Radnièní zpravodaj
DVOUMÌSÍÈNÍK

SLOVO STAROSTY
Vážení
Litoměřičané,
rád bych v úvodu
poděkoval několika
desítkám lidí, kteří
do konce července
podepsali petici za dostavbu dálnice D8. Petiční archy byly k dispozici v informačním centru radnice, v knihovně a na dalších
místech Litoměřic. Na první pohled
by se mohlo zdát, že nás se dostavba dálnice až tak netýká. Není
tomu tak, protože všichni někam
jezdíme. Měli bychom mít tudíž zájem využívat moderních spojnic nabízejících plynulejší a bezpečnější
dopravu. Zpoždění stavby, které jde
na vrub ekologických organizací,
navíc vykořisťuje peněženky nás
všech. Časové prodlevy si již vyžádaly desítky milionů korun navíc.
Lidé, kteří přišli a připojili svůj
podpis na petiční arch, však jistě
neuvažovali pouze o materiální
stránce věci. Nepochybně také
chtěli veřejně vyjádřit solidaritu
s obyvateli obcí a měst, kterým čtyřiadvacet hodin denně drnčí okna
domů, kolem nichž projíždějí
v těsné blízkosti stovky kamionů a
aut. Já jim za to děkuji.
Ladislav Chlupáč
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ZDARMA

LITOMĚŘICE ZKRÁSNĚLY

Počet míst určených k relaxaci a
chvílím odpočinku se v Litoměřicích zvyšuje. Po rekonstrukci Střeleckého ostrova u Labe, který veřejnost stále v hojnější míře
využívá k odpočinku i sportu, byla
úspěšně zakončena stavba nového
parku. Nachází se mezi parkovištěm U Hvězdárny a domem kultury.
„Myšlenka nového parku se poprvé objevila ve Studii regenerace
a přestavby historického jádra
města zpracované roku 1992. O
čtyři roky později architekti Horký
a Mužik rozpracovali tuto část a
navrhli první podobu parku, včetně
rozmístění zeleně. Z jejich návrhu
pak vycházel v roce 2006 při zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení na parkové
úpravy plochy za hradbami U
Hvězdárny architekt Jiří Jarkovský,“ vzpomíná na počátky vedoucí odboru územního rozvoje

V den otevření si nový park přišlo prohlédnout několik desítek lidí.
Foto Eva Břeňová

městského úřadu Venuše Brunclíková. Současná podoba parku je
pak výsledkem dva a půl roku trva-

MĚSTO KOUPÍ PIVOVAR
Vlastníkem objektu bývalého
pivovaru se zřejmě stane město.
Zastupitelé totiž odsouhlasili záměr koupě jeho výrobní části,
dvora, přilehlých pozemků i
ochranné známky piva.
Zhruba dva roky trvající úsilí
sehnat investora, který by v Litoměřicích opět obnovil výrobu
piva, nemělo kýžený výsledek.
Hrozilo proto, že majitel objekt
rozprodá po malých částech, čemuž chce město zabránit. „Mohli
bychom se pak dočkat toho, že se

do tohoto prostoru nastěhují vietnamští trhovci nebo zde bude zahájen druh podnikání, který do
centra Litoměřic nepatří,“ upozornil na rizika starosta Ladislav
Chlupáč.
Podle zastupitelů půjde o dobrou investici do nemovitosti nacházející se v historickém jádru
města. Snahou vedení radnice
bude sehnat investora, který by
obnovil tradici pivovaru, i když
ve výrazně menší míře, než tomu
bylo v minulosti.
(eva)

ŽIVOT DÍVKY ZŘEJMĚ ZACHRÁNILI STRÁŽNÍCI

Z trestných činů pokusu vraždy a
znásilnění byl před několika dny
obviněn 43letý muž. Zadržen byl
strážníky městské policie v Kamýcké ulici hodinu po půlnoci ze
soboty na neděli 30. května.
„V době, kdy hlídka projížděla při
běžné kontrolní činnosti ulicí, vyběhla z křoví u železničního viaduktu nahá žena, která křičela, že
byla znásilněna. Za násilníka označila muže středního věku, který vyběhl ze stejného místa jako ona,“



popsal událost velitel městské policie Ivan Králik. Vzhledem k důvodnému podezření ze spáchání
trestného činu nasadila hlídka muži
pouta, oběti poskytla oblečení a přivolala na místo Policii ČR.
Jak se později ukázalo, mladé
ženě s trvalým bydlištěm v Litoměřicích je pouhých sedmnáct let.
Zadržený dvaačtyřicetiletý muž pochází ze Žalhostic. Případ nadále
vyšetřují severočeští kriminalisté.
Muž je vyšetřován vazebně. Hrozí

mu trest odnětí svobody od 10 do 15
let.
Přestože Litoměřice se v počtu
násilných trestných činů řadí mezi
poměrně bezpečná města, tento případ ukazuje, že opatrnost je na
místě. Od začátku roku jde o první
znásilnění. „Z pohledu okresu došlo
ke dvěma případům tohoto druhu, ke
dvěma pokusům o znásilnění a dvě
ženy si ho vymyslely,“ přiblížila statistické údaje litoměřická policejní
mluvčí Alena Romová.
(eva)

jící práce. Stavba totiž byla zahájena v listopadu roku 2006.
(Pokračování na str. 2)

STAVEBNÍ ÚŘAD
NEMOHL JINAK
Stavební úřad povolil provozovateli sportovně zábavného centra
Beseda na Kostelním náměstí prodloužení otevírací doby do šesté hodiny ranní. Námitky majitelů sousedních nemovitostí nebyly v rámci
již ukončeného řízení uznány za
opodstatněné.
Po odhlučnění vzduchotechniky
totiž výsledky měření prokázaly, že
jsou i v noci dodržovány podlimitní
hodnoty hladiny hluku. Územní pracoviště krajské hygienické stanice
v zájmu jejich trvalého zajištění pro
chráněný venkovní prostor ale stanovilo podmínku, že sportovně zábavné centrum lze provozovat
pouze bez hudební produkce.
„Stavební úřad nemá jinou možnost, než změnu užívání povolit,
protože není v nesouladu s územním plánem. Rozhodujícím se stalo
kladné stanovisko hygieniků. Zamítnutí žádosti nelze opřít o subjektivní hodnocení užívání stavby
účastníky řízení,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu Jan Nejtek, který se
pokoušel o kompromis mezi oběma
stranami. Nesetkal se však s úspěchem.
(eva)

NOVÝ PARK
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4. srpna

PARK ZDOBÍ DVĚ JEZÍRKA
A SEDM DESÍTEK DRUHŮ ZELENĚ

Dokončení ze str. 1
Celková plocha parku dosahuje 8
401 metrů čtverečních, z toho 1620
metrů čtverečních představují chodníky, 4000 m2 trávníky, 1200 m2
dlážděná plocha a 740 m2 tvoří
vodní plocha. Dominantou jsou
dvě jezírka, v nichž byli vysazeni
pstruzi, s architektonicky zajímavým můstkem. Původně zde byly
rybníčky, které zásobovaly vodou
nyní již nefunkční mlýn. Prostor
zkrášluje růžová zahrada, stejně
jako dřevěná konstrukce ve tvaru
kompasu, jež pochází z dílny umělecké návrhářky Barbory Hubené z
Prahy. Za povšimnutí stojí i kamenné pítko od akademického sochaře Libora Piskláka. Celý park je
zavlažován ze 26 metrů hluboké
studny. Původně sloužila jako zdroj
vody pro výrobu piva, protože část
plochy současného parku dříve využíval sousední pivovar. Po ukončení jeho činnosti město pozemek
odkoupilo.
Celý park je osvětlen a nasvícen,
včetně hradeb a korun stromů. Nachází se v něm sedm desítek druhů
zeleně. „Jezírka jsou osázena vodními rostlinami tak, aby přirozenou
cestou tvořily filtrační systém. V růžové zahradě kvetou růže, levandule a buxus. Vzhledem k prosluněnosti plochy jsme volili
trvalkovou výsadbu. Stromy jsou
převážně listnaté, protože na rozdíl
od jehličnanů patří do našeho klimatického pásma. Podél oplocení
jsme vysadili červeně a bíle kvetoucí magnólie, dva druhy kalin,
hortenzie a pivoňky,“ charakterizovala skladbu zeleně pracovnice odboru životního prostředí městského
úřadu Lenka Brožová.
Park je veřejnosti přístupen nepřetržitě. Na pořádek v něm dohlíží
městská policie prostřednictvím
dvou zde instalovaných kamer. Zároveň s ním bylo vybudováno i parkoviště se 43 parkovacími místy.
Došlo také k přestavbě atria domu
kultury.
„Stavba parku, včetně oprav parkánového zdiva, stála 19,7 milionu
korun. Město její financování pokrylo z vlastního rozpočtu, a to rozložením částek do tří let. Dvě naše
žádosti o dotaci z programu Severozápad totiž nebyly úspěšné,“ dodala Venuše Brunclíková. Naopak

dotaci Litoměřice získaly na rekonstrukci sousedního objektu bývalých laboratoří pivovaru, kde byla
před několika dny otevřena cyklopůjčovna.
Kromě bývalých laboratoří a
parku úspěšně prošla kolaudací také

Hvězdárna, kde bude v průběhu
prázdnin otevřena kavárna s vinárnou. Její nájemce již nyní provozuje v parku, konkrétně v objektu
vodárny, stánek s občerstvením.
„V České republice není mnoho
měst, které by se mohly pochlubit

novým parkem. Nám se realizace
této myšlenky podařila. Výrazně
jsme tak rozšířili množství zeleně v
Litoměřicích. Věřím, že se park
bude veřejnosti líbit,“ konstatoval
starosta Ladislav Chlupáč.
Eva Břeňová
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Hudba bude znít parkem
Big beat, jazz swing, dechovka a další hudební žánry zpříjemní chvíle návštěvníkům nového parku. Hudební produkce
zde proběhnou v neděli 17. a 31. srpna.
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1 - Mezi dominanty patří dvě jezírka s vodními rostlinami a pstruhy.
2 - Zajímavostí je také dřevěná stavba ve tvaru kompasu.
3 - Rekultivací prošlo i atrium, které se nachází mezi parkem a domem kultury.
4 - Úvodního slova se při slavnostním otevření parku ujal přímo pod Hvězdárnou starosta Ladislav Chlupáč.
5 - Slavnost zpestřili hudebníci, mažoretky a další dětské soubory.
6 - K osvěžení slouží i kamenné pítko, jehož autorem je akademický sochař LIbor Pisklák.

DOPRAVA

4. srpna

ZÁPADNÍ KOMUNIKACE
NEBUDE KŘÍŽIT TRAŤ

Nová západní komunikace zřejmě nezkříží železniční trať protínající město. Vedení litoměřické radnice totiž našlo výhodnější řešení.
Možná již v příštím roce bude zahájena stavba západní komunikace
Žernosecká - Masarykova, přivádějící
dopravu z nového západního mostu.
Rozdělena je na dvě etapy. První zahrnuje úsek od žernosecké křižovatky
po Kamýckou ulici, druhá část představuje úsek Kamýcká - Masarykova.
„Stavba druhé části zřejmě bude
zahájena jako první,“ zamýšlí se vedoucí odboru územního rozvoje
městského úřadu Venuše Brunclíková. Připravena již je dokumentace pro stavební povolení a
probíhají jednání o majetkovém vyrovnání s lidmi, jejichž domy nebo

zahrady budou stavbou dotčeny.
Úspěšně probíhají jednání s Českými drahami. Vedena jsou tak, aby
nakonec nemuselo dojít ke křížení západní komunikace s železniční tratí.
„Rýsuje se mnohem výhodnější řešení, podle něhož bychom novou komunikaci vedli z Kamýcké ulice podél
jižní strany kolejí,“ nastínila možné
řešení Venuše Brunclíková. Ústit bude
u pokratických závor mezi tratí a Štursovou ulicí, kterou čeká zaslepení. Od
hluku ji ochrání protihluková, čtyři
metry vysoká stěna. Počet silnic ústících v prostoru pokratických závor
tak zůstane stejný. Dopravu zde ale
budou řídit semafory. Aby nedošlo
k dalšímu záboru soukromých pozemků, projektant nepočítá u západní
komunikace v části Kamýcká Masa-

REALIZACE DÍLA

„II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I a II. část“
I. ČÁST
1. etapa: stavba okružní křižovatky (OK) Lovosice
- zkolaudovaná v prosinci 2006, celkové náklady na realizaci této
části stavby spolufinancované ze strukturálních fondů EU 209 mil.
Kč
2. etapa: trasa od OK do 1,6 km, včetně sjezdu Prosmyky
- dokončení srpen 2007, náklady spolufinancované ze strukturálních
fondů EU 244,4 mil.Kč
3. etapa:
a) „trasa km 1,6 2,85“
- zahrnující vybudování hlavní trasy od km 1,6 po km 2,85 (levý břeh
řeky Labe), vč. sjezdu na Mlékojedy, zprovozněna v červenci 2008
b) „přemostění Labe“
- staveniště předáno 7. 3. 2008, zhotovitel za předpokladu zajištění plynulého financování, příznivých povětrnostních podmínek apod. připravuje práce tak, aby k dokončení mostu došlo v prosinci příštího roku.
c) „okružní křižovatka Žernosecká“
- staveniště předáno (zatím bez stavebního povolení na přeložky sítí)
letos v dubnu. Zahrnuje vybudování okružní křižovatky na ul. Žernosecká, kde končí I. část stavby napojením na stávající silniční síť
a začíná II. část stavby vyvedením paprsku z OK a jejím pokračováním dále k Litoměřicím v nové trase. Dokončení OK plánováno na
prosinec 2008. Při problémech, zejména s odvoláváním a žalobami
společnosti ochránců přírody, na první kvartál příštího roku.
II. ČÁST - stavba západní komunikace
1. etapa: úsek Žernosecká - Kamýcká
2. etapa: úsek Kamýcká - Masarykova

rykova s chodníky. Chodci z Pokratic
mohou jít Plešiveckou ulicí do 28.
října, nebo kousek Štursovou a Mánesovou zpět do 28. října.
Podle velmi hrubého odhadu by
stavba úseku Kamýcká - Masarykova
měla trvat dva roky. Po ní přijde na
řadu stavba první etapy Žernosecká Kamýcká. Aby nedošlo ke křížení
tratě, zřejmě bude muset dojít k přeložce zhruba sedmi set metrů kolejí
v úseku od Raab Karcheru až po
Michalovickou. „Toto řešení nám
umožní napojit na západní komunikaci i Michalovickou ulici, která původně měla být jako Štursova zaslepena,“ dodala Venuše Brunclíková.
Dokumentace zahrnující novou
úpravu bude vyhotovena do 28.
února příštího roku. „Jde nám o to nalézt co nejlepší řešení. Jednání jsou
složitá. Pokud se ale podaří prosadit
variantu, kdy komunikace nezkříží
železniční trať, zvýšíme tím plynulost dopravy a zajistíme řidičům více
bezpečí,“ poukázal na výhody starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Investorem západní komunikace
(silnice 2. třídy) bude Ústecký kraj.
Eva Břeňová

Starosta Mlékojed Vladimír Kopřiva,
Lovosic Jan Kulhánek, Litoměřic Ladislav Chlupáč, hejtman Jiří Šulc a generální ředitel Stavby mostů Praha
Jaromír Pešek přestřižením pásky otevřeli nový úsek přivaděče. Foto (eva)

MLÉKOJEDY UŽ JSOU PRŮJEZDNÉ
Obec Mlékojedy už je průjezdná.
Litoměřičtí řidiči mířící na dálnici tak
mohou již za Tyršovým mostem odbočit vpravo. Minulý měsíc totiž byl
otevřen zhruba kilometrový úsek přivaděče, tedy komunikace vedoucí od
lovosické kruhové křižovatky směrem
na západní most se sjezdem do obce
Mlékojedy. Symbolickým přestřižením pásky bylo uvedeno do provozu
dílo za 280 milionů korun. Peníze pocházejí ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zprovozněním úseku se částečně odlehčilo dopravě v prostoru Želetic a terezínské kruhové křižovatky. Obavy
starosty Mlékojed z enormního dopravního zatížení obce se však nepotvrdily. „Obcí totiž většinou projíždějí
pouze řidiči jedoucí na dálnici D8.
Zkracují si tak cestu. V opačném směru
se zřejmě obávají fronty tvořící se při
napojení na hlavní silnici I/15 před Tyršovým mostem,“ zhodnotil stav vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Ivo Perna.

Pro mnoho lidí, nejen motoristů, se
nově předávaný úsek stal i vítanou
příležitostí projet těsně kolem stavby
mostu přes Labe a podívat se na její
průběh. „Z pohledu Ústeckého kraje
je důležité také to, že veřejná silniční
autobusová doprava se v tomto prostoru vrátila na své původní linky a
Ústecký kraj nemusí vyplácet zvýšené náklady smluvním autobusovým
přepravcům z důvodu objízdných,
tedy delších tras,“ konstatoval hejtman Jiří Šulc.
(eva)
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PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ
4.- 5.8. Dolní Rybářská, Vrchlického
5.- 6.8. Nerudova, Dykova-Purkyňova
7.- 8.8. Alšova, Tylova
11.-12.8. 28. října, Teplická
12.-13.8. Odboje, Seifertova a Heydukova
14.-15.8. Švermova, Zahradnická
18.-19.8. Družstevní a Mládežnická, Horova
21.-22.8. Plešivecká, Pokratická - Družba
25.-26.8. Sokolská, Tyršovo náměstí
28.-29.8. Kořenského, Masarykova
1.- 2.9. Nezvalova-Havlíčkova, Škroupova
2.- 3.9. Boženy Němcové, Pražská
4.- 5.9. U Kapličky, Fillova
8.- 9.9. Marie Pomocné, Na Mýtě
9.-10.9. Topolčianská, Žižkova
11.-12.9. Březinova cesta, Neumannova
15.-16.9. Smetanova, Husova
18.-19.9. U Stadionu, Dalimilova
22.-23.9. Revoluční, Březinova cesta
25.-26.9. A.Muchy, Dukelská
29.-30.9. Pod Vinicí, Kosmonautů

POČET RETARDÉRŮ
V OBCI KLESNE
V Mlékojedech zřejmě budou
místo čtyř retardérů zpomalujících
dopravu pouze dva. Vyplynulo to
z jednání vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství
Iva Perny, starosty Mlékojed Vladimíra Kopřivy a ředitele stavby
západního mostu.
„Nové dva retardéry budou
stejné, jako máme před ZŠ U Stadionu, tedy s plynulým nájezdem a
přechodem pro chodce,“ charakterizoval změnu Ivo Perna. Umístěny mají být před autobusovou
zastávkou a v centru obce. Nynější
čtyři plastové retardéry budou odmontovány. Ke změně má dojít do
listopadu.
(eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
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VZORNÍ CYKLISTÉ
ZÍSKALI ODMĚNU
Hlídky strážníků litoměřické městské policie kontrolovaly v uplynulých dnech v ulicích města a na cyklostezce vedoucí podél Labe mladé
cyklisty. Zaměřovaly se na používání
přilby. Jednaly tak v rámci kampaně
„Bez přilby už nevyjedu“, jejímž organizátorem bylo Zdravé město Litoměřice, městská policie a prodejna
Cyklo hobby.
„Chtěli jsme upozornit děti, rodiče, pedagogy a veřejnost na nebezpečí vážných úrazů hlavy při pádu
z jízdního kola,“ uvedla managerka
projektu Monika Kubešová. Děti bez
přileb strážníci nejprve napomínali.
Poté jim předali slevové kupony na
nákup přilby do prodejny, která byla
partnerem projektu. Ty vzorné pak
získávaly cyklopotřeby, jako zvonky,
cyklolahve, blikačky a podobně.
V rámci terénní práce strážníků
městské policie bylo do konce července, kdy kampaň končila, odměněno na osm desítek cyklistů do 18 let.

Maminka Adámka Hamra je na syna
opatrná. Kromě helmy nosí při jízdě na
kole i reflexní vestu.
Foto (eva)

KRIMI
Přišli o mobil a peněženku. Mladá
žena cestující z Litoměřic do Lovosic
přišla o mobilní telefon v linkovém
autobusu.16leté dívce ho zloděj ukradl
při nakupování v Albertu. V nestřeženém okamžiku ho vytáhl z kapsy mikiny. V prodejně T-Mobile zase byl
okraden 19letý mladík, který si v prodejně odložil peněženku s platební
kartou.
Způsobil požár. Strom vzplál v
CHKO na Písečném ostrově, kde tábořil mladý muž. Požár uhasili hasiči,
viník zaplatí za přestupek.
Přišel loupit. Ve všední den odpoledne vnikl neznámý pachatel bez
zjevného násilí do bytu v ul. Alfonse
Muchy. Odnesl si peníze. Poškozený
uvedl, že jeho děti nedávno ztratilo
klíče od bytu.
(Zdroj: Policie ČR)
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K MĚŘENÍ PŘISTUPUJÍ
STRÁŽNÍCI S ROZUMEM

A nenajdete nás na mísSvojsíkova, Dalimilova
tech, kde víme, že řidiči
nebo Masarykova ulice.
jezdí rychleji, protože jsou
To jsou podle velitele
mimo zástavbu. Tedy naměstské policie Ivana Krápříklad u pneuservisu před
lika ulice, ve kterých se
výjezdem z Litoměřic smědíky opakovanému měření
rem na Žalhostice. Zde byradarem podařilo u většiny
chom na pokutách vybrali
řidičů dosáhnout dodržohodně, což ale není účevání zákonem stanovené
lem. V této lokalitě měříme
rychlosti. Na čas však
maximálně u hřbitova, kde
zřejmě bude tato pravose nachází přechod pro
moc strážníkům odebrána.
chodce.“
Ivana Králika jsme se zepKolik lidí je pro mětali, co si o tomto kroku
ření potřeba?
myslí.
„Vždy tři. Jeden obslu„My na této pravomoci
huje radar a dvoučlenná
netrváme. Když nám ji odehlídka staví řidiče, jejichž
berou, ušetřený čas budeme
věnovat jiným činnostem, Během hodinu trvajícího měření rychlosti vozidel, které na přestupek řešíme na místě
které spadají do kompe- základě podnětů od obyvatel probíhalo nejprve v ulici blokovou pokutou. Pokud
tence městské policie. Kaž- U Stadionu a poté Na Kocandě (v blízkosti kasáren), ne- bychom jen pořizovali
dopádně to však povede došlo k takovému překročení zákonem stanovené rychlosti snímky řidičů překračujík tomu, že rychlost na silni- v obci, aby bylo nutné řidiče pokutovat. Podle technika cích rychlost a jejich přecích v obcích se přestane městské policie Pavla Frka (na snímku) řidiči v Litoměři- stupky následně předávali
dodržovat, protože státní cích dodržují předpisy v daleko větší míře, než tomu bylo k vyřízení odboru dopravy,
sice bychom potrestali více
policie nemá tolik policistů, před nákupem radaru.
Foto Eva Břeňová
řidičů, na druhou stranu
kteří by tuto práci vykonávali i za nás. A nejen policistů, mnohde kvence aut, přechody pro chodce však neúměrně zatížili pracovníky
ani nemají tak kvalitní radary jako a podobně. Tedy v ulicích Svojsí- odboru dopravy.“
Kolik strážníků dohlíží běstrážníci. Například litoměřičtí poli- kova, Masarykova, Na Valech a na
hem dne na pořádek v ulicích
cisté používají radar jen na volném mnoha dalších.“
prostranství, aby se mikrovlny neTroufáte si tedy tvrdit, že lito- města?
„K dispozici jsou dvě dvoučlenné
odrážely od zástavby. Proto také měří měřická městská policie si na této
hlavně u vlakového nádraží směrem na činnosti nezaložila výhodný kšeft, hlídky a dva strážníci, kteří mají na
Polepy, což zrovna nepovažuji za ne- kterým plní pokladnu města, což se starosti dohled nad dodržováním prabezpečný úsek, kde by bylo třeba kon- podle ministra dopravy leckde videl v zóně placeného stání v centru
města. Sedmý strážník pak hlídá potrolovat rychlost vozidel.“
děje?
A kde tedy měří městská poli„To v žádném případě. Rychlost řádek na odboru sociálních věcí
cie?
měříme pouze pětkrát, šestkrát do a zdravotnictví městského úřadu.“
Eva Břeňová
„Na místech, kde je velká fre- měsíce, vždy zhruba tři hodiny.

PŘIBYLA KAMERA
Městský kamerový systém v Litoměřicích je o jeden monitorovací
bod bohatší. Poté, co byly před několika měsíci instalovány dvě kamery sledující dění v novém parku
za Hvězdárnou, namontovala dodavatelská firma toto zařízení také na
jeden z objektů ve Stránského ulici.
„Reagovali jsme tak na časté stížnosti obyvatel týkající se rušení nočního klidu u diskotéky Luna, nepořádek v okolí a špatné parkování
v prostoru před zdejší prodejnou po-

travin,“ odůvodnil výběr lokality starosta Ladislav Chlupáč.
V Litoměřicích jde již o patnáctý
monitorovací bod městského kamerového systému. S žádostmi o dotaci
z Programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra letos město neuspělo. Nákup kamery v hodnotě
zhruba půl milionu korun proto financovalo ze svého.
K rozšiřování kamerového systému dochází v Litoměřicích systematicky. Na řadu postupně při-

jdou další problémové lokality.
„Patří mezi ně oblast Severky, kde
je také v provozu noční diskotékový klub, nebo sídliště Družba,“
vyjmenoval oblasti, které by měly
přijít na řadu v následujících letech, velitel městské policie Ivan
Králik.
Kamerový systém se totiž osvědčil. Díky němu například byl nedávno přistižen mladý cizinec, když
skákal po kapotách aut na parkovišti
U Hvězdárny. Včasným zásahem
strážníků se podařilo zabránit škodám na zde zaparkovaných vozidlech.
(eva)

DALŠÍ ZASTŘEŠENÉ ZASTÁVKY
Litoměřická radnice splnila slib
daný občanům, a nechala zastřešit
autobusové zastávky v Pokratické
(pod lávkou) a v Plešivecké ulici.
Obyvatelé totiž poukazovali na to,
že jde o cestujícími hojně využívaná místa a v případě nepříznivého počasí se nemají kam schovat.
K zastřešení obou míst mělo dojít

již loni. Přestože byla původně
v plánu instalace přístřešku v Pokratické ulici u Družby, přednost nakonec dostalo Vojtěšské náměstí.
„Využili jsme zde probíhajících stavebních prací souvisejících s opravou chodníků a v rámci toho instalovali i autobusovou zastávku,“
vysvětlil místostarosta Ivan Palán,
proč byla lokalita u Družby odsu-

nuta na letošní rok. S Plešiveckou
ulicí tomu bylo obdobně.
Každým rokem jsou v Litoměřicích s ohledem na rozpočet města instalovány dvě nové, zastřešené autobusové zastávky. „K další
investiční akci tohoto typu proto
dojde až v příštím roce,“ podotkl
stavební technik městského úřadu
Ladislav Pošík.
(eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
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OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET
Potřebujete si na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice vyřídit své záležitosti a bojíte se dlouhého
čekání? Už nemusíte. 4. července totiž byl na tomto odboru uveden
do provozu systém internetového objednávání.
„Což v praxi znamená, že se lidé prostřednictvím internetu
mohou objednat na konkrétní den a hodinu, čímž šetří svůj čas,“
říká vedoucí odboru Ivo Perna. Zároveň získávají i aktuální informaci o tom, jak to v daný okamžik na odboru s frontou vypadá.
Obdobnou službu zavedl litoměřický úřad již v dubnu loňského roku na oddělení občanských průkazů a pasů. Počet lidí,
kteří ji využívají, ovšem není takový, jak by si tajemník úřadu
Radek Löwy přál. „Na odbor dopravy však přicházejí jak fyzické, tak i právnické osoby. Proto by zde mohl být zájem
vyšší,“ odhaduje tajemník.
Informace a návod, jak se pomocí internetu objednat, jsou umístěny na adrese: radnice.litomerice.cz/rezervace.html. Jednoduše
řečeno, zájemce vyplní na internetu formulář, v němž stanoví, ve
který úřední den a v kolik hodin chce přijít. Získá PIN, který posléze zadá do přístroje instalovaného ve vstupní části odboru. Následně je zařazen do fronty jako první.
(eva)
Naděžda Tůmová si nechala zapsat dítě do svého cestovního dokladu. Objednala se na místě pomocí přístroje instalovaného
ve vestibulu úřadu. O možnosti objednávky přes internet ještě
nevěděla.
Foto Eva Břeňová
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REKONSTRUKCI
BRÁNÍ PLASTIKA
Dřevěná plastika umístěná na Jezuitských schodech je opět v popředí
zájmu. Se spuštěním projektu veřejné
lodní dopravy po Labi se totiž zvýšil
počet turistů procházejících místem,
kde se umělecké dílo nachází. Litoměřičtí radní jsou si v této souvislosti
vědomi potřeby rekonstrukce Jezuitských schodů, jejichž technický stav
není nejlepší. Což vzhledem k rozměrnosti díla, které se zde nachází,
není možné.
„Zadali jsme proto kulturní komisi, aby vytipovala vhodné místo,
kam by bylo možné plastiku přemístit,“ tlumočil závěry rady místostarosta Jiří Landa.
Autorem díla je akademický sochař Jiří Beránek. Umělec, známý
svými díly i ve světě, ho vytvořil na
počátku devadesátých let v rámci
tehdy probíhajícího sochařského
sympozia „Barok a dnešek“. Poté
přešlo do majetku Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.
(eva)

NOVELA USNADNÍ VSTUP DO PODNIKÁNÍ

1. července vstoupila v platnost
novela živnostenského zákona. „V
souvislosti s tím byla zavedena do
provozu nová programová verze informačního systému registru živnostenského podnikání. Bylo proto
nutné provést časově náročné automatizované přeměny stávajících živností na novou právní úpravu u všech
podnikatelských subjektů v živnostenském rejstříku. „Tyto změny se
dotkly zhruba 85 procent údajů
v něm vedených,“ vysvětlila vedoucí
litoměřického živnostenského úřadu
Jaroslava Jobová.
Novela živnostenského zákona
zjednodušuje vstup do živnostenského podnikání začínajícím podnikatelům. Současným podnikatelům

pak usnadňuje jejich snahy o rozšíření či změnu dosavadních aktivit.
Současně snižuje jejich administrativní zátěž. Zároveň s tím došlo ke
zvýšení počtu kontaktních míst, které
může podnikatel využít. „Podnikatel
může úkony ve smyslu živnostenského zákona učinit vůči kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu
a kontaktnímu místu Czech POINTu
na celém území republiky. A to bez
ohledu na to, zda má v jeho územním
obvodu bydliště nebo sídlo,“ dodala
Jaroslava Jobová.
Rozsáhlá novela živnostenského
zákona zjednodušila všeobecné
podmínky pro vstup do podnikání
vypuštěním podmínky prokazování
bezdlužnosti vůči finančním úřa-

STÍŽNOSTI NELZE VYHOVĚT
Obyvatelům domů v Teplické ulici
s čísly popisnými 8 až 13 nelze snížit prodejní cenu bytů. Rozhodli o
tom zastupitelé poté, co byli informováni o stížnosti nájemníků bývalých vojenských bytů.
Před převodem bytů z armády na
město totiž postupně docházelo ke
komplexní výměně zastaralé elektroinstalace v domech v Teplické ulici.
Nedostalo se však na všechny. Poslední rekonstrukce byla Vojenským
stavebním bytovým fondem provedena v domě č.p. 7. V dalších domech ji zastavil proces převodu.
„Plánovanou rekonstrukci elektrických rozvodů budeme muset provést
po zakoupení bytu na vlastní náklady, což může být u bytu 3+1
kolem čtyřiceti tisíc korun. Bohužel
nabídková cena tuto skutečnost nezohledňuje,“ napsali ve své stížnos-

ti nájemníci, kteří se cítí poškozeni.
Zastupitelé však rozhodli, že cena
byla vypočítaná správně. „Parametrů pro ocenění bytu je několik.
V předpisech je vyjmenováno asi
dvacet položek, mezi něž například
patří i to, zda má byt vlastní toaletu
nebo lodžii. Technický stav toalety,
nebo v našem případě zastaralost
elektroinstalace, však již výši ceny
neovlivní,“ snaží se co nejjednodušeji vysvětlit problém vedoucí majetkového odboru městského úřadu
Václav Härting. Použít při výpočtu
ceny bytu místo porovnávací metody tak zvanou nákladovou metodu
přitom nelze, protože ta se týká
pouze rozestavěných jednotek.
Město byty prodává na základě
znaleckých posudků. Jejich současným nájemníkům je nabízí pouze za
40 procent odhadní ceny.
(eva)

dům, správám sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.
Zmírňuje požadavek na bezúhonnost, v řadě případů zrušila prokazování praxe, zjednodušuje vstup
do podnikání fyzickým a právnickým osobám zapisovaných do
obchodního rejstříku. Podstatně
snižuje počet živností, u nichž je
vyžadována odborná způsobilost.
Zavádí jednu volnou živnost s povinností podnikatele oznámit obor
činnosti, kterou bude v rámci
oprávnění podnikatel vykonávat.
V nemalé míře pak snižuje finanční
dopad. „A to snížením výše správních poplatků za provedený úkon,“
upřesnila vedoucí živnostenského
úřadu.
(eva)

Opravě poničených schodů brání
rozměrné dílo. Foto Eva Břeňová

TOK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
BUDE PRŮHLEDNĚJŠÍ
Litoměřičtí zastupitelé se rozhodli zprůhlednit systém financování vinobraní. Zrušili fond vinobraní, který před několika lety povolili založit
bývalé ředitelce Městských kulturních zařízení (MKZ). Pětadvacet procent zisku z pronájmu nebytových prostor MKZ totiž šlo do fondu.
S ohledem na nárůst cen energií však tyto peníze začínají chybět při pokrytí provozních nákladů MKZ.
„Od příštího roku půjde celý výtěžek z pronájmů na provoz MKZ.
V rozpočtu města bude částka účelově vázaná na vinobraní. Zisk z akce
vrátíme do jeho rozpočtu, o způsobu pokrytí případné ztráty rozhodnou
zastupitelé,“ charakterizuje nový, zastupiteli schválený systém místostarosta Ivan Palán.
Účet vinobraní skončil v letech 2005 a 2006 v zisku, loni ho pořádala
soukromá agentura. Například roce 2004 však propad dosáhl i díky nepříznivému počasí více než 600 tisíc korun. V letošním roce bude z rozpočtu města uvolněno na vinobraní, které opět organizují MKZ, 1,5 milionu korun. Náklady na organizaci hojně navštěvované akce však budou
výrazně vyšší. „Věřím, že chybějící částku pokryjeme z pronájmů a
vstupného,“ uvedla ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.
(eva)
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ZÁSTUPCI CESTOVEK
POZNÁVALI REGION
Více než pět desítek zástupců cestovních kanceláří se v červnu zúčastnilo pracovní cesty pořádané městem Litoměřice. Jejím cílem bylo
seznámit se s turistickou nabídkou a
možnostmi regionu nacházejícího se
podél dolního toku řeky Labe.
Celodenní program, jehož spoluorganizátorem byla Česká centrála
cestovního ruchu CzechTourism,
města Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem a obec Velké
Žernoseky, začínal v Roudnici nad
Labem prezentací města. Následně
se účastníci přesunuli do Litoměřic,
kde si kromě jiného prohlédli biskupství, podzemní sklepy a vystoupali na věž Kalich. Stali se také jedněmi z prvních hostů nově
zrekonstruovaného historického objektu ve Velké Dominikánské ulici,
který v dávných dobách fungoval
jako špitál a také chudobinec. Jeho
současný majitel Miroslav Pokorný
v něm kromě jiného vybudoval
menší kongresový sál. Účastníci
kongresů budou moci využít i prostory zdejšího zrekonstruovaného
sklepení, v němž budou nabízena
k degustaci všechna regionální vína.
Posléze účastníci akce odpluli
lodí Porta Bohemica do Velkých
Žernosek na prohlídku vinařství a
workshop zaměřený na ubytovací
služby. Celodenní program vrcholil
prohlídkou hradu Střekov spojenou
s ochutnávkou piv ústeckého pivovaru.
„Tento region nabízí zajímavé turistické možnosti, které musíme
v zájmu sestavení co nejvyššího
počtu turistických produktů jasně
definovat a následně i cíleně propagovat,“ vysvětlil smysl prezentační
akce místostarosta Jaroslav Tvrdík,
který byl s jejím průběhem spokojen.
(eva)
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RADNÍ JEDNAJÍ O BUDOUCNOSTI
CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
V Centrální školní jídelně (dále
jen CŠJ) probíhá od začátku prázdnin
rekonstrukce vzduchotechniky. O náročnosti akce svědčí fakt, že si vyžádá více než sedm milionů korun.
„Práce probíhají podle harmonogramu tak, aby byly do konce prázdnin ukončeny,“ informoval o aktuálním stavu místostarosta Ivan Palán.
Litoměřičtí radní před několika
týdny otevřeli diskusi týkající se budoucnosti CŠJ. Schválili totiž záměr
vypsání výběrového řízení na provozování stravovacích služeb dosud zajišťovaných touto příspěvkovou organizací města. „Jde o pokus zmapovat
případný zájem privátních subjektů o
poskytování stravovacích služeb tohoto druhu. Zároveň s tím chceme
zjistit, zda by tyto subjekty dokázaly
akceptovat podmínky stanovené městem tak, aby úroveň stravování zůstala
na požadované úrovni,“ vysvětlil
tehdy místostarosta Jiří Landa.
Na posledním jednání však radní
tento záměr pozastavili. Státní dotaci
na školní obědy totiž mohou dostávat

Centrální školní jídelna zajišťuje stravování stovkám školáků. Foto Eva Břeňová

pouze subjekty, které jsou evidovány
v registru školských zařízení. „Navíc
by muselo být vypsáno legislativně
náročné koncesní řízení na nového
provozovatele,“ upozornila na náročnost procesu vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové

Lodní doprava zajímá také Štětí a Mělník
Zástupci měst Štětí a Mělník deklarovali zájem připojit se zřejmě již v příštím roce k obcím, jež 1. května spustily na dolním toku řeky Labe projekt veřejné lodní dopravy. Učinili tak na schůzce ve Velkých Žernosekách, které se
účastnili nejen představitelé na projektu již participujících obcí, ale i další,
které tento krok zvažují. Patří mezi ně například Žalhostice.
Cílem jednání bylo nalezení vhodné právní formy, na základě které bude
projekt fungovat.
„Až dosud jsme veřejnou lodní dopravu společně s Roudnicí nad Labem,
Lovosicemi, Velkými Žernosekami a Ústím nad Labem provozovali na základě smlouvy o spolupráci. Nyní jsme se shodli na založení obecně prospěšné
společnosti,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Tvrdík. Členství v obecně prospěšné společnosti však musejí nejprve schválit jednotlivá obecní a městská
zastupitelstva. Proto k jejímu založení dojde nejdříve v září.
Počet návštěvníků lodi Porta Bohemica přitom roste geometrickou řadou.
A to i přesto, že odráží od zdejších břehů teprve od 1. května. Frekvence jízd
se o prázdninách zvýšila. „Zatímco mimo ně plula loď pouze čtyři dny
v týdnu, od 1. července to je již šestkrát v týdnu,“ podotkl místostarosta
Tvrdík.
(eva)

péče městského úřadu Miroslava
Najmanová.
O tom, jak bude CŠJ v budoucnu
provozována, zřejmě rozhodne ekonomická analýza nákladů a výnosů
organizace v prvním pololetí s výhledem do konce roku.
(eva)

STAŘENKA PŘIŠLA
O SVÉ ÚSPORY
95letá žena z Litoměřic se 24.
července dopoledne stala obětí podvodnice. Seniorku navštívila v jejím
bytě v Nerudově ulici. Vydávala se
za pracovnici pojišťovny nabízející
slevu na léky. Využila stařenčiny
nepozornosti a ukradla jí z peněženky 50 tisíc korun.
Slušně oblečené podvodnici je
kolem 50 let, má příjemné vystupování a přijela v bílém vozidle.
Policie žádá občany, kteří mohou
podat k případu informace, aby zavolali na bezplatnou linku 158
nebo navštívili nejbližší policejní
služebnu. (nprap. Pavla Kofrová)

SENIOŘI SE BUDOU UČIT PRÁCI S POČÍTAČEM

Senioři starší 65 let, kteří by se
rádi naučili pracovat s počítačem,
mají šanci. Zastupitelé se totiž rozhodli sedmdesáti tisíci korunami
podpořit projekt zvyšování jejich
počítačové gramotnosti. Realizátorem bude Dům křesťanské pomoci
Bethel.
„Tím, že většina seniorů nemá ani
základy počítačové gramotnosti, jejich šance na uplatnění ve společnosti klesají. Mohou se cítit společensky izolovaní, což je třeba
změnit,“ poukázal na smysl projektu
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu
Martin Veber.
Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů však není jediným projektem, který se zastupitelé rozhodli

PODPOŘENÉ PROJEKTY:
• Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů
• Projekt stavby dětského hřiště
na Střeleckém ostrově
• Služba psychoterapeuta
• Centrum služeb zaměstnanosti
• Život v Litoměřicích
podpořit. Například 50 tisíc korun
dostane Skupina pro rodinu, děti
a mládež na zpracování projektu
stavby dětského hřiště na Střeleckém ostrově.
Dalších padesát tisíc korun obdrží Diakonie Českobratrské církve
evangelické na rozšíření sociálních
služeb pro osoby se zdravotním po-

stižením a jejich blízké. „Jde o zavedení psychoterapeutické služby,
která řeší u těchto lidí problémy narušené sociální komunikace, například při vzniku pracovního poměru,
udržení si práce, zhoršení zdravotního stavu, osamělosti a podobně,“
vysvětlil Martin Veber.
Osobám v přechodné krizi je pak
určeno Centrum služeb zaměstnanosti, provozované Klikou 1. Aktivně podporuje osoby dlouhodobě
nezaměstnané s nízkou motivací
a ohrožené sociálním vyloučením
například z důvodu zdravotního postižení, vyššího věku, nízké nebo
žádné kvalifikace či z důvodu péče
o dítě nebo jinak závislou osobu.
Výsledkem tohoto projektu, jenž
město podpoří zhruba 70 tisíci ko-

runami, již je 41 úspěšných motivačně-vzdělávacích aktivit a 12
osob, které nastoupily do pracovního poměru.
Síť sociálních služeb v Litoměřicích je stále hustší a kvalitnější.
Zajímavé je, že jejich poskytovateli
jsou neziskové, nikoli příspěvkové
organizace, jak většinou bývá pravidlem. Vedení Farní charity se
proto rozhodlo zvýšit povědomí
školáků o jejich charakteru. Spolupracovat přitom hodlá se základními školami. Výsledkem má být
obrazový kalendář pro příští rok,
který bude obsahovat kontakty na
jednotlivé poskytovatele sociálních
služeb ve skupině Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny.
(eva)

4. srpna

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HOSPIC DÁVÁ LIDEM ŠANCI
ODEJÍT ZE ŽIVOTA DŮSTOJNĚ
Obyvatelé Litoměřic mají jako jedno
z mála měst v České republice štěstí, že
zde je a úspěšně již osmým rokem funguje Hospic sv. Štěpána. Nachází se
v krásném prostředí poblíž Dómského
náměstí. V pokojné atmosféře architektonicky zajímavé stavby obklopené jinany zde v těchto dnech důstojně prožívá
konec života šestadvacet klientů. Kapacita zařízení je tak plná. Ke škodě umírajících tomu tak ale nebývá po celý rok.

ZTRÁTA LONI DOSÁHLA
900 TISÍC KORUN
Ošetřovacích dnů totiž bylo loni
o 883 méně než v roce předchozím.
Pokud by za tímto faktem stálo zlepšení stavu pacientů, je důvod k radosti. „Bohužel pravou příčinou je
změna chování zdravotnických zařízení, která velmi často držela pacienty na svém lůžku i při projeveném
přání jít do hospice. Takže pacient,
pokud byl vůbec přeložen, zemřel
velmi brzy po přijetí na hospicové
lůžko,“ poukázal na tvrdou skutečnost ředitel hospice Pavel Česal.
O tom, že hospice nemají na růžích ustláno, svědčí i fakt, že v loňském roce dostalo litoměřické
zařízení o dva miliony nižší dotaci,
která se dala jen těžko nahradit. Výsledkem hospodaření tak je zhruba
900 tisícová ztráta, protože náklady
dosáhly 21,3 milionu korun a výnosy pouhých 20,4 milionu korun.
Ztrátu ovlivnil právě nižší počet
ošetřovacích dní a nárůst cen zboží
a energií. Přesto zůstal počet lůžek
i personálu zachován, a to i díky
pomoci štědrých dárců a sponzorů.
DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI
VZP HRADIT NEHODLÁ
Další ranou pro hospic bylo rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny, ke kterému se přidaly i další
menší pojišťovny, že nebude hradit
domácí hospicovou péči. „Jejím smyslem přitom je, aby těžce nemocný
člen rodiny mohl zůstat v důvěrně
známém prostředí domova, zbytečně
netrpěl bolestmi a konec života prožíval důstojně, uprostřed svých blízkých,“ říká Pavel Česal. VZP však
sdělila, že v okrese Litoměřice je domácí ošetřovatelská péče zajištěna
stávajícími poskytovateli a není důvod povolovat další.
„Přesto ji nabízíme a je o ni zájem,“ říká Pavel Česal. Vstřícný krok
učinilo město Litoměřice, které část
dotace na zdravotní a sociální služby,
které každým rokem hospici z městského rozpočtu poskytuje, směřovalo
právě na domácí hospicovou péči.
„Zbývající náklady na tuto službu bychom rádi pokryli z darů a z příspěvků
na péči od pacientů, kteří této služby
využívají,“ věří ředitel.
ŽENA DAROVALA
HOSPICI MILION
I přes finanční obtíže má vedení
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DŮM KULTURY
PATŘIL SENIORŮM
Zhruba tři stovky seniorů se bavily v domě kultury v rámci zábavného tanečního odpoledne, které pro
ně připravili pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského
úřadu.
Nezůstalo však pouze u zábavy.
S radami týkajícími se bezpečí seniorů
vystoupila tisková mluvčí Okresního
ředitelství Policie ČR v Litoměřicích.
Zároveň s tím nabídla seniorům ke
koupi alarm, který je vhodný pro
osobní ochranu při krizových situacích, jako je například přepadení.
„Objednat si tuto pomůcku lidé mohou na recepci městského úřadu. Stojí
175 korun,“ informovala Alena Romová přítomné seniory, kterým byly
rozdány i samolepky s telefony pro
případ nouze.
(eva)

O spokojenost a pohodlí klientů v pěkně vybavených jednolůžkových pokojích s polohovací postelí se stará celkem 47 zaměstnanců.

hospice smělé plány. Praxe totiž
ukázala na případy lidí, jejichž
vážný zdravotní stav se při pobytu
v hospici sice zlepšil, takže pominuly důvody pro další hospitalizaci,
ale rodiny se o ně odmítají nebo nemohou samy starat. Přechod z domácího prostředí hospice do LDN
přitom lidé odmítají. „Proto bychom
rádi uskutečnili přestavbu podkroví
tak, aby zde mohlo být osm lůžek
sociální péče, kde bychom těmto
klientům nabízeli tzv. odlehčovací
služby, částečně hrazené dotací Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Pokud by se jejich stav zhoršil, přeložili bychom je zpět do prostředí,
které důvěrně znají a kde jim bude
opět poskytnuta hospicová péče,“
charakterizuje Pavel Česal projekt,
jehož realizace vyjde na zhruba pět
milionů korun. Polovinu již získal
od štědrých dárců. Patří mezi ně
i žena, která hospici darovala 1,2
milionu korun utržených z prodeje
bytu.

zdravotnických pomůcek. „Máme širokou škálu od invalidních vozíků
a chodítek až po polohovací lůžka
a antidekubitní matrace. Zájem o některé pomůcky je přitom vyšší, než
jsme schopni uspokojit,“ říká Pavel
Česal. Půjčovna přitom není zdrojem
závratného výdělku. Ceny jsou totiž
nízké a zisk slouží na nákup nových
pomůcek.
LITOMĚŘIČTÍ TVOŘILI
38 PROCENT KLIENTŮ
Nejčastějšími uživateli služeb hospice jsou Litoměřičané. Loni tvořili
38 procent klientů, nejčastěji šlo
o klienty mezi 71 až 80 lety, v naprosté většině s onkologickou diagnózou.
Eva Břeňová
Podpořit hospic můžete zasláním DMS ve tvaru DMS HOSPICSTEPAN na číslo 87777.
Cena DMS je 30 Kč, výše Vašeho
daru 27 Kč.

CENU KŘESADLO ROKU
ZÍSKALA MARGIT VESELÁ
Radost hospici kromě štědrých
dárců působí i dobrovolníci, bez jejichž pomoci by se neobešel. Někteří pomáhají s nákupy, provádějí
drobnou rehabilitaci, jiní pečují
o zeleň nebo se starají o knihovnu.
Další jsou neocenitelnými společníky klientů zařízení. Je jich kolem
dvacítky. Loni například dlouholetá
dobrovolnice Margit Veselá získala
od Ústeckého kraje cenu Křesadlo
roku.
ZÁJEM O PŮJČOVNU
POMŮCEK JE VYSOKÝ
Pracovníci hospice se snaží ulehčit
život i rodinám, které se starají
o těžce nemocné, a to půjčováním

Architektonicky zajímavá budova stojí
na Dómském pahorku. Jindy nerušený
klid dočasně narušuje stavba domova
důchodců, která probíhá v těsném sousedství.
Fota Eva Břeňová

K poslechu i tanci hrála litoměřickým
seniorům Pichlovanka. O úvodní slovo
i tanec se postaral místostarosta Jiří
Landa.
Foto Eva Břeňová

SRDÍČKO DOSTALO
NOVÝ AUTOMOBIL
Pomáhat lidem, které osud nepostavil na stejnou startovací čáru jako
ostatní. To je myšlenka, díky které
získalo Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko do užívání osobní automobil Renault.
Stalo se tak zásluhou společnosti
Compact, která již tímto způsobem
předala zařízením pečujícím o postižené lidi celkem 198 vozidel. „Nabízíme firmám zakoupení reklamní
plochy na vozidle, čímž získáme finanční prostředky na jeho pořízení,“
charakterizoval zvolený charitativní
systém jednatel společnosti Mirek
Káninský.
Srdíčko, které je příspěvkovou organizací města Litoměřice, pečuje o
zdravotně handicapované děti a mládež již osmým rokem. „Je neocenitelným pomocníkem rodinám, které se
rozhodly nedat dítě do ústavu, ale starají se o něj vlastními silami,“ uvedl
místostarosta Jiří Landa. Hlavním posláním Srdíčka je zajistit jim vzdělávací, výchovnou, rehabilitační a ošetřovatelskou část.
(eva)

ŠKOLSTVÍ
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ŠKOLKY BUDOU MÍT
PĚKNÉ ZAHRADY
Mateřské školy v Plešivecké a
Mládežnické ulici se od září budou
pyšnit novou zahradou. K jejich modernizaci dochází v průběhu prázdnin. Na realizaci akce má město připraveno 5,5 milionu korun.
„Probíhá tak, aby zahrady byly
srovnatelně vybavené, samozřejmě
s ohledem na technické parametry a
rozměry plochy,“ uvedla pracovnice
odboru životního prostředí městského úřadu Lenka Brožová. Což
znamená, že každá modernizovaná
zahrada má pískoviště, jež se na noc
zakrývá, průlezku, altánek, domeček na hraní, hřiště se zpevněným
povrchem, pergolu a lavičky. Instalované herní prvky splňují normy
EU. Rekonstrukce průměrně velké
zahrady přitom stojí kolem 2,5 až
3,5 milionu korun.
„Po školkách v Plešivecké a
Mládežnické ulici zbývá ještě rekonstruovat zahradu MŠ Revoluční a dokončit vstupní prostor do
zahrady MŠ Baarova,“ dodala
Lenka Brožová.
(eva)

O NÁHRADNÍ ŠKOLKU
JE ZÁJEM MINIMÁLNÍ
V červenci bylo v Litoměřicích
uzavřeno šest a v srpnu pět mateřských škol. Město Litoměřice zřizuje
celkem deset mateřinek, ovšem MŠ
v Mládežnické ulici bude vzhledem
k plánované rekonstrukci sociálního
zařízení mimo provoz po celé letní
prázdniny.
Již v březnu byli rodiče seznámeni
s možností umístit dítě do náhradního
předškolního zařízení. Této možnosti
však využívá málokdo. „Je evidentní,
že rodiče si plánují dovolenou a
prázdniny dětí u prarodičů podle toho,
kdy zařízení, které jejich dítě navštěvuje, zůstane mimo provoz,“ přiblížila
své zkušenosti ředitelka litoměřických
mateřských škol Jiřina Benešová.
Do celkem 33 tříd litoměřických
mateřských škol docházelo v tomto
školním roce 750 dětí.
(eva)

4. srpna

NAŠLI ZTRACENÉ KOŘENY

Chcete vidět, jak vypadala pokratická náves před sto lety? Zajímá
vás původní podoba lovosické
ulice, v níž roku 1854 nechali bratři
Tschinkelové postavit továrnu na
cikorku, z níž se později stal závod
na výrobu cukrovinek DELI? Nejen
tyto zajímavosti, ale i spoustu dalších z Litoměřic, Lovosic, Ploskovic, Úštěcka a mnoha dalších míst
Českého středohoří obsahuje právě
vydaná kniha nesoucí název Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří.
Dílo je o to cennější, že jeho autory jsou školáci, kteří se pod vedením pedagogů zapojili do stejnojmenného projektu, jehož cílem
bylo zlepšit vztah mládeže ke
svému okolí, nalézt ztracené kořeny v oblasti, které se dříve říkalo Sudety, a to za pomoci počítačových a digitálních technologií.
„Děti debatovaly s pamětníky o

Návštěvníci vernisáže dostali knihu
zdarma.
Foto Eva Břeňová

tom, jak před mnoha lety vypadala
místa, v nichž žijí. Navštěvovaly
archivy, muzea, sbíraly dobové
fotografie a pohlednice a srovnávaly je se současností,“ charakterizovala práci Veronika Svobodová, vedoucí Střediska ekolo-

gické výchovy Sever, které se společně s dalšími institucemi podílelo na projektu, jehož nositelem
se stalo město Litoměřice. „Děti
shromáždily úžasný a cenný
materiál, který nám všem připomíná, v jak krásném prostředí žijeme,“ podotkl starosta Ladislav
Chlupáč.
Projektu se účastnilo dvanáct základních a dvě střední školy z celého Ústeckého kraje. Z Litoměřic
se do něj zapojily ZŠ Na Valech, ZŠ
Ladova, ZŠ Lingua Universal. Výsledkem jejich snažení je nejen
poutavá kniha srovnávající historii
se současností, ale i putovní výstava, jejíž vernisáž proběhla
v červnu v Divadle K.H.Máchy
v Litoměřicích. Kniha je neprodejná, ale uvažuje se o jejím upraveném vydání určeném k prodeji.
Více se lze o projektu dozvědět na
www.ztracenyraj.net.
(eva)

STUDENTI SE VŽILI DO ROLE PRŮVODCE
Nedostatek dobře vybavených jazykových průvodců, kteří by zajímavým způsobem přiblížili turistům historii města, řeší i Litoměřice.
Oddělení cestovního ruchu a marketingu městského úřadu proto navázalo spolupráci s Integrovanou
střední školou na Dlouhé ulici, která
vzdělává mládež i ve čtyřletém maturitním oboru Hotelnictví a turismus. Studenti již v závěru tohoto
školního roku provedli po městě několik skupin, včetně školáků. Pilovali proto své znalosti o Máchově
světničce, historických sklepeních,
biskupství a mnoha dalších historicky
zajímavých místech.
„Musím říci, že je to velice bavilo. Hovořili s pamětníky, sháněli
zajímavosti. Sami byli překvapení,
kolik jich dokázali zjistit,“ zhodnotil jejich práci, kterou vykonávali

V rámci školní praxe si průvodcovství
vyzkoušela i studentka ISŠ Lenka Mackovczinová.
Foto Eva Břeňová

zdarma v rámci praxe, ředitel školy
Roman Hudec. Studenti by postupně měli být schopní poutavým
způsobem hovořit nejen o Litoměřicích, ale v případě zájmu provést
skupinu turistů i po Ploskovicích,
Úštěcku a dalších zajímavých místech blízkého okolí.
Škola v oblasti gastronomie pak
spolupracuje i s provozovatelem lodi

Porta Bohemica. V příštím školním
roce chce nabídnout novou službu,
kterou je průvodcovství po dobu
plavby. Lidem, kteří se rozhodnou
plout po trase Roudnice nad Labem Litoměřice - Ústí nad Labem, budou
vyprávět o zajímavostech, které lze
spatřit z paluby lodi.
Ředitel školy společně se zástupci litoměřické radnice absolvoval i cestu do Fuldy, partnerského
města Litoměřic, kde se dohodl na
spolupráci s tamní školou podobného zaměření. „V rámci chystaných
Česko-německých
dnů
kultury, které v Litoměřicích proběhnou v říjnu, například studenti a
žáci učebních oborů ISŠ budou
prezentovat českou kuchyni,“ dodal
vedoucí oddělení cestovního ruchu
a marketingu městského úřadu
Kamil Soukup.
(eva)

DĚTI TVOŘILY MAKETY SMRTI

Cigareta jako šíp trčící ze srdce. I takto děti ztvárnily rizikovost kouření.
Foto Eva Břeňová

Odpudivé makety cigaret s názvy Generál smrt, Červ nebo Časovaná
bomba jsou vystaveny ve vitríně hygienické stanice. Jejich autory jsou děti základních škol, které se zapojily do celostátní kampaně Den bez tabáku.
V rámci ní totiž soutěžili žáci prvního a druhého stupně litoměřických základních a speciálních škol o nejlépe vytvořenou cigaretovou maketu poukazující na negativní důsledky kouření.
Nejlépe se podle porotců dílo zdařilo žákům Soukromé základní školy Lingua universal, kteří si odnesli prvenství jak v kategorii prvního, tak i druhého
stupně. Nejen oni však získali ceny darované městem Litoměřice, členem Národní sítě Zdravých měst, která je organizátorem celostátní kampaně. Oceněny byly i děti ze ZŠ Havlíčkova, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Ladova a ZŠ speciální a praktické v Šaldově ulici.
„Bylo hrozně těžké určit pořadí, protože vítězem je podle mne každé dítě,
které se do této soutěže zapojilo,“ konstatoval místostarosta Litoměřic Ivan
Palán, který ceny předával.
Soutěž pořádá Zdravé město Litoměřice druhým rokem. „Zapojily se do ní
čtyři základní a jedna speciální škola. Rádi bychom, aby se jejich počet zvyšoval,“ uvedla koordinátorka projektu Monika Kubešová.
(eva)

4. srpna

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

DO LITOMĚŘIC PŘIJDOU POSILY

Litoměřickému hokeji roste solidní základna. Žákovská mužstva
šestých až devátých tříd totiž v souhrnu dosáhla třetího nejlepšího výsledku v konkurenci zhruba čtyř desítek mužstev. Předstihly je pouze
Sparta a Hvězda Praha.
„Jde o historicky nejlepší výsledek
litoměřického hokeje této věkové kategorie,“ pochvaluje si Daniel
Tvrzník, hrající trenér dospělých (na
snímku). Ti udrželi druhou ligu, což
byl pro nováčka z Litoměřic jasný
cíl. S jídlem však roste chuť a tak se
ambice pochopitelně zvyšují. „V nadcházející sezoně bychom rádi bojovali o střed tabulky,“ říká trenér. Proto
došlo k posílení týmu, jehož brankářskou jedničkou se nově stane Martin
Volke z Ústí nad Labem. Nastoupí i
útočník s extraligovými zkušenostmi
Milan Buďa, který je stejně jako další
posila David Bauer z Mostu. Počítá se
i s návratem obránce Martina Skácela.

Mančaft již ukončil dvouměsíční
přípravu na nadcházející sezonu.
Nyní mají hráči dovolenou. Na led
prvně naskočí 13. září v Písku.
Doma, pokud bude kvalitní led, se
představí 24. září. Litoměřičtí hokejisté zažili v uplynulé sezoně skvělou
diváckou kulisu, po Sokolovu dru-

hou nejpočetnější ve druhé lize. „Věřím, že nás podrží i letos. Uděláme
vše pro to, abychom je nezklamali,“
slibuje trenér Daniel Tvrzník.
Informace o HC Litoměřice naleznou fanoušci na nově utvořených
webových stránkách www.hclitomerice.cz.
(eva)

PALCE DRŽÍ
I SENÁTOR
Co nejlepší výsledek na olympiádě v čínském Pekingu osobně
popřál místopředseda vlády a senátor za Litoměřicko a Slánsko Alexandr Vondra trampolínistce Lence
Honzákové, kterou přijal ve své
kanceláři na Úřadu vlády.
V Pekingu se Honzáková 16.
srpna popere o co nejlepší umístění
s dalšími patnácti závodnicemi
světa. Pouze osm jich postoupí do
finále, které proběhne o tři dny později.
Palce drží nejen senátor, ale nepochybně i všichni Litoměřičané,
také našemu veslaři Milanu Bruncvíkovi, který se do Pekingu nominoval na čtyřce bez kormidelníka
poté, co posádka na Mistrovství
světa v Mnichově vyveslovala
sedmé místo. Úspěšnou sezonu zakončila v září na Mistrovství Evropy v Poznani, kde získala titul
mistra Evropy.
(eva)

V ZÁŘÍ PADNE
ROZHODNUTÍ
Pro hokejisty i bruslící veřejnost
bude 20. září magickým dnem. Mělo
by totiž padnout rozhodnutí o tom, zda
město Litoměřice uspěje v Regionálním operačním programu s žádostí o
dotaci na opláštění a modernizaci zimního stadionu. Pokud ji město získá,
v což všichni doufají, budou muset
hokejisté přemýšlet o dočasné náhradní ledové ploše.
„I když modernizace stadionu začne, předpokládáme, že letošní sezonu odehrajeme doma,“ zamýšlí se
ředitel Městských sportovních zařízení Jaromír Tvrzník. V následující
sezoně by se však dočasným domovem stal pro hokejisty lovosický stadion.
(eva)

KRYTÝ BAZÉN JE UŽ
OPĚT V PROVOZU
Po měsíční odstávce byl v pátek opět otevřen krytý plavecký
bazén. V průběhu odstávky došlo
kromě pravidelné údržby v technické části bazénu i k realizaci
poslední etapy výměny litinového
potrubí za plastové. „Velkou změnou, která se přímo dotkne návštěvníků, je rozšíření kapacity
hojně navštěvované sauny,“ informoval ředitel Městských sportovních zařízení Jaromír Tvrzník.
Otevírací doba bazénu je
v srpnu jednotná. Provoz začíná
každý den v 8 a končí ve 21 hodin.
(eva)

ROLE HOSTITELE SE
UJALI FOTBALISTÉ

Hodně úspěchů na olympiádě popřál senátor trampolínistce Lence Honzákové.
Foto Eva Břeňová

TRÁVNÍK SE OPĚT ZELENÁ
Travnatá plocha fotbalového stadionu Na Kocandě se opět zelená.
Loni zahájená regenerace poničené
plochy, spočívající v jejím rozorání,
hnojení a zasypání pískem, pokračovala i letos. A to výřezem poničených travnatých ploch a jejich náhradou připraveným drnovištěm.
Na moderní tréninkový areál a
trávník s umělým zatravněním si
však fotbalisté ještě musejí počkat.
„S žádostí o dotaci jsme u Minister-
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stva školství, mládeže a tělovýchovy
letos neuspěli. Snad se to podaří
v příštím roce,“ věří místopředseda
FK Dionýz Hutár.
Po vyřešení majetkových záležitostí a díky vstřícnému přístupu
města již ale došlo k opravě kabin,
tribun, oplocení areálu, opravě kanalizace a dešťových svodů. Restaurace bude podle místopředsedy otevřena s příchodem příští fotbalové
sezony, tedy na přelomu srpna a září.

Cílem fotbalového A mužstva dospělých je postoupit v krajském přeboru z letošní deváté příčky o několik míst výš. Pomoci k tomu mají i
dvě nové posily. Přípravka hodlá zabojovat v krajském přeboru, kde
skončila sedmá. Do vyšší soutěže
postupují mladší žáci, kteří vyhráli
okresní přebor, stejně jako starší žáci
vybojovali postup do krajského přeboru. Dorostenci skončili v krajské
soutěži pátí.
(eva)

Partnerství mezi Litoměřicemi a
francouzským městem Armentieres
pokračovalo na poli sportovním. Role
hostitele se tentokrát ujal litoměřický
fotbalový klub, který pod záštitou senátora Alexandra Vondry a starosty
Ladislava Chlupáče uspořádal turnaj
v kopané pro čtrnácti a patnáctileté
žáky.
Zúčastnila se dvě mužstva z Francie, Litoměřičtí a FK Česká Lípa. Po
boji si prvenství odvezl první tým z Armentieres, který naše žáky při rovném
počtu bodů porazil lepším skórem.
Po skončení turnaje proběhl atraktivní fotbalový zápas mezi A mužstvem dospělých FK Litoměřice a
účastníkem extraligy FK Teplice. Tepličtí vyhráli 3:0.
(eva)

Víte, že...?
…. mistrem České republiky pro
sezonu 2007/2008 se stal Michal
Čupr ze Slavoje Litoměřice? Titul
mistra a zároveň Český pohár mu náleží poté, co v červnu při finále Mistrovství ČR v šermu kadetů porazil
dosud vedoucího závodníka žebříčku
mistrovství Richarda Pokorného
z Humanity Praha výsledkem 15:6.

PROGRAMY
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DŮM KULTURY

Srpen
zavřeno, probíhají interiérové úpravy DK
Září
9.9. 19.30 h. František Nedvěd
11.9. 18.00 h. cestopisná přednáška ÍRÁN
14.9. 15.00 taneční odpoledne REGIUS BAND s Jitkou Dolejšovou

4. srpna

FILMOVÝ FESTIVAL

„STŘET REALIT“
Ve dnech 21. až 24. srpna proběhne již poosmé litoměřický filmový festival. Letošní ročník si pohrává s tématem reality a variacemi jejího nazíraní, věnuje se
nejen rozporům snů a skutečnosti, ale také střetům reality člověka a přírody, která
ho obklopuje; střetům politických, uměleckých idejí a jejich prosazování.

15.9. 19.30 Bolek Polívka
21.9. 10 a 15 hod. Sváťovo dividlo

PROGRAM FESTIVALU

DIVADLO

Čtvrtek 21. 8.
Hospůdka u Letního kina
15:00 Visací zámek 1982 2007 (Petr Zelenka,
ČR, 1993, 50 min)
16:00 FAMU BEST

Srpen
divadelní prázdniny
Září
Malování na tmu (František Kratochvíl). Představení pro školy i veřejnost.
Černé divadlo zavádí malého diváka
do světa fantazie a humoru, všude rozdává smích a dobrou náladu. 9.00 a
10.30 hod. Termín bude upřesněn.
4.9. Koncert francouzských klavíristů.
18 hod.
10.9. Mezinárodní hudební festival Litoměřické varhanní léto
Franz Danksagmueller Katedrála sv. Štěpána. 19.00hod.
16.9. Představení pro veřejnost Švandova
divadla Praha
Slepice (Nikolaj Koljada)
Skvělá komedie od nejuváděnějšího
ruského dramatika současnosti. Hrají:
Klára Cibulková, Kristýna Frejová a
další. 19.00hod.
19.9. vernisáž výstavy panoramatických
fotografií
24.9. vítání občánků

LETNÍ KINO
SRPEN (začátek ve 21 hod.)
5.8. Indiana Jones a království křišťálové lebky (USA,2008)
Téměř po 20 letech se jedna z nejslavnějších filmových postav vrací na
plátno!
8.8. koncert „The HOGS „
Čistý a ničím nezkažený irský folklor.
Od 19.30hod.
12.8. Taková normální rodinka(ČR,2008)
Máte pocit, že je vaše rodina praštěná?
Seznamte se s Hanákovými! Od
21.00hod.
15.8. František je děvkař(ČR,2008)
Když už nevíte koho podvádět, zbývá
podvádět snad jen sám sebe. Od
21.00hod.
21.-24.8. Filmový festival
29.8. Film na přání : Krajina přílivu - Horší
už to nebude - Kuličky - Irina Palm
Persepolis Outsider. Hlasujte.

Hraná tvorba:
Co nejkrásnějšího v kavárně (Jakub Felcman, 8 min)
Animace:
Kdo s koho (Marie Minářová, 2 min)
Evino ovoce aneb docela rychlá evoluce (Ishida Kaoru, 2:20 min)
Tašky (Miloš Tomić, 5 min)
Vlna péče (Alexandra Hetmerová, 2:24 min)
Bloody Mary Christmas (Jan Cechl, 12 min)
I’am bigger and better (Martin Duda, 17 min)
Dokument:
Piraňa (Věra Čákanyová, 25 min)
Hormonální akvárium (Tereza Tara, 20 min)
O topanki (Rozálie Kohoutová, 13 min)
Vračka (Klára Tasovská, 14 min)
Rula, ticho, Čumba, Ladislav, Doc. Karel
Floss a další hrdinové našich demonstrací
v roce 2008 (Helena Všetečková, 55 min)
19:30 Vysoká škola múzických umení Bratislava (114 min)
Dokument:
O Soni a jej rodine (Daniela Rusnoková,
2006, 35 min)
Hraná tvorba:
Studený spoj (Miroslav Remo, 14 min)
Ďalšie dejstvo (Prikler Mátyás, 2006, 24:21
min)
Ábelov čierny pes (Mariana Čengel-Solčanská, 2006, 30 min)
Animace:
About Socks and Love (Michaela Čopíková,
2008, 6:41 min)
Woolf (Juraj Kubinec, 2006, 4:07 min)
Kino Máj
19:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: STRACH(Y)
ZE TMY (česká předpremiéra)
(Francie, 2007, 85 min)
Letní kino
22:00 SZULKIN POPRVÉ: Válka světů příští
století (Piotr Szulkin, Polsko, 1981, 96 min)
Pátek 22. 8.
Kino Máj
9:00 Případ pro začínajícího kata (Pavel Juráček, ČR, 1969, 102 min)

12:00 Ať žije Alžírsko (Nadir Moknèche, Francie,
Alžírsko, Belgie, 2004, 113 min)
14:30 Tristram Shandy (Michael Winterbottom,
Velká Británie, 2006, 91 min)
16:30 Panna zázračnica (Štefan Uher, Slovensko, 1966, 93 min)
18:30 Americká noc (Francois Truffaut, Francie,
1973, 115 min)
Minimax
9:30 Kin-Dza-Dza (Georgi Danijela, SSSR,
1986, 135 min)
12:30 Temný obraz (Richard Linklater, USA,
2006, 100 min)
14:30 Videodrome (David Cronenberg, USA,
1983, 87 min)
16:30 Režiséři Juráček a Havetta v dokumentu
Klíč k určování trpaslíků (Martin Šulík,
ČR, 2002, 58 min)
Slávnosť osamelej palmy (Marko Škop,
Juraj Johanides, Slovensko, 2005, 39
min)
Knihovna K. H. Máchy
10:00 Lucie Seifertová beseda o literatuře pro
děti s dětmi (autorka a ilustrátorka Dějin
českého národa, leporel Tajemná Praha či
Tajemné hrady a zámky)
Bloky krátkých ﬁlmů to nejlepší z festivalů
12:00 ANIFEST (65 min)
13:30 FRESH FILM FEST (90 min)
15:30 SHORTFILM (40 min)
16:30 NA ŠKOLE, PO ŠKOLE (bývalí studenti
Filmové školy a UTB ve Zlíně osobně představí své ﬁlmy - Marek Rubec, Aleš Výmola, Dan Černý, Tomáš Hájek)
Divadelní stan u Letního kina
19:00 VOICES (Pavla Milcová, kytarista Peter
Binder, kontrabasista Jaromír Honzák,
houslista a klávesista Martin Zbrožek muzika přesahující jazz i lidovou hudbu v autorských skladbách)
21:00 NANA ZORIN (originální koktejl taneční a
kytarové hudby, psycha i popu, který vám
pořádně protočí panenky)

15:00 Muž, který spadl na Zemi (Nicolas Roeg,
Velká Británie, 1976, 140 min)
18:00 Fitzcarraldo (Werner Herzog, Německo,
Peru, 1982, 158 min)
Minimax
9:30 California Dreamin’ (Bez konce) (Cristian
Nemescu, Rumunsko, 2006, 155 min)
12:30 Zlomená křídla (Nir Bergman, Izrael, 2002,
87 min)
14:30 Estamira (Marcos Prado, Brazílie, 2004,
121 min)
18:30 Divadlo Letí, Praha: Náš malý svět (současná irská hra M. Garryho o třech bratrech
uprostřed Belfastu v režii M. Schlegelové)
Knihovna K. H. Máchy
15:00 STŘET S POLITIKOU: VAROVÁNÍ DO
LET BUDOUCÍCH
Bezesné noci (Radim Špaček, David Čálek, ČR, 2003, 108 min)
Vládneme, nerušit (Tomáš Kudrna, ČR,
2008, 52 min)
Hosté bloku: publicista Erik Tabery, režiséři Tomáš Kudrna a Radim Špaček
Divadelní stan
15:30 Divadlo z Praku, Praha: O perníkové
chaloupce (pohádka plná vtipu, písniček a
poučení, hrají a zpívají Karel Zima a Jarmil
Škvrna a roztomilé loutky)
Altán na Střeleckém ostrově
17:00 LITOMĚŘICKÁ HUDEBNÍ SCÉNA:
Safraﬁx, Pure Silence, Povinný výtěr,
SKAžená SKArlet
21:00 SCHODIŠTĚ (již 25 let si „Nahoru po schodišti dolů band“ bere s odvážnou lehkostí,
občas i drzostí z hudebních stylů vše, co
mu přijde pod ruku)
Letní kino
22:30 SZULKIN POTŘETÍ: Ga,Ga Sláva hrdinům (Piotr Szulkin, Polsko, 1985, 80 min)
Neděle 24. 8.
Kino Máj
10:00 Orfeus (J. Cocteau, Francie, 1950, 112 min)
12:30 Svatá Klára (Ari Folman, Ori Sivan, Izrael,
1996, 85 min)
14:30 Za hranicí ticha (Caroline Link, Německo,
1996, 109 min)
17:00 Rekonstrukce (Lucian Pintilie, Rumunsko,
1968, 100 min)

Letní kino
22:30 SZULKIN PODRUHÉ: O-bi, O-ba. Zánik
civilizace (Piotr Szulkin, Polsko, 1984, 85
min)

Minimax
10:00 ANIME aneb Fenomén japonské animované tvorby (Michal Wokoun,
www.manga.cz)
15:00 KYBERPUNK „střet realit“ (Kamil Fila)
19:00 BORŠČ (autorské divadelní představení
Hany Malanikové a Evy Čechové)

Sobota 23. 8.
Kino Máj
9:00 Slávnosť v botanickej záhradě (Elo Havetta, Slovensko, 1969, 95 min)
11:00 Můj milovaný nepřítel Klaus Kinski (Werner Herzog, Německo, 1999, 95 min)
13:00 Mléčná dráha (Benedek Fliegauf, Maďarsko, 2007, 82 min)

Divadelní stan u Letního kina
15:30 Divadelní soubor Mráz po zádech,
Praha: Anastazius Kočkorád velký kouzelník (Pohádka pro děti i dospělé o jednom klukovi s divným jménem, který se učí
čarovat. Hrají: D. Mráz a E. Čechová)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
WWW.KINOOSTROV.CZ

PROGRAM KINA MÁJ
SRPEN
1.8. Sissi a Yetti (Německo, 2007, animovaná komedie). Sissi a císař
Franz. 17.30 hod.
Hancock (USA, 2008, komedie)
Zvláštní hrdina s velkými schopnostmi. 20.00 hod.
2.-3.8. Sissi a Yetti. 17.30 hod.
Hancock. 20.00 hod.
4.8. Penelope (USA, 2006, komedie/pohádka. Poprvé v životě pozná, jaké to je být někým odlišným. 20.00hod.
5.8. Penelope. 20.00hod.
6.-10.8. KINO NEHRAJE!!
10.-11.8. Sweeney todd: Ďábelský holič
z Fleet street (USA, 2007, drama/
muzikál). Hrají: J.Depp. 20.00hod.
13.-14.8. Kopačky (USA, 2008, komedie)

15.-16.8.
17. 8.

18.8.
19.-20.8.
21.-24.8.
24.8.

Neskutečně katastrofická romantická komedie. 20.00 hod.
Wanted (USA, 2008, akční)
Adaptace drsného akčního komiksu. 20.00 hod.
Winx club - Výprava do ztraceného království (Itálie, 2007, animovaný). Osud království Magické dimenze je v rukou víly
Dračího plamene. 15.30 hod.
Wanted. 20.00hod.
Neuvěřitelný Hulk (USA, 2008,
akční/komiks). Když se naštve, nebudete ho mít rádi. 20.00 hod.
Neuvěřitelný Hulk. 20.00 hod.
Filmový festival
Akta X: Chci uvěřit (USA, 2008,
sci-fi thriller). Hrdinové slavného
seriálu se po letech setkávají nad
novým případem. 20.00 hod.

25.-27.8. Akta X: Chci uvěřit. 20.00 hod.
28.8. Máj (ČR, 2008, balada). Po Kytici
další atraktivní zpracování českého
literárního podkladu od F.A.
Brabce. 20.00 hod.
29.-30.8. Máj. Od 20.00 hod.
31.8. Horton. (USA, 2008, animovaný).
Příběh slona. 15.30hod.
Máj. 17.30 a 20.00 hod.
ZÁŘÍ
1.9. Máj.17.30 hod.
1.-3.9. Jak ukrást nevěstu (romantická
komedie). 20 hod.
4.9. Controll (Filmový klub). 20 hod.
4.-7.9. Wall-E (nový animovaný film od
Pixaru)
5.-10.9. Mumie: hrob dračího císaře
8.9. Paříž (filmová lahůdka). 20 hod.

11.9. Rolling Stones (Film. klub). 20 h.
11.-14.9. Mamma Mia (muzikál s hudbou
skupiny Abba)
12.-17.9. Temný rytíř (nové pokračování
batmanovské série)
18.9. USA versus John Lennon (Filmový klub). 20 hod.
18.-21.9. Rudý baron (film o nejproslulejším letci 1. sv. války)
19.-21.9. Zapomenutý ostrov (rodinná komedie)
20.-22.9. Prosím přetočte (nová komedie
Michela Gondryho)
23.-24.9. Sirotčinec (španělský horor). 20
hod.
25.9. Across the Universe (Filmový
klub). 20 hod.
26.-27.9. Bobule (úspěšná česká komedie v
rámci vinobraní). 20 hod.
28.9. Konečně spolu. 17.30 a 20 hod

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

4. srpna

VLÁČEK JE NOVOU ATRAKCÍ
Nejen turisty, ale
i obyvatele Litoměřic vozí na pravidelné trase výletní
vláček. Na jeho
jízdním řádu se dohodli zástupci radnice s jeho provozovatelem poté, co po
dobu zhruba dvou
týdnů jezdil zkušebně městem.
Vláček přitom
není pouze výletní.
Využívat ho mohou
místní lidé i jako
městskou hromadnou dopravu, protože má na dvou
okruzích šestnáct zastávek. Jeden okruh městem přitom
trvá zhruba pětatřicet minut. Zastavuje nejen na autobusových zastávkách. Nastoupit lidé mohou i U
Hvězdárny, na Mírovém náměstí,
kam autobusy MHD zajíždět ne-

smějí, a na mnoha dalších místech.
Vláček s kapacitou 44 míst jezdí
pouze v turistické sezoně. Tedy
hlavně v červenci a v srpnu. V září
dojde k omezení jeho provozu.
„Chtěli jsme zatraktivnit turistickou

nabídku a zároveň
propojit jednotlivé
části města tak, aby
se vláčkem mohli dostat obyvatelé sídlišť až na
Střelecký ostrov,“
charakterizoval
myšlenku místostarosta J. Tvrdík.
Výletní vláček
bude mít návaznost
i na pravidelnou veřejnou lodní dopravu. Například
v sobotu vyjede
z Litoměřic tak, aby
do Velkých Žernosek a Píšťan dovezl
cestující, kteří v těchto obcích budou moci ihned nastoupit na loď Porta Bohemica. Informace o jeho jízdním řádu
naleznou zájemci na internetových
stránkách města nebo na www.vyletnivlacek.cz.
(eva)

DOSTALA VÝPOVĚĎ PARTNEREM JSOU I LITOMĚŘICE

Vedení Městských kulturních zařízení Litoměřice opět hledá provozovatele restaurace a
barů domu kultury. Litoměřičtí radní totiž
schválili výpověď z nájmu Jitce Vaňkové.
„Podnikatelka bohužel nezaplatila za měsíce
květen a červen zálohy za energie. Prostory
by měla opustit do konce července,“ vysvětlil
místostarosta města Ivan Palán. Zda se tak
opravdu stalo, nebylo v době uzávěrky zpravodaje zřejmé.
Radní se nyní budou zabývat tím, jak dvě
restaurace domu kultury, jejichž provoz je
s ohledem na rozlehlost prostorů energeticky
náročný, v budoucnu využít. Jisté je v tuto
chvíli pouze to, že zachován musí být s ohledem na kulturní akce konané v domě kultury
provoz barů.
(eva)
Litoměřická radnice má novou
obřadní síň. Za zhruba 2,5 milionu
korun prošla celkovou modernizací
tak, aby nabídla důstojné zázemí pro
konání slavnostních aktů, mezi něž
patří svatební obřady, předávání ma-

Propagace Labe jako důležité dopravní cesty pro osobní i nákladní dopravu je cílem projektu s názvem Labe-Elbe, jehož
partnerem se stalo i město Litoměřice.
V rámci projektu vyjede z Prahy do Hamburku seminární
loď, která bude na jednotlivých zastávkách propagovat lodní
dopravu. V Čechách zastaví kromě Prahy již jen v Litoměřicích
a Děčíně. „V Litoměřicích zakotví v neděli 7. září v 10 hodin.
Odpluje pak o den později v 18 hodin,“ prezentoval výsledek
schůzky, která se uskutečnila v Magdeburgu, místostarosta Jaroslav Tvrdík.
Úkolem Litoměřic přitom bude připravit poutavý program.
„Uvažujeme o přednášce pro veřejnost poukazující na význam
a dopady lodní dopravy. Přímo na lodi chceme instalovat expozici vážící se k tomuto tématu,“ konstatoval v této souvislosti
vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu městského
úřadu Kamil Soukup.
(eva)
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JÍZDNÍ ŘÁD
Platnost: do 31.8.
ZASTÁVKOVÁ JÍZDA MĚSTEM
úterý, pátek, neděle:
I. okruh
Mírové náměstí - radnice
16.00 h. 17.30 h.
Stránského - Luna
16.05 h. 17.35 h.
Škroupova (u garáží)
16.10 h. 17.40 h.
Pokratice - Kaplička
16.15 h. 17.45 h.
Pokratice - U Lávky
16.17 h. 17.47 h.
pokratické závory
16.20 h. 17.50 h.
Horní nádraží
16.25 h. 17.55 h.
Palachova - u kina
16.30 h. 18.00 h.
Hvězdárna - parkoviště
16.35 h. 18.05 h.
Mírové náměstí - radnice
16.40 h. 18.10 h.
II. okruh
Mírové náměstí - radnice
16.45 h. 18.15 h.
Písečný ostrov – koupaliště
16.50 h. 18.20 h.
Lodní náměstí – přístav
16.52 h. 18.22 h.
Střelecký ostrov - kurty
16.55 h. 18.25 h.
Český rybářský svaz
16.58 h. 18.28 h.
nádraží město
17.08 h. 18.38 h.
Daliborova – stará benzinka
17.10 h. 18.40 h.
Daliborova, roh Topolčianská
17.12 h. 18.42 h.
Nerudova-(Chládek-Tintěra)
17.15 h. 18.45 h.
Březinova cesta (Pokratická)
17.22 h. 18.52 h.
Mírové náměstí - radnice
17.28 h. 19.00 h.
čtvrtek:
OKRUŽNÍ JÍZDA MĚSTEM
odjezdy:
16.00 hod., 16.20 hod., 16.40 hod.
17.00 hod., 17.20 hod., 17.40 hod.
18.00 hod., 18.20 hod., 18.40 hod.
Litoměřice-Mírové náměstí (radnice), Michalská, Pekařská,ČSA,Komenského, Dlouhá, Mírové náměstí - radnice
Výletní vláček zajišťuje rozvoz pasažérů lodi Porta Bohemica v 17.00 hod. nebo 17.20 hod. je okružní jízda
městem přerušena.
sobota:
JÍZDA NA JEZERO V PÍŠŤANECH
doprava cestujících z Litoměřic na přístaviště Marina k lodi
Porta Bohemica a zpět do Litoměřic
(po dohodě z Velkých Žernosek – návsi do Litoměřic)
spoje navazují na provoz lodi Porta Bohemica
Mírové náměstí - radnice
10.00 hod.
nádraží - město(bus + vlak)
10.05 hod.
Na Valech – u pošty
10.07 hod.
Vojtěšské náměstí
10.10 hod.
Žalhostice - vlakové nádraží
10.20 hod.
Píšťany (odbočka na Marinu)
10.30 hod.
zpět do Litoměřic od Mariny
Žalhostice - vlakové nádraží
Mírové náměstí - radnice

10.45 hod.
10.50 hod.
10.00 hod..

OBŘADNÍ SÍŇ VONÍ NOVOTOU
turitních vysvědčení, přijímání významných osobností a podobně.
„Město Litoměřice si zasloužilo
reprezentativní prostory. Dřívější obřadní síň působila pochmurným dojmem. Nyní stojíme v nádherné, provzdušněné a oku lahodící místnosti,“
uvedl při jejím otevření starosta Ladislav Chlupáč.
Modernizace obřadní místnosti,
která v nezměněné podobě sloužila
od počátku devadesátých let, proběhla v rekordně krátkém čase měsíce května, kdy o svatby nebývá
zájem. „Její interiér byl koncipován
tak, aby ladil se sousední starostovou pracovnou,“ uvedl stavební
technik městského úřadu Ladislav
Pošík.
Změnou prošla již místnost, v níž
páry na obřad teprve čekají. Stěny
jsou obloženy zrcadly, výklenku do-

minuje strojek kyvadlových hodin.
K dispozici je zrekonstruované sociální zařízení. Interiér samotné obřadní síně je laděn do modrých, šedých a béžových barev. Vybaven je
klimatizací.
Při vstupu vítá hosty svatá Dorota,
patronka nevěst. Autorkou figurální
plastiky z opuky je Alžběta Kumstátová z Miřejovic. Ačkoli jde o moderní pojetí, dílo nese stopy 4. století,
z něhož svatá Dorota pocházela.
„Dorota si odmítla vzít bohatého patricia, za což byla upálena. Jako křesťanka zůstala věrná jediné své lásce,
tedy Kristovi,“ přiblížila osud svaté
Doroty mladá výtvarnice. Dalším dílem zkrášlujícím prostory jsou dvě
velkoplošné grafiky, jejichž autorem
je akademický malíř Pavel Bergr. Na
prvním obrazu je vyobrazena Madona s dítětem v ruce, za níž se tyčí

litoměřické muzeum a kostel. Motivem druhého díla jsou krásné tváře
muže a ženy.
(eva)

Autorkou figurální plastiky ztvárňující
svatou Dorotu, patronku nevěst, je A.
Kumstátová z Miřejovic.
Fota Eva Břeňová

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
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VINOBRANÍ BUDE DVOUDENNÍ
Litoměřické vinobraní bude dvoudenní.
Jde o nejzásadnější změnu v organizaci
akce, kterou každoročně navštěvuje kolem
dvaceti tisíc lidí. Na pěti pódiích se vystřídá celkem 9 různých žánrů v samostatných blocích.
Akce začne v pátek 26. září v 16 a
skončí ve 22 hodin, přičemž vstup má
být v tento den zdarma. „Páteční večer
bude hlavně o vínu, komornějšího charakteru. Prostor bychom rádi dali místním
hudebníkům, jestli ovšem o jejich vystoupení projeví živnostníci podnikající
v centru zájem,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Městských kulturních zařízení. Místní kapely by se tak měly prezentovat především v uličkách ústících
na náměstí, jako tomu bylo v prvních ročnících akce. Za doprovodu cimbálové
muziky Jožky Šmukaře se představí výrobci vína z Čech i Moravy, nebude chybět odborná prezentace a poradenství. Ve
20 hodin vystoupí legendární swingový
orchestr Františka Honzáka se svými
hosty. Páteční večer završí příjezd Karla
IV. a rytířů. Lidé se mohou těšit na ohňovou show v podání kejklířů.
Historické tržiště, originální ležení císaře Karla IV., stejně jako ukázky starých
řemesel (vše s výkladem) vyplní centrum
města nejen v průběhu pátečního odpoledne, ale i celého sobotního dne, kdy program odstartuje v 11 hodin. Na hlavním
podiu postupně od 11. hodiny vystoupí kapely Poutníci, Cop, Kamelot a Hop Trop.
Dětská scéna tentokrát vyroste na Kostel-

Na vinobraní i letos dorazí král Karel IV. se svou
družinou.
Foto Eva Břeňová

ním náměstí. Pro děti je připraven program
plný pohádek, soutěží, vystoupení kouzelníka a dalších hostů.. Dominikánské náměstí bude od 11. hodiny patřit revivalovým kapelám.
Program na všech scénách bude mezi
15. a 16. hodinou přerušen, aby lidé měli
možnost zhlédnout historický průvod a setkat se s představiteli města.
V 16 hodin pak odstartuje druhá část

dne. Na Mírovém náměstí postupně vystoupí Waldagang, kapely Kryštof, Těžkej
Pokondr, Desmond a No Name. „Ohňostroj proběhne s ohledem na nejmladší
účastníky vinobraní již ve 22 hodin,“ podotkl místostarosta Ivan Palán. O vrchol
akce se pak před půlnocí postará nestárnoucí Olympic. Kostelní náměstí bude odpoledne patřit dýdžejům, Dominikánské
swingu, dvůr pizzerie Hip hopu a o program U Hvězdárny Braní de la Maria se
postará agentura Expressive.
Na vinobraní i letos dorazí desítky českých a moravských vinařů. O odbornou
část spojenou s prezentací vín se postará
Ortopedické centrum z Ústí nad Labem,
tradiční pořadatel Vinařských Litoměřic.
Vstupné bude stejné jako loni, tedy dospělí zaplatí v sobotu 120 korun a děti do
130 centimetrů padesátikorunu.
S ohledem na termín uzávěrky Radničního zpravodaje může dojít ke změně programu. Podrobnější program je uveden na
www.vinobranilitomerice.cz
Příprava a průběh této akce přináší tradičně i dočasné změny pro občany žijící
či podnikající v zóně dotčené vinobraním. Je nutné počítat se zákazem parkování i omezením vjezdu automobilů do
této oblasti. „Tyto informace rozešleme
písemně a následně budou majitelé provozoven osobně osloveni. V předstihu
tak nahlásí počet zaměstnanců a automobilů, včetně SPZ, pro které obdrží identifikační pásky, resp. vjezdové karty,“ dodala Věra Kmoníčková.
(eva)

NÁŠ SERIÁL  OSOBNOSTI LITOMÌØIC  NÁŠ SERIÁL

JIŘÍ RYVOLA UŽ ZASE ŠMEJDÍ ULIČKAMI
Teprve ve chvíli, kdy jsem usedla
proti velkému obdivovateli Litoměřic, malíři a kreslíři Jiřímu Ryvolovi,
uvědomila jsem si, že do radničního
Seriálu osobností měl být zařazen až
příští rok. Ač se to zdá vzhledem
k vitalitě tohoto muže neuvěřitelné,
v prosinci příštího roku oslaví sedmdesátiny. Ale jak se po chvilce ukázalo, pro Litoměřičany chystá
překvapení - další vydání lidmi oblíbených kreseb. Je proto na místě
o něm napsat již teď.
Pokračování dávno vyprodaných
dotisků knihy „Litoměřice město,
ve kterém stojí za to žít“ by mělo
vyjít před Vánocemi. Opět půjde
o zhruba šest desítek kreseb nejen malebných zákoutí, která

mu učarovala, ale i měšťáckých vil.
Přestože se Jiří Ryvola nenarodil
v Litoměřicích, žije zde již pěknou
řádku let. „Objevil jsem totiž jejich
Genius loci,“ přiznává muž, který je
také milovníkem Francie. Jí věnoval
knihu textů a kreseb Nové listy
z Provence nebo Bretaň kamenná.
Nyní se chystá tímto způsobem
„dobýt“ i Paříž.
V příštím roce hodlá Jiří Ryvola
u příležitosti svého životního jubilea
uspořádat v Salva Guardě retrospektivní výstavu svých děl. Nepůjde
tedy pouze o kresby, ale i malby,
které vypovídají o lidech a jejich příbězích. „Rád kreslím i mosty, které
považuji za filozofické stavby, které
spojují dva břehy,“ říká muž, který

po maturitě absolvoval železniční
školu stavební a po letech i výtvarnou konzervatoř. I přes své umělecké sklony zůstal železnici věrný
několik desítek let. Hlavně jeho zásluhou se v Litoměřicích uskutečnila
před dvěma lety ve starém železničním tunelu evropská výstava malujících železničářů.
Na odpočinek se však Jiří Ryvola
nechystá. Dokonce před časem přijal
nabídku stát se výkonným ředitelem
firmy Chládek a Tintěra. „Jsem za ni
vděčný, protože do kopce sice funím,
ale vitalita a chuť něco dělat mi rozhodně nechybí,“ srší optimismem
vousatý muž s duší rozdělenou mezi
výtvarníka a ajznboňáka.
Eva Břeňová

Foto archiv J. Ryvoly
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