ

6.-   7.8. Šafaříkova, Dobrovského a Polní

10.- 11.8. Ladova a Jezuitská

11.- 12.8. Dolní Rybářská a Vrchlického

13.- 14.8. Nerudova a Dykova

17.- 18.8. Alšova a Tylova

20.- 21.8. 28. října a Teplická

24.- 25.8. Odboje a Seifertova, Hejdukova    

27.- 28.8. Švermova a Zahradnická

31.8.-1.9. Družstevní, Mládežnická a Horova

1.-2.9. Plešivecká a Pokratická-Družba

3.-4.9. Sokolská a Tyršovo náměstí

7.-8.9. Kořenského a Masarykova

8.-9.9. Nezvalova, Havlíčkova a Škroupova

10.-11.9. Boženy Němcové a Pražská

14.-15.9. U Kapličky a Fillova

17.-18.9. Marie Pomocné a Na Mýtě

21.-22.9. Topolčanská a Žižkova

24.-25.9. Březinova cesta a Neumannova

29.-30.9. Smetanova a Husova   

Obyvatelé Litoměřic
mohou vydělávat na solární
energii. Umožňuje jim to
firma SolWin, která si od
města pronajala střechu bu-
dovy Střediska ekologické
výchovy Sever v  Masary-
kově ulici, na níž postavi-
la malou fotovoltaickou
elektrárnu. Zajímavý je
fakt, že jejími „akcionáři“
se stali lidé, kteří si koupili
jednotlivé fotovoltaické pa-
nely. Jeden z nich stojí tři-
cet tisíc korun, přičemž
roční zisk se pohybuje ko-
lem třech tisíc ročně. Eko-
nomiku provozu je přitom
možné vypočítat na dvacet
let dopředu. Což je doba, po kterou
stát garantuje výkupní ceny vyrobené
energie.

„S firmou SolWin spolupracujeme
v rámci propagace alternativních
zdrojů energie,“ konstatoval starosta
Ladislav Chlupáč, který převzal od

FOTOVOLTAIKA MÁ ZELENOU

zástupců firmy  finance za pronájem
střechy budovy. Vybraná částka se
skládá ze sjednaného nájmu a části
zisku z provozu elektrárny. Na zá-
kladě rozhodnutí radních půjdou fi-
nance do rozpočtu   Základní školy
Na Valech, která objekt Severu pro-

vozuje. „Obdobným způso-
bem bychom si od města
rádi pronajali i střechu bu-
dovy ZŠ Ladova a Mateřské
školy v Masarykově ulici,“
nastínil nejbližší plány Ro-
man Dygrýn, zástupce
firmy.  

Město Litoměřice něko-
lik posledních let intenzivně
podporuje rozvoj solární
energie. V celo - republikové
solární lize mu patří druhé
místo mezi sídly do 50 tisíc
obyvatel. Což znamená, že
disponuje druhou největší
plochou osazenou fototer-
mickými panely.  K využití
tohoto ekologického druhu

energie motivuje radnice občany čty-
řicetitisícovou dotací. „Pro letošek
jsme měli vyčleněno 520 tisíc korun.
Je polovina roku a  jsou vyčerpány,“
přiblížil aktuální stav vedoucí odboru
životního prostředí městského úřadu
Pavel Gryndler. Eva Břeňová 

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč přebírá od Romana Dy-
grýna, zástupce firmy SolWin, šek představující první nájemné
z fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše Střediska ekolo-
gické výchovy Sever na Masarykově ulici. Foto Eva Břeňová 
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I méně zdatní cyklisté, případně ro-
diny s dětmi mohou vyrazit na kole
k vrcholkům Českého středohoří.
Město Litoměřice totiž přišlo v rámci
propagace cestovního ruchu s novou
službou, kterou je provoz cyklobusu,
který přepraví až patnáct cyklistů. 

„V průběhu prázdnin vyjíždí v so-
botu a v neděli dvakrát denně od  rad-
nice. Zájemce odveze do Českého
středohoří, konkrétně na Mukařov,
Varhošť, Opárno a Kletečnou“ infor-
moval ředitel Centra cestovního ru-
chu Litoměřice Kamil Soukup. 

Kopec Varhošť (639 metrů na mo-
řem) je výraznou dominantou Čes-
kého středohoří. Tyčí se nedaleko Li-
toměřic. Výhled z něj je srovnáván
s výhledem z Milešovky. Mukařov
se nachází v místě, kde okolní kopce
a lesy nabízejí větší množství tras jak
pro jízdu na kole, tak i pěší turistiku.
Turisty oblíbeným místem je i
Opárno. Milovníci kol zde hojně vy-
užívají  cyklostezku vedoucí z Mostu
do Doks. Zájemci mohou vystoupat i
na zdejší kopec Lovoš a navštívit
skalní průrvy Porty Bohemiky. 

CYKLISTY VOZÍ CYKLOBUS

První cyklisté si vyjeli cyklobusem k Mukařovu. Foto Eva Břeňová 

„Cílová místa jsou volena s ohle-
dem na možnost provozování ro-
dinné turistiky. Pěšky i na kole se po
příjezdu dostanou lidé zpět do Lito-
měřic hned několika cestami,“  upo-
zornil na důležitý moment místosta-
rosta Jaroslav Tvrdík.

Jízdné do Opárna vyjde na 30 ko-
run za osobu, přeprava kola na dva-
cetikorunu. Jízdní řád, včetně dalších
informací, naleznou zájemci  na in-
ternetových stránkách města Lito-
měřice. 

Eva Břeňová

Drobnými technickými úpravami, doplněním laviček a stojanů pro kola ve dvor-
ním traktu budovy radnice se její vedení pokusilo zpříjemnit lidem chvíle čekání při
vyřízení úředních záležitostí.

„Nádvoří je příjemným zákoutím vybízejícím k chvíli odpočinku jak návštěvníky
centra města, tak příchozí, kteří si zde vyřizují úřední záležitosti,“ charakterizuje ho
místostarosta Jaroslav Tvrdík. Lavička s kalichem, majestátně vyhlížející pavlovnice
plstnatá, řada keřů, ale i původní fresky na zadní části budovy radnice dokáží zaujmout. 

Se záměrem více otevřít budovu radnice veřejnosti pak souvisí i přestavba infor-
mačního centra, která byla v těchto dnech zahájena. Do nového informačního centra
zavítají první návštěvníci na konci září. 

Městský úřad a informační centrum sídlí v budově, která získala současnou podobu
v letech 1950 až 1955. Ve svém jádru pozdně gotický dům pochází z první poloviny
16. století. V letech 1570 - 1580 jej renesančně přestavěl Ambrož Balli pro měšťan-
skou rodinu Mrázů z Milešovky. Jejich erb je vytesán na vstupním portálu a vyobra-
zen na dvorním průčelí, kde je i z části zachovalá původní renesanční malba. Později
zde sídlil solní úřad, který byl označen znakem rakouského mocnářství, umístěným
v podloubí. Roku 1655 získalo dům město.  (eva) 

DVORNÍ TRAKT RADNICE JE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ

Podle místostarosty Tvrdíka je dvorní trakt budovy radnice příjemným místem
pro odpočinek. Foto Eva Břeňová 

PLAVEBNÍ TRASA SE PRODLUŽUJE
Dolní Zálezly, Libochovany, Nučnice a Libotenice se k projektu pravidelné

veřejné lodní dopravy na dolním toku řeky Labe připojí až na jaře příštího
roku. Ředitelství vodních cest (ŘVC) totiž  nezahájilo výstavbu přistávacích
mol v těchto obcích na jaře, jak původní plánovalo, ale učiní tak až na pod-
zim. Termínem dokončení má být duben 2010.

Podle ředitele ŘVC Miroslava Šefary totiž správce vodní cesty vyžadoval
stavbu pevných přístavišť, nikoli plovoucích. Celková výše finančních pro-
středků potřebných k realizaci se tak  vyšplhala až na 95 milionů korun. Pro
letošek je přitom k dispozici jen 10 milionů korun. Zbývající část má opět po-
cházet ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

K projektu veřejné lodní dopravy se však již na jaře úspěšně připojilo město
Štětí, kam loď Porta Bohemica  z Litoměřic pravidelně vyplouvá.. V těchto
dnech probíhají jednání o tom, zda se k projektu připojí i Mělník. „Představa
je taková, že by na trase Roudnice nad Labem  - Dolní Beřkovice -  Mělník za-
čala plout loď Porta Bohemica 2,“ informoval místostarosta Jaroslav Tvrdík
zástupce obcí, které  již na projektu veřejné lodní dopravy v úseku Štětí - 
Roudnice  - Litoměřice -  Lovosice  - M. Žernoseky  - Ústí n. L. participují. Otáz-
kou zůstává, zda k tomu dojde ještě v průběhu letních prázdnin, nebo až v příš-
tím roce. „Je totiž třeba pečlivě  připravit marketing,“ uvedl ředitel Centra ces-
tovního ruchu Litoměřice Kamil Soukup. (eva)

JEZUITSKÝ KOSTEL 
VYSTOUPÍ ZE TMY

Další památka vystoupí ze tmy.
Město má v rámci rozvoje cestovního
ruchu připravený projekt osvětlení Je-
zuitského kostela a bývalé jezuitské
koleje. Nasvícení bude stát zhruba 300
tisíc korun. „Technické služby mají
každoročně připraveno 200 tisíc korun
na obnovu vánoční výzdoby. Letos ale
peníze využijeme na nasvícení domi-
nanty, která návštěvníky upoutá hned
při vjezdu do města, a to s celoročním
efektem,“ vysvětlil místostarosta Ja-
roslav Tvrdík. Nasvícený kostel lidé
poprvé spatří nejpozději o vinobraní. 

„Zároveň s tím jednáme s církev-
ními představiteli o nasvícení bis-
kupské rezidence a katedrály s věží.
Chceme dostatečně zvýraznit krásu
architektonických skvostů, které se
budou tyčit před zraky řidičů přijíž-
dějících od dálnice po novém západ-
ním mostě, kdy  Dómský pahorek vy-
niká ve zcela novém pohledu,“ dodal
místostarosta Tvrdík. (eva)

RYBÁŘI DOSTALI 
Z NÁJMU VÝPOVĚĎ
Rybáři opustí prostory v přístavní

zdi pod parkem na Lodním náměstí,
kde se před mnoha lety prodávaly
lodní lístky.  Město má totiž s místem
jiné úmysly.

„Vznikne zde zázemí pro půjčovnu
lodiček, odpočinkové místo a malé in-
formační centrum jak pro cyklisty je-
doucí po labské cyklostezce, tak pro
pasažéry hotelových lodí a malých
sportovních plavidel. Pro mnoho tu-
ristů je totiž Lodní náměstí pomyslnou
vstupní bránou do města,“ uvedl
místostarosta Jaroslav Tvrdík. 

Město vybudovalo na Lodním ná-
městí a také u přístupových komuni-
kací do přístaviště nové veřejné
osvětlení. Byly upraveny povrchy
cest, k dispozici jsou chemické toa-
lety a v plánu je  i stavba kontejnero-
vého stání pro sběr tříděného odpadu
z plavidel. (eva)

Města propojí cyklostezka i Ohře
Z Litoměřic do Terezína má vést nejkratší a nejkrásnější cesta po cyklos-

tezce Ohře. Litoměřičtí i Terezínští již zahájili společné přípravy vedoucí k její
výstavbě. Zhruba tříkilometrový úsek povede z Tyršova mostu v Želeticích
kolem Ohře až do Terezína. 

Zatímco tamní radnice má již pozemky připravené, pracovníci litoměřic-
kého úřadu čekají na to, až jim zastupitelé dají mandát k zahájení jednání
s vlastníky stavbou dotčených pozemků o jejich výkupu. Stát by se tak mělo
v srpnu. Investorem cyklostezky Ohře má být Ústecký kraj.

Spolupráce Litoměřic a Terezína tím však zdaleka nekončí. „Již v příštím roce
bychom obě města chtěli propojit po vodě,“ charakterizoval plány místostarosta
Jaroslav Tvrdík. Památník v Terezíně ročně navštíví kolem 300 tisíc návštěv-
níků, z nichž mnozí zajdou k Ohři na pietní louku, na kterou se koncem druhé
světové války sypal popel lidí, jež zahynuli v terezínském ghettu. „Rádi bychom
jim dali příležitost nasednout zde do loďky a plout do Litoměřic, kde by již če-
kal výletní vláček, který je odveze na prohlídku památníku krematoria Richard.
Objekt bývalého krematoria se po realizaci projektu zpřístupnění tajné pod-
zemní továrny Richard začlení do prohlídkové trasy souvisejících objektů. Na
zpáteční cestě do přístaviště by výletní vláček zavezl turisty na prohlídku lito-
měřického náměstí,“ nastínil svou vizi místostarosta Tvrdík.

Podle jeho představ by mezi oběma městy pendlovaly dvě nízkoponorové
loďky s celkovou kapacitou čtyř desítek míst. (eva)



12 7. srpnaRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Zpravodaj Mìsta Litomìøice, pro obyvatele mìsta vychází každé dva mìsíce zdarma. Vydavatel: Město Litomìøice, Mírové námìstí. IČO: 263 958.
Zapsán Ministerstvem kultury do evidence periodického tisku pod evidenèním èíslem MK ÈR E 17395.

Pøíspìvky je možno zasílat na e-mail: zpravodaj@litomerice.cz. Odpovìdný redaktor: Eva Bøeòová (tel. è. 416 734 893).
Tiskne: Jiøí Bartoš - SLON, spol. s r.o. U Chemièky 18, 400 01 Ústí nad Labem.  

OSOBNOSTI LITOMÌØIC  �  NÁŠ SERIÁL  � OSOBNOSTI LITOMÌØIC

Za rok mu bude osmdesát let. Což mu však zdaleka ne-
brání v tom, aby aktivně pracoval nejen jako předseda
okresního sdružení Konfederace politických vězňů a kraj-
ského sdružení Ústeckého kraje, ale i jako člen republikové
rady KPV, na jejíž jednání pravidelně dojíždí. Vladimír
Chlupáč se totiž domnívá, že na hyenismus páchaný ko-
munistickým režimem se nesmí zapomenout. 

I proto se společně s dalšími členy sdružení zasloužil na
Litoměřicku v průběhu posledních dvaceti let o instalaci je-
denácti pamětních desek připomínajících oběti komunis-
tického režimu v letech 1948   1989. S tímto režimem má
přitom Vladimír Chlupáč „bohaté“ zkušenosti. V roce
1949 byl odsouzen za „sdružování“ k sedmi letům vě-
zení. Strávil je v  uranových dolech v Jáchymově. Nepo-

volené sdružování představovalo to, že se tehdy osmnác-
tiletý mladík scházel se studenty, s nimiž otevřeně vyja-
dřoval svůj nesouhlas se zatýkáním nevinných lidí, s vy-
hazováním profesorů ze škol apod. Trest si v Jáchymově
nedobrovolně prodloužil o tři roky poté, co se před svými
spoluvězni vyjádřil o procesu s Miladou Horákovou jako
o sprosté vraždě. Bohužel byl mezi nimi udavač. 

„Víte, nejhorší na tom všem je, že dodneška je mezi
námi mnoho lidí, kteří nikdy nebyli za tehdejší hyenismus
potrestáni. Bohužel jejich zločiny nebyly ani pojmeno-
vány,“ stýská si muž, jímž vedená litoměřická organizace
KPV je zdaleka nejpočetnější v kraji. Bohužel členů, a tím
i očitých svědků těžké doby, rychle ubývá … 

Eva Břeňová 

„Zločiny zůstaly nepotrestány,“  stýská si politický vězeň 

TIPY PRO VÁS
Pohledy do sbírek II.
Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích pořádá až
do 27. září výstavu Pohledy do sbí-
rek II., která navazuje na Pohledy
do sbírek Severočeské galerie vý-
tvarného umění v Litoměřicích
prezentované v roce 2008.
(www.galerie-ltm.cz)

Vinařství na Litoměřicku
Až do 28. září potrvá v Oblastním
muzeu v Litoměřicích výstava Vi-
nařství na Litoměřicku. Zpřístup-
něna je denně kromě pondělí od
10  do 17 hod.

Zahrada Čech
18. září začíná 22. ročník nejna-
vštěvovanějšího zahradnického
veletrhu. Od 18. do 25. září bude
otevřeno od 9 do 18 hod., v den
ukončení, tedy 26. září, od 9 do
17 hodin. Vstupné dospělí 80, dů-
chodci a studenti 50 a děti do 15
let 30 Kč. 

Dílna ručního papíru
17.- 21.8. Workshop Vytvoř Man-
dalu.
28. 8. od 18 hod. vernisáž Sumie
Simony Němcové s tóny flétny
V. Matouška. Výstava potrvá do
20. září. 

Varhanní léto
26. 8. Jozef Serafin (Polsko)
9.9. Susan Landale (Francie) a
Schola Gregoriana Pragensis
(ČR) Katedrála sv. Štěpána, vždy
od 19 hod.
Vstupné: 120 Kč dospělí, 40 Kč
děti a studenti
www.varhanni-leto.cz

Rock For Animals IV.
Benefiční minifestiválek s výtěž-
kem pro psí útulek v Řepnici se
uskuteční 5. září na Střeleckém
ostrově. Začátek v 11 hod.,
vstupné 100 Kč. www.rfa.cz

SBORY OPĚT NEZKLAMALY
Litoměřické pěvecké sbory skvěle reprezentovaly město na 37. ročníku

mezinárodní soutěže Mundi Cantant, která se koná každoročně v rámci
festivalu Svátky písní v Olomouci.

Letos se ho zúčastnilo 117 sborů ze 13 zemí světa. Puellae cantantes
opět po šesti letech na této soutěži získaly zlatou medaili. Syrinx získal
v obou kategoriích zlatou medaili a jako vítěz kategorie komorních sborů
a zároveň sbor s vůbec nejvyšším bodovým ziskem se zúčastnil soutěže
o absolutního vítěze. Do té bylo porotou nominováno pouze 5 nejlepších
sborů celého festivalu a Syrinx nakonec skončil na 2. místě. Stal se tak
nejlepším českým účastníkem soutěže (absolutní vítězství si vyzpíval smí-
šený sbor ze Slovinska). Další zúčastněné litoměřické sbory si také vedly
velmi dobře. Hlásek získal ve své kategorii stříbrnou medaili, Modrásci
a Komorní sbor Hlásku bronzové medaile. (pal)

POKLADY Z LITOMĚŘIC VYSTAVUJE 
GALERIE KLEMENTINUM

Severočeská gale-
rie výtvarného umění
v Litoměřicích spo-
lečně s Památníkem
Terezín prvně vysta-
vuje v pražské Galerii
Klementinum. Uni-
kátní výstava pod ná-
zvem Poklady  potrvá
do 23. srpna.

„Chceme dát šanci
regionálním kultur-
ním institucím, aby se
mohly prezentovat
v Praze. Protože ne-
jen v Praze, ale i v re-
gionech se nacházejí
skutečné poklady.
A začínáme Ústec-
kým krajem,“ zahájil
výstavu generální ře-
ditel Národní kni-
hovny Pavel Hazuka. 

Klementinum tak v těchto dnech
dává šanci představit významná umě-
lecká díla  vystavovaná nejen v Se-
veročeské galerii výtvarného umění
v Litoměřicích, ale i v Muzeu a gale-
rii litoměřické diecéze, jež má seve-
ročeská galerie ve své správě. Jde
o obrazy, kresby a plastiky od dob
románských po 1. polovinu 20. sto-
letí. Jsou to bezesporu poklady, které
se podařilo za posledních padesát let
zde soustředit, odborně popsat ošetřit,
zdokumentovat, vystavit a současně
i chránit. „Snažili jsme se vybrat té-
měř to nejlepší, aniž bychom výra-
znější formou ochudili základní fun-
dus našich stálých sbírek. Chceme se
zdvořile představit a sdělit, že mno-
honásobně více mohou návštěvníci
očekávat v Litoměřicích,“ uvedl ře-
ditel litoměřické galerie Jan Štíbr. 

debními skladbami,
dřevěnými výrobky
a dalšími díly, jež sice
mnohdy nemají val-
nou uměleckou hod-
notu, ale představují
výpověď lidí, jež se
ocitli na hraně mezi
životem a smrtí. Tere-
zín totiž za války
nedobrovolně hostil
židovské ghetto a věz-
nici, v níž byli věz-
něni  lidé, kteří se pos-
tavili okupantům.
„Umění, které zde
představujeme, pro ně
bylo cestou k vyjá-
dření odporu. Neoce-
nitelná hodnota před-
stavených děl spočívá
v jejich výpovědi
o obludnosti tehdejší

doby,“ uvedl v průběhu vernisáže ná-
městek ředitele Památníku Terezín
Vojtěch Blodig. Eva Břeňová

Stejnou šanci dostal i Památník
Terezín, který se v Klementinu pre-
zentuje o patro níž kresbami, hu -

Nad výstavou převzal záštitu  starosta Ladislav Chlupáč. Na snímku si
prohlíží archanděla Michaela, dílo Václava Matěje Jäckela z dvacátých
let osmnáctého století, který pochází ze hřbitovní kaple v Liběšicích.

Foto Eva Břeňová


