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DVOUMÌSÍÈNÍK

SLOVO STAROSTY
Vážení
Litoměřičané,
již za několik dní
na nás budou
upřeny oči celé
Evropy. Díky iniciativě senátora
Alexandra Vondry se v domě kultury uskuteční neformální jednání
ministrů dopravy zemí Evropské
unie. Dostáváme tak jedinečnou
příležitost ukázat nejen ministrům
sedmadvaceti členských zemí
EU, ale i desítkám novinářů
z různých koutů Evropy, jak krásným městem Litoměřice jsou.
Nejen touto vrcholnou schůzkou však žijeme. Před několika
dny se zde uskutečnila vůbec
první konference cestovního ruchu s mezinárodní účastí. Po
„zimním spánku“ se do života
probudilo jarní tržnicí výstaviště,
jehož kalendář akcí je opět bohatý. 17. dubna pak začínají Vinařské Litoměřice, na které se sjedou nejlepší vinaři. V květnu u
nás proběhne mezinárodní výstava psů všech plemen, kterou
loni navštívilo dvanáct tisíc návštěvníků z různých koutů republiky. A zapomenout nesmíme na
zahájení druhé sezóny veřejné
lodní dopravy.
To vše jsou akce, které poutají
pozornost turistů. Udělejme vše
pro to, aby se jim v našem královském městě líbilo a rádi se do
něj vraceli.
Ladislav Chlupáč
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ZDARMA

MINISTR: MOST DOSTAVÍME

Starosta Ladislav Chlupáč, radní kraje pro dopravu Jiří Šulc, ministr dopravy Jiří Bendl a hejtmanka kraje Jana Vaňhová
při prohlídce rozestavěného díla.
Foto Eva Břeňová

Nedopadnou Litoměřice jako
Avignon, kde nad řekou již léta
trčí nedostavěný most? Tak se
ptali mnozí Litoměřičané počátkem roku, kdy se objevily první
zprávy o tom, že na dostavbu
chybí 190 milionů korun. Prosta-

věny přitom byly již 1,4 miliardy
korun. O vážnosti situace svědčila
i návštěva ministra dopravy Petra
Bendla, který do Litoměřic přijel
12. března. Poté, co se na vlastní
oči přesvědčil, jak „málo“ chybí
k tomu, aby po mostě přejela první

Město otevře půjčovnu loděk
Půjčovna loděk a šlapadel se stane novinkou letošní turistické sezony.
1. května ji začnou na břehu Labe provozovat technické služby. Vedení Povodí
Labe a plavební správy již vyslovily předběžný souhlas s tímto záměrem.
„Koupíme čtyři až pět loděk, dvě šlapadla, chemické záchodky určené
veřejnosti i posádkám sportovních plavidel kotvících u nově vybudovaného
můstku a také buňku jako zázemí pro správce půjčovny,“ informoval
místostarosta Jaroslav Tvrdík. Vše vyjde na zhruba dvě stě tisíc korun.
Půjčovna má být v provozu každý den. K jejímu otevření dojde 1.
května. Tedy v den, kdy bude na Labi slavnostně zahájen provoz pravidelné
veřejné lodní dopravy.
(eva)

vozidla, slíbil, že peníze pro Litoměřice krátit nebude. Obavy
z toho, zda se neprodlouží termín
dostavby, kterým je konec letošního roku, však vyvrátit nedokázal.
(Pokračování na str. 4)

ROZVOJ MIŘEJOVICKÉ
STRÁNĚ POKRAČUJE
Do června má být na Miřejovické
stráni dokončena nová komunikace.
Přípravy na stavbu dalších dvou Kaštanové a Ořechové – jsou v plném
proudu. Postaveny budou ve spolupráci se sdružením vlastníků parcel,
kteří pozemky pod komunikacemi
bezúplatně převedli na město. Výsledkem akce bude propojení stráně
s obcí Miřejovice.
(eva)

SPONZORSKÝ DAR NENÍ PODMÍNKOU PŘIJETÍ
Od 1. dubna mohou lidé, kteří
chtějí důstojně prožít stáří v novém Domově pro seniory v Litoměřicích, podávat své žádosti
o umístění. Radní totiž schválili kritéria pro přijetí.
Podle nich může být přijat člověk
starší 59 let, a to na základě doporučení obvodního lékaře. „Někomu se
hranice 59 let zdát být příliš nízká, ale
registrujeme několik lidí tohoto věku,
kteří s ohledem na zdravotní stav po-

třebují péči, kterou jim domov pro seniory umí nabídnout,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Martin
Veber.
Zařízení bude určeno hlavně lidem
se sníženou soběstačností. Tedy těm,
jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Podat žádost si mohou občané Ústeckého kraje. Přednost přitom dostanou obyvatelé
Litoměřic a okolí. Přijímáni nebudou

žadatelé, jejichž duševní poruchy by
narušovaly soužití.
O přijetí rozhodne na základě písemně podané žádosti tříčlenná komise, v níž zasednou dva zástupci
provozovatele, tedy Farní charity,
a jeden zástupce města s právem veta.
Po naplnění kapacity, která je 108
míst, vznikne pořadník čekatelů, do
něhož budou zájemci řazeni dle data
přijetí žádosti.
„Sponzorský dar, případně jiný

vstupní poplatek, není podmínkou
přijetí. Stejně tak měsíční platba za
pobyt se bude odvíjet od platné vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí,“ upozornil místostarosta
Jiří Landa. Což znamená, že za den
pobytu a stravu zaplatí senior kolem
tří set korun.
Dostavba domova pro seniory na
Dómském pahorku finišuje. První
obyvatelé by se měli nastěhovat již
v listopadu.
Eva Břeňová
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10. dubna

NA LITOMĚŘICE BUDOU UPŘENY OČI CELÉ EVROPY
Ministři sedmadvaceti zemí
Evropské unie, jejich doprovody a desítky novinářů
z mnoha zemí se sjedou 29.
dubna do Litoměřic. V litoměřickém domě kultury se totiž
uskuteční jedno z neformálních
ministerských jednání. V tomto
případě proběhne pod taktovkou českého ministra dopravy
Petra Bendla.
DO KULTURNÍHO DOMU
ŠLO ŠEST MILIONŮ
Proto, aby se vrcholní představitelé
zemí EU cítili v Litoměřicích dobře, investovalo město zhruba šest milionů korun do modernizace interiéru kulturního
domu a blízkého okolí. „Jde o opravy,
k nimž bychom přistoupili v následujících letech. Ministeriáda je pouze urychlila,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav
Tvrdík. Vyměněny byly podlahové krytiny, opraveny schody vedoucí do KD,
obnoven poničený trávník apod.
Část finančních prostředků se městu
vrátí zpět prostřednictvím Úřadu vlády
ČR, který si DK od města na několik
dní pronajal. „Posledním pořadem,
který se v DK uskuteční, budou 17. a
18. dubna Vinařské Litoměřice. Poté
musíme vyklidit prostory,“ informovala
ředitelka městských kulturních zařízení
Věra Kmoníčková. Veškeré vybavení,
jako stoly, židle, tlumočnické buňky,
včetně ozvučení sálu a dalších dekorací, totiž přivezou firmy najaté Úřadem vlády ČR.
PŘÍPRAVY PROBÍHALY
ŘADU TÝDNŮ
Přípravy na vrcholnou schůzku probíhaly řadu týdnů. Zapojili se do nich jak
úředníci ministerstva dopravy, úřadu
vlády, zástupců litoměřické radnice, Ústeckého kraje, tak i policisté a hygienici.
Začátek jednání byl stanoven na devátou hodinu. Do Litoměřic ministři přijedou autobusem s mírným časovým
předstihem. Jednání proběhne na hlav-

Litoměřičtí dokončili náročné
a několik let trvající přípravy projektu stavby geotermální teplárny.
Délka přípravy odpovídá době,
která byla potřeba mimo jiné i pro
vyhloubení průzkumného vrtu dosahujícího více než dvoukilometrové hloubky, který ověřil reálnost
projektu. Tento měsíce bude zahájen proces jednání o dotacích z Evropské unie, včetně odeslání žádosti na Státní fond životního
prostředí.
Dotace však může dosáhnout maximálně sto milionů korun, ovšem
na realizaci projektu je třeba 1,4 miliardy korun. „Geologická část,
v rámci které má dojít k výstavbě tří
vrtů, bude finančně nejnáročnější,“
informoval zastupitele Vojtěch Doležal, ředitel firmy Sewaco, za níž

Prostor před domem kultury bude vyzdoben tak, aby bylo již na první pohled
zřejmé, že se zde koná vrcholná schůzka představitelů zemí Evropské unie.
ním sále, tiskové konference v Modrém
salonku. Zázemí pro několik desítek novinářů bude vybudováno v přízemí DK.
MINISTŘI POOBĚDVAJÍ
V SALVA GUARDĚ
Na společný oběd se ministři vydají
do hotelu Salva Guarda. Z kulturního
domu projdou atriem, novým parkem U
Hvězdárny, ulicí Krupka a Lidickou na
Mírové náměstí. „Trasa byla naplánována tak, aby viděli malebná zákoutí
města,“ podotkl Jaroslav Tvrdík.
Jednání bude pokračovat i v odpoledních hodinách. Litoměřické náměstí
ovládnou stánky nejen s propagačními
materiály českého předsednictví v Radě
EU. Prostor před radnicí zpestří vlajky
jednotlivých členských zemí a EU.
V plánu je i vystoupení skupiny MIG 21
se zpěvákem Jiřím Macháčkem, který je
původem z Litoměřic, a další kulturní
program.
MANŽELKY POPLUJÍ
PORTOU BOHEMICOU
Samostatný program je pak připraven
pro manželky ministrů. Prohlédnou si litoměřické biskupství, ochutnají vína z litoměřické a žernosecké oblasti, a poté nasednou na loď, která je doveze do
přístaviště Marina v Píšťanech. Odtud pojedou autobusem do Mšených lázní, kde
si vyberou z pestré nabídky masáží, zábalů a jiných relaxačních kúr.

Galavečeře pro ministry, jejich partnery a doprovod, které bude přítomen i
starosta Litoměřic, hejtmanka Ústeckého kraje a další představitelé regionu,
proběhne na Červeném Hrádku u Chomutova. Poté se ministři vrátí do Prahy,
do hotelu Hilton, kde budou ubytovaní.
MINISTERIÁDA PŘINESE
DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Řidiči musejí 29. dubna počítat v této
souvislosti s řadou uzavírek týkajících se
hlavně centra města.Uzavřena bude část

Z vizualizace vyplývá, jak bude vypadat prostředí hlavního sálu domu kultury pro
zasedání ministrů.
Zdroj: Úřad vlády ČR

PŘÍPRAVY FINIŠUJÍ
stojí řada úspěšně realizovaných
projektů využívajících dotace z EU.
Projekt stavby geotermální teplárny
v Litoměřicích úspěšně prošel mnohými posouzeními od na sobě nezávislých renomovaných odborníků.
Obdobný již byl realizován v řadě
zemí, v České republice jde však
o projekt pilotní.
1,3 miliardy korun si hodlá vedení
litoměřické radnice půjčit od Evropské investiční banky. V případě zisku
dotace z EU předpokládá, že úvěr
město splatí za 15 až 20 let. „Pokud
se projekt podaří realizovat, Litoměřičané mohou počítat s tím, že cena
tepla bude dlouhodobě stabilní a ne-

ulice Na Valech, konkrétně úsek od křižovatky s ulicí Sovovou až po kruhovou
křižovatku před domem kultury,“ informoval vedoucí dopravního inspektorátu
Policie ČR v Litoměřicích Jaromír Galia.
Objízdné trasy povedou z Valů ulicí Sovovou, Palachovou a Šaldovou, zpět na
kruhovou křižovatku po ulici Masarykova. V opačném směru jízdy z kruhové
křižovatky před DK ulicí Tolstého, Palachovou a Sovovou zpět Na Valy. Na objízdných trasách, mimo Masarykovy
ulice, nutno počítat se zákazem zastavení.
Uzavírka se dotkne i Mírového náměstí. Průjezdné bude pouze z Dlouhé
ulice, kolem Komerční banky a zpět
dolů do Malé Dominikánské. „V prostoru náměstí řidiči zaparkují pouze po
obou stranách kolem zmíněného průjezdu. Na ostatních místech instalujeme
pevné zábrany,“ podotkl Jaromír Galia.
Policisté uzavřou i ulici Křížovou,
Krupku, Vojtěšskou, Lidickou, Krajskou, Velkou Krajskou, Michalskou a
Tyršovo náměstí, stejně jako parkovací
plochy za kulturním domem a parkoviště U Hvězdárny. „Umožníme ale bezplatné parkování v jinak placených zónách,“ slíbil místostarosta Jiří Landa.
Chodců se dopravní omezení nedotknou.
Eva Břeňová

bude závislá například na vzrůstajících cenách plynu,“ konstatoval Vojtěch Doležal.
Rozhodnutí o tom, zda město
získá dotaci, je možno očekávat v druhé polovině roku. „Pokud
se tak stane, již na podzim vypíšeme výběrové řízení na dodavatele
stavby. S ukončením projektu počítáme na konci roku 2011,“ nastínil
harmonogram prací starosta Ladislav Chlupáč.
Kromě ekonomických ukazatelů
zajímala zastupitele i informace
o tom, kolik na světě existuje firem
schopných vrtat do pětikilometrové
hloubky. „Předběžně jsme vybrali

pět firem, jež v případě vypsání výběrového řízení oslovíme,“ informoval vedoucí odboru životního
prostředí městského úřadu Pavel
Gryndler.
Podle propočtů by nová teplárna
měla při teplotě zhruba 178 stupňů
Celsia vyrobit ročně 50 megawattů
tepla. Což pokryje téměř celou spotřebu litoměřických domácností a firem vytápěných z centrálního
zdroje. Výkon elektrárny dosáhne
zhruba pěti megawattů. Výpočty
přitom vycházejí ze zkušebního
ověřovacího vrtu, který byl v Jiříkových kasárnách úspěšně realizován v letech 2006 a 2007. Dosáhl
hloubky 2111 metrů, kde se teplota
vyšplhala až na 64,5 stupně Celsia
a dle posledních měření stále
mírně stoupá.
Eva Břeňová

10. dubna

REKONSTRUKCE HRADU ZAČALA
Přestavba zchátralého gotického
hradu na Svatostánek českého vinařství začala. Firma Konstruktiva Konsit,
a.s. Praha, vítěz výběrového řízení na
provedení stavebních prací v hodnotě
123 milionů korun, převzala na konci
února staveniště. V březnu pak zahájila
rekonstrukci objektu.
„Projekt je rozdělen do dvou stavebních částí,“ informovala vedoucí
odboru územního rozvoje městského
úřadu Venuše Brunclíková. První
etapa se týká rekonstrukce hradu a
sousedního objektu čp. 68. Druhá zahrnuje terénní úpravy a vydláždění
nádvoří. Dle smlouvy má být ukončena do konce listopadu příštího roku.
„V těchto dnech dělníci vyklízejí
sklepy. Zároveň s tím byly zahájeny
restaurátorské práce,“ charakterizovala současný stav Venuše Brunclíková. V objektu se totiž nachází gotická kaple, která bude zrestaurována.
Stejně jako vzácný gotický portál,
jenž byl do poloviny zazděný a kterým mají návštěvníci do hradu vstupovat.
Zároveň město připravuje projekt
na vybavení interiérů. V gotickém

Gotickou kapli, která skrývá řadu zajímavých architektonických prvků, restauruje
akademický sochař Libor Pisklák (viz foto) společně s pražským restaurátorem Jiřím Živným.
Fota Eva Břeňová

hradu vzniknou výstavní prostory
určené k prezentaci historie města a
vinařství, společenský sál, reprezentativní salonek, vinný sklep a prodejní galerie vín s místností pro
ochutnávku, stylová středověká vinárna, recepce s infocentrem a prodejnou suvenýrů, turistické ob-

chůdky, ubytovací kapacity a další
zázemí.
„Hlavním cílem projektu, na který
jsme získali evropskou dotaci, jež pokryje 92,5 procenta celkových nákladů, je posílení turistického ruchu
ve městě,“ vyzdvihl jeho význam starosta Ladislav Chlupáč.
(eva)

K PROPADU ZATÍM NEDOŠLO

Ze snímku je zřejmé, že zub času se na
stavu objektu silně podepsal.

Katastrofické prognózy toho, jak očekávané propady v daňových příjmech negativně ovlivní rozpočty měst, se v Litoměřicích prozatím nenaplňují. Plnění daňových příjmů v lednu a únoru bylo zhruba o tři procenta
vyšší než za srovnatelné období loňského roku.
Rozpočet města pro letošní rok nepočítá s nárůstem daňových příjmů.
„Což znamená, že již byl sestaven s přihlédnutím k zásadě opatrnosti podle příjmů loňského roku. Nebyla tedy zohledněna predikce ministerstva
financí z konce roku 2008, která předpokládala nárůst daňových příjmů
o zhruba osm procent,“ vysvětlila vedoucí ekonomického odboru městského
úřadu Iveta Zalabáková. Z toho vyplývá, že Litoměřice mají nyní lepší výchozí pozici oproti městům, která s nárůsty daňových příjmů počítala.
„V případě, že by v průběhu roku došlo k výpadku plnění daňových příjmů, máme v rozpočtu určité rezervy. Pokud zaznamenáme výraznější poklesy, než očekáváme, zřejmě bychom přistoupili k redukci některých plánovaných výdajů hlavně provozního charakteru,“ dodal starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč.
(eva)

PAMÁTNÝ DUB BYL PORAŽEN
Zhruba 170 let starý památný dub
v Palachově ulici nelze zachránit.
Radní proto rozhodli, že bude poražen.
„K dispozici jsme měli tři na sobě
nezávislé odborné posudky, které
prokázaly, že ho s ohledem na špatný
zdravotní stav není možné stabilizovat,“ odůvodnil rozhodnutí radní Pavel Kejř.
Pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu již loni odstraňovali následky pádu jedné
z kosterních větví a hledali cestu ke
stabilizaci dubu. Více napovědět
měla tahová zkouška, která však nedopadla dobře. „Odborníci umístili
sondy na strom, a působili na něj
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přesně definovanou silou s cílem zjistit, zda obstojí při náporu větru o síle
32,5 metru za sekundu,“ popsala, jak
zkouška vypadá, pracovnice odboru
Lenka Brožová. Aby mohl být označen za stabilní, musel by dosáhnout
hodnoty minimálně 150 procent. Dub
však dosáhl pouze 64 procent v odolnosti proti zlomu. „Měření prokázalo, že rozsah defektu je ze statického pohledu skutečně zásadní a
hrozí reálné riziko rozpadu i u zbývajících dvou kosterních kmenů,“
stojí v odborném posudku.
Urychlené řešení doporučuje i posudek od mikrobiologického ústavu
Akademie věd v Praze. Podle něj i
dřevo, jež se jeví jako zcela zdravé, je

ve středové části napadené houbami
rozkládajícími celulózu, které výrazně snižují jeho pevnost.
Na město dokonce přišla petice
podepsaná osmi obyvateli domu,
který stojí v těsné blízkosti. Vyslovují
v ní své obavy o zdraví a majetek.
Loni se totiž odlomila mohutná větev
(již druhá), která při pádu poškodila
oplocení domu a opodál stojící automobil. Naštěstí se na frekventovaném místě nikomu nic nestalo. Vedení CHKO České středohoří
následně zrušilo ochranný režim
stromu.
K poražení dubu došlo 7. dubna.
Náhradní výsadba proběhne na Střeleckém ostrově.
(eva)

KRIMI
Policie hledá svědky. V pátek 20.
března, těsně po 20. hodině, se neznámí pachatelé vloupali do prodejny
KIS Plus v Želetické ulici. Rozbili
lampu veřejného osvětlení, v zadní
části prodejny okno. Poté z ní odcizili
zahradní techniku ve vyšší hodnotě.
Na místo činu přijeli osobním automobilem neznámé značky a barvy,
do kterého naložili odcizené zboží
a od prodejny odjeli zadem na spojovací vozovku vedoucí od Intersparu
ke světelné křižovatce. Policie žádá
případné svědky události, aby zavolali na linku 158.
Zřejmě šlo o sebevraždu. 18.
března po sedmé hodině ráno srazil
v železniční stanici Litoměřice město osobní vlak přijíždějící od
Lysé nad Labem 43letého muže,
který na místě zemřel. Nařízena byla
soudní pitva. Příčiny a okolnosti této
tragické události policie vyšetřuje.
Kola jsou v kursu. Z kočárkárny
domu v Alšově ulici bylo odcizeno
horské jízdní kolo v hodnotě pěti tisíc korun. Další horské kolo za osm
tisíc korun zloděj ukradl přímo ze
stojanu u městské nemocnice. Od
činu ho neodradil ani lankový zámek,
kterým bylo ke stojanu připoutáno.
Okradena byla další seniorka.
Za kontrolorku vodohospodářských
služeb se vydávala podvodnice, která
okradla 87letou seniorku. Poslala ji,
aby v koupelně pustila vodu. Mezitím ze sekretáře odcizila 25 tisíc korun. Neznámá žena byla snědší pleti,
střední postavy, s tmavými rovnými
vlasy.
Dělníci nalezli lidské ostatky. Při
výkopových pracech na Mírovém náměstí byly 1. dubna nalezeny lidské
kosterní ostatky. Odborník litoměřického muzea předběžně určil, že
pocházejí z 60. let minulého století.
Na místo byl k posouzení stáří kostí
přizván i znalec ze soudního lékařství
z Ústí nad Labem, který je odvezl k
podrobnějšímu zkoumání.
(zpracováno s využitím internetových stránek PČR)
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10. dubna

TÉMA

MOST SE ZAŘADÍ MEZI ČESKÉ REKORDMANY

Stavba západního mostu je finančně nejnáročnější stavbou v historii města Litoměřice. Náročná je
jak po stavební stránce, tak i z hlediska použitých postupů a technologií. „Od ukončení výběrového řízení
na dodavatele stavby do vydání stavebního povolení uběhly dva roky.
Měli jsme tedy dost času dílo vyprecizovat do posledních detailů,“ říká
několik málo měsíců před jeho dokončením Milan Svoboda, ředitel
stavby mostu, kterou realizují firmy
SMP CZ a Metrostav.
Stavba západního mostu a na něj
navazující okružní křižovatky byla
zahájena v srpnu roku 2007. Termínem dokončení je konec letošního
roku. Dílo bude patřit mezi české rekordmany v mostařském stavitelství.
Představuje totiž největší přemostění
provedené pomocí technologie letmé
betonáže (mezirozpětí mezi jednotlivými pilíři). Vzdálenost mezi oběma
břehy (tedy i pilíři) je přitom 151 metrů. Samotný most dosahuje délky
609 metrů. Nejvyšší pilíře jsou vysoké dvanáct metrů, k čemuž je ale
třeba připočítat další tři metry nosné
konstrukce. Investorem akce je Ústecký kraj.
POPIS KONSTRUKCE
Ale vraťme se na úplný začátek
stavby a nechme ředitele Svobodu
popsat, jak vlastně vznikala. „Využili
jsme alternativní návrh nosné konstrukce mostu, zpracovaný firmou
Pontex Praha, kdy původní spřažená
ocelobetonová konstrukce byla nahrazena nosnou konstrukcí z předpjatého betonu. Most má celkem
sedm polí (rozpětí 43 + 64 + 72 + 90
+ 151 + 102 + 60 m). Hlavní pole
a pole přilehlá jsou navržena jako
letmo betonovaná v symetrických
konzolách, zbývající části mostu se
budují na pevné skruži. Most je z betonu. Výška nosné konstrukce dosahuje 3.50 m v běžných polích a uprostřed pole nad řekou, v podporách

Náročnost stavby je zřejmá ze snímku, který zachycuje betonáž taktu na pevné
skruži.

letmo betonovaných vahadel, pak
7.50 m. Všechny podpěry mostu jsou
založeny na velkoprůměrových pilotách,“ říká odborník, který nemá na
starosti pouze západní most, ale
i Karlův most, který v současné době
prochází rekonstrukcí.
POSTUP VÝSTAVBY
Stavební povolení na stavbu mostu
nabylo právní moci 19. srpna 2007.
Výška hladiny spodní vody, která se
odvíjela od výšky hladiny Labe, donutila firmu budovat základy v jímkách chráněných štětovými stěnami.
Pro poměrně ploché území s relativně nízkou výškou nad terénem zvolili odborníci výstavbu na pevné skruži
s pojezdovými vozíky a pro velké rozpětí nad vodním tokem s výhodou využili letmé betonáže. Na pev-né skruži
jsou budována první tři pole na levém
břehu a poslední pole na pravém
břehu. Betonáž takto budovaných
taktů probíhala od opěry 1 k opěře 8,
tedy příznivě „do kopce“, a v každém
taktu probíhala ve dvou etapách. Nejprve se vybetonovala spodní deska
a stěny a ve fázi druhé horní deska

a obě konzoly. Stabilitu konstrukce zajišťovala provizorní fixace.
KOMPLIKACE
„Poslední úsek přes dráhu byl velice zajímavý. Museli jsme nosnou
konstrukci postavit o půl metru výš
než plánované usazení mostu, který
překračuje dvoukolejnou železniční
trať Všetaty - Děčín. Konstrukční
výška pro podskružení nosné konstrukce je zde velmi malá, proto byla
tato část mostu betonována půl metru nad projektovanou polohou. Na
konci března úspěšně došlo za pomoci moderní techniky ke spuštění
mostu o půl metru, na původní výšku,“ popisuje komplikace Milan
Svoboda. Celá akce probíhala ve
spolupráci s Českými drahami, inspekcí a dalšími orgány. Nikdo totiž
nechtěl, aby se Litoměřice staly druhou Studénkou, kde se rekonstruovaný most zřítil, a zapříčinil vlakové
neštěstí.
RARITA
Světovou premiéru mělo na této
stavbě použití betonážních vozíků od

spol. Česká Doka. Dodávány jsou
kompletně včetně bednění a hydrauliky. Přejezd vozíku je uskutečněn po
kolejnicích, které jsou k nosné konstrukci kotveny pomocí vlnových kotev. Z důvodu bezpečnosti byla jejich
únosnost ověřena tahovou zkouškou
přímo na stavbě.
Čerstvá betonová směs byla do
jednotlivých lamel dopravována nejprve pomocí mobilních pump, poté
pomocí stabilního čerpadla. Nad terénem bylo mobilní čerpadlo použito
po celou dobu výstavby. Stavaři
kladli důraz i na vlastnosti betonu především modul pružnosti a velikost smršťování. Proto nechali
v předstihu, ve spolupráci s betonárnou, odzkoušet vlastnosti na vzorcích vyrobených a ošetřovaných stejným způsobem jako na stavbě.
Stejně tak v průběhu výstavby podrobně výškově i směrově měřili
každou lamelu. Velkou pozornost věnovali i době měření, resp. teplotám
při měření. Rozdílné teploty konstrukce totiž mají výrazný vliv na její
průhyby.
ČERVENEC: PROPOJENÍ
Do dokončení stavby chybí několik měsíců. Milan Svoboda předpokládá, že kolem poloviny července dojde k propojení pravého
břehu Labe s levým tak, aby se po
mostě dalo projít. Následovat budou práce týkající se vybavení
mostu, tedy izoloace, instalace zábradlí, svodidel, úpravy pod mostem a jeho odvodnění. Samozřejmostí je výsadba zeleně. Za každý
padlý strom budou vysazeny tři
nové. Zajímavostí má být balkonek
vybudovaný na šestém pilíři (na Písečném ostrově), který nabídne výhled do krajiny. Směrem k Litoměřicím vyroste protihluková, nikterak
vysoká stěna. Na mostě budou po
obou stranách nejen chodníky, ale
i jízdní pruhy pro cyklisty.
Eva Břeňová

MINISTR: MOST DOSTAVÍME
(Dokončení ze str. 1)
„Pro letošní rok máme připraveno 260 milionů korun.
Na dostavbu je však třeba dalších 190 milionů,
které zatím nemáme,“ nastínil finanční situaci
ministr. „V posledních letech bylo rozestavěno neuvěřitelné množství staveb a v rozpočtu nám
chybí osm miliard,“ pokračoval Petr Bendl, který
o nedostatku peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury jedná s vládou. 260 milionů pro letošní rok stačí podle radního Ústeckého kraje Jiřího Šulce pouze do července, kdy z obou břehů
dojde k propojení mostní konstrukce. Zakonzervování stavby by z hlediska použité technologie
mohlo způsobit nevratné škody na kvalitě díla.

„Slova ministra Bendla jsou pro nás velkou
nadějí,“ oddychl si starosta Ladislav Chlupáč.
Ministr totiž nastínil i možný způsob dofinancování stavby prostřednictvím překlenovacího
úvěru. Což znamená, že by si dodavatel stavby
na její dokončení půjčil od banky a peníze by mu
byly státem proplaceny v příštím roce.
Západní most však mohl být již dávno dokončen. Stavbu totiž od počátku významně komplikují odvolání Společnosti ochránců životního
prostředí Litoměřice proti rozhodnutím vydávaným ve stavebním řízení. „Zatím podaná odvolání a jimi vyvolaná řízení způsobila skluzy
v termínech dokončení prací o přibližně 24
měsíců oproti původnímu harmonogramu,“

Starosta ministrovi ukazuje povodňovou mapu, z níž je
zřejmé, jak je západní most i z hlediska protipovodňové ochrany pro region důležitý. (eva)

konstatoval František Janačík z oddělení tiskových informací Ústeckého kraje.
Eva Břeňová
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DOPRAVA

PORTA BOHEMICA VYPLOUVÁ
Již za několik dní odrazí Porta Bohemica od litoměřického břehu řeky
Labe. 1. května totiž bude zahájena
druhá sezona veřejné lodní dopravy
na dolním toku řeky Labe.
Oproti loňské sezoně dojde k několika změnám. První je výměna plavidla. Vítězem výběrového řízení na
provozovatele veřejné lodní dopravy
se totiž stala společnost Catering d’Excellence, jejíž vedení zakoupilo a následně zrenovovalo loď s kapacitou tří
set pasažérů. Má dolní i horní, částečně krytou palubu a restauraci se
dvěma sty místy. Její stylově oblečená
obsluha nabídne desítky druhů gastronomických specialit, včetně na páře
grilovaných ryb. Loď je vybavena teplovzdušným topením a klimatizací.
„Jde o jedno z největších plavidel
určených pro osobní lodní dopravu
v Čechách,“ konstatoval místostarosta
Jaroslav Tvrdík.
Další změnou je rozšíření plavební
trasy. Zájem stát se členem sdružení
obcí participujících na provozu veřejné lodní dopravy v úseku Roudnice n.L. - Litoměřice - Lovosice Velké Žernoseky - Píšťany - Ústí nad
Labem totiž projevilo i Štětí. Podle
starostky Zdeny Rulíškové udělá
město vše pro to, aby stihlo zahájení
letošní sezony. Nejdůležitější je
přitom výstavba přistávacího mola.
Pokud se tak skutečně stane, bude loď
tři dny v týdnu plout z Litoměřic do
Štětí a zpět, další tři dny z Litoměřic
směrem opačným. „Plavební řád zve-

Porta Bohemica připlouvá do Litoměřic.

řejníme v první polovině dubna,“
uvedl Karel Svoboda, představitel
firmy Catering d Excellence, který
počítá, že první turisty sveze ještě
před oficiálním zahájením sezony. Poprvé 11. dubna (více na internetových
stránkách města). V průběhu letních
prázdnin pak hodlá plout každý den.
Cena jízdenek zůstane stejná jako
v loňském roce. Tedy 160 korun z Litoměřic do Ústí nad Labem a 140 korun z Litoměřic do Roudnice.
Kromě jiného se také zvýší počet
míst, kde loď bude přistávat. Do provozu totiž mají být postupně uváděna
nová přístaviště určená pro osobní
lodní dopravu. Ředitelství vodních
cest má na jejich stavbu připraveno
pro letošek deset milionů korun. Budována budou nejprve v Dolních Zá-

Foto Karel Pech

lezlech, Libochovanech, Nučnicích
a Libotenicích. V Litoměřicích a Lovosicích, kde přístaviště loni fungovala v provizorní podobě, dochází na
stejném místě k výstavbě nových.
Přestože nová zařízení přejdou do
majetku Povodí Labe, o údržbu se
v počáteční fázi postarají obce. Jejich
starostové již vyjádřili ochotu vybudovat přístupové komunikace a zázemí již v letošním roce. Přístupový
koridor je stabilizován i ve Střekově.
„Tudíž je možné zahájit i přípravu výstavby přístaviště v Brné,“ podotkl na
poslední schůzce starosta Střekova
Vlastimil Žáček.
Porta Bohemica v loňském roce,
tedy v průběhu první plavební sezony,
přepravila 17 tisíc pasažérů.
Eva Břeňová

PŘIŠLO JARO A S NÍM I ÚKLID VOZOVEK

Téměř dva miliony korun stálo vozidlo určené na odtahy
špatně parkujících aut.
Foto Eva Břeňová

Řidiči pozor! Po zimní přestávce zahájili pracovníci technických služeb pravidelné čištění komunikací. Vozidlům, jejichž majitelé nebudou respektovat dopravní značení, hrozí
odtažení, které od 1. dubna zajišťují místo firmy Slaboch
technické služby (TS) města. Vedení již zakoupilo nový odtahový vůz. Technické parametry umožňují naložit i automobil parkující v řadě nebo vůz s automatickou převodovkou, který by při klasickém způsobu odtahu mohl být
poškozen. Odtahovou službu nabízejí TS i policii a soukromým osobám.
Pokud zjistíte, že vaše auto bylo odtaženo, na rozdíl od
minulosti už nemusíte na služebnu městské policie. „Vůz,
který brání úklidu vozovky, bude jeho majiteli vydán
přímo v areálu technických služeb. Zde také strážník
uloží pokutu ve výši 1500 korun,“ informoval ředitel TS
Jan Smolík.
(eva)

ZNAČKA U SEBUZÍNA ZŮSTALA!
Průjezdu Sebuzínem ve směru od
Litoměřic přes tzv. kopečky by nic
nemělo bránit. Prohlásil to vedoucí
odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích Ivo Perna.
„K tomuto tvrzení mě opravňuje
rozhodnutí ústeckého magistrátu,
který nevyhověl žádosti ústeckého
závodu správy a údržby silnic (SÚS).
Ta se týkala prodloužení uzavírky,
která měla skončit 28. února,“ vy-

světlil Ivo Perna, který proto nechal
již na začátku března odstranit dopravní značení zamezující pohyb vozidel ve směru na Sebuzín.
Bohužel značka zákazu vjezdu
zůstala těsně před Sebuzínem, kam
již pravomoci litoměřického odboru
nesahají. Podle poslední informace
se totiž SÚS proti rozhodnutí ústeckého magistrátu odvolala. „Přesto to
ale znamená, že by do ukončení odvolacího řízení, které dle správního

řádu trvá třicet dní a povede ho odbor
dopravy Krajského úřadu Ústeckého
kraje, měl být průjezd Sebuzínem
ve směru od Litoměřic možný,“ konstatoval Ivo Perna. Podle něj ale řidičům v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než
před železničním
nadjezdem využít jedné ze dvou
možností k odbočení vpravo a projet
Sebuzínem po místních komunikacích na silnici II/261.
Zpět do Litoměřic by se ale měli

OBLAST ZA ZÁVORAMI
MÁ BÝT BEZPEČNĚJŠÍ
Bezpečí chodců za pokratickými závorami se již brzy zlepší. Na základě
upozornění od občanů na nepřehlednost situace z pohledu chodců a potřebu nového přechodového místa
mezi potokem a prodejnou ovoce a
zeleniny, se začal odbor dopravy a silničního hospodářství městského úřadu
situací intenzivně zabývat.
„Jakmile počasí dovolí, necháme
zvýraznit přechod za pokratickými závorami směrem k pekárnám, a nově ho
vyznačíme i před prodejnou tabáku.
Zvažujeme i variantu vymezit například
pomocí květníků místo určené pouze
chodcům. A to tam, kde opticky končí
pokratický potok a kde je na vozovce
pouze bílé šrafování,“ nastínil jednu
z možných variant Ivo Perna.
(eva)

U „BOŽENY“ BUDE
VYVÝŠENÝ PŘECHOD
Před Základní školou Boženy Němcové, v ulici Osvobození, bude na jaře
vybudován nový vyvýšený přechod
pro chodce. V rozpočtu města se na
jeho výstavbu počítá se třemi sty tisíci
korunami. Půjde o vyvýšené místo
bez světel.
(eva)

ZKOUŠKA JE DRAHÁ,
ALE VYPLATÍ SE NÁM
Minimálně osm semaforů bude po
dobu jednoho měsíce provizorně
umístěno v ulicích Na Valech, Sovově
a Osvobození. Chodci v případě, že
hodlají přejít nejrušnější komunikaci
v Litoměřicích, stisknou na semaforu
tlačítko. „Po zhruba měsíčním provozu provizorně instalovaného zařízení, které má i monitorovací funkce,
vyhodnotíme, zda semafory regulující provoz na přechodech pro chodce
zlepší Na Valech plynulost dopravy,“
uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ivo Perna.
Zkušební provoz však vyjde pokladnu města na zhruba 250 tisíc korun. „Nemůžeme však za miliony korun nakoupit zařízení, u něhož
bychom předem nevěděli, zda jeho instalací dosáhneme žádoucího efektu,“
konstatoval člen finančního výboru
zastupitelstva Václav Knotek.
Termín zahájení zkušebního provozu semaforů teprve bude upřesněn.
(eva)

vracet již po silnici II/261 podél
Labe, tedy přes obce Libochovany,
Řepnice, Velké Žernoseky a Žalhostice. „Argumentem pro zachování
alespoň jednosměrného provozu přes
kopečky byla zhoršená dopravní situace právě v těchto čtyřech obcích,“
upozornil Ivo Perna.
Komunikace vedoucí z Litoměřic
do Ústí nad Labem přes „kopečky“
byla uzavřena poté, co se na některých místech začala v Sebuzíně v důsledku povodní propadat. V současné
době kraj připravuje stavbu kruhové
křižovatky a přeložku poškozené komunikace.
(eva)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Stařenka slavila
102. narozeniny
Dveře u paní Marie Bucháčkové,
která žije Na Kocandě se svou dcerou
a zetěm, se netrhly. Nejstarší obyvatelka Litoměřic totiž před nedávnem
oslavila 102. narozeniny. Obětí, polibek na tvář, neskrývaná radost. Tak
milého přijetí se od ní dostalo starostovi Ladislavu Chlupáčovi (viz foto) a
vedoucímu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Martinu Veberovi, kteří
se s dortem a s kyticí v ruce zařadili
mezi gratulanty. „Přeji vám, abyste
měli tak krásný a dlouhý život jako
já,“ popřála stále vitální a humorem
nešetřící stařenka svým hostům.
Litoměřice mají v současné době dva
občany, kterým je sto a více let. Tím
druhým je Rozálie Kočárková. (eva)

DOMOV PRO MATKY
S DĚTMI VYSTAVUJE
Výstava dokumentující dosavadní
působení a budoucnost Domova pro
matky s dětmi v Litoměřicích bude
u příležitosti desetiletého výročí jeho
existence zahájena 15. dubna v Klubu
Restart (Rooseveltova 9). Zároveň
s tím uplyne i desáté výročí partnerství
města Litoměřice a Diakonie ČCE,
která domov pro město provozuje.

10. dubna

CHCEŠ VÍC PENĚZ? PRACUJ!
Zhruba o tisícikorunu by se v Litoměřicích mohla snížit dávka v hmotné
nouzi. A to lidem, kteří nevyužijí institutu veřejné služby, který byl zaveden 1. dubna. Institut totiž upravuje, že
lidé v hmotné nouzi mají po půl roce
pobírat existenční, nikoli životní minimum, což představuje zhruba tisícikorunový rozdíl. Částku si mohou dorovnat tím, že odpracují ve prospěch
města dvacet hodin měsíčně.
„Dostávají však i šanci na přilepšení. Odpracují-li třicet a více hodin
v měsíci, zhruba o pět set korun se
jim dávka navýší,“ doplnil informaci
vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví městského úřadu Martin Veber.
Práci, jejímž cílem je nadále zlepšovat čistotu města, bude v Litoměřicích organizovat zastupitel Václav
Knotek, který již nyní dohlíží pro
úřad práce na veřejně prospěšně pracující. Na ně však města a obce dostávají od státu prostřednictvím úřadů

Lidem, kteří pobírají dávku v hmotné nouzi, vysvětluje změny pracovnice sociálního odboru Radka Nacházelová.
Foto Eva Břeňová

práce, potažmo státu, stále méně prostředků. „Institut veřejné služby proto
chápeme jako jistou alternativu
s motivačním efektem, která město
stojí pouze zaplacení pojistné
smlouvy kryjící zodpovědnost za
škodu na majetku a zdraví lidí,“ vysvětlil místostarosta Jiří Landa.
Dávku v hmotné nouzi pobírá osm

desítek Litoměřičanů. „Již od ledna
jsme je informovali o možném zavedení institutu veřejné služby. Pokud
chtějí, aby nedošlo k poklesu dávky,
musejí od 1. června začít pracovat ve
prospěch města,“ upozornila Radka
Nacházelová, která má na odboru sociálních věcí na starosti výplatu sociálních dávek.
Eva Břeňová

Je třeba zavést pořádek

I O UMĚLÝ CHRUP
JE TŘEBA PEČOVAT

Problémový panelový dům číslo 7 v Revoluční ulici i nadále zůstává
v prodeji. Zastupitelé nezrušili záměr prodeje, i když privatizovat objekt
zatím nemohou. Pro koupi se totiž nevyjádřila potřebná většina nájemníků..
„Je třeba přijmout taková opatření, aby se nájemníci koupě neobávali.
Zkušenosti ze sousedního domu svědčí o tom, že pokud se lidé stanou spoluvlastníky, rázem je v domě pořádek,“ vysvětlil svůj postoj radní Vlastimil Chovaneček.
Zvýšit zájem o koupi chtějí zastupitelé zavedením pořádku ve společných prostorách. „Pomoc nabídla nezisková organizace Naděje, která
úspěšně provozuje želetickou ubytovnu pro sociálně slabé. Pokusí se získat státní dotaci na instalaci kamerového systému a následně čtyřiadvacet hodin denně monitorovat situaci v domě,“ nastínil pravděpodobné řešení starosta Ladislav Chlupáč. Pracovníci Naděje by posléze stejně jako
v želetické ubytovně pracovali se sociálně slabými lidmi, případně celými
rodinami.
V panelovém domě č. 7 v Revoluční ulici se nachází 77 bytových jednotek. V předběžném průzkumu se vyslovila zhruba polovina nájemníků
pro koupi. Druhá polovina se prozatím obává stát se spoluvlastníkem
problémového domu, v němž je vandalismus a neslušné chování na denním pořádku.
(eva)

Pojízdné Centrum ústní hygieny
pro seniory mohou návštěvníci litoměřické Tržnice Zahrady Čech navštívit dnes a zítra (10. a 11. dubna)
vždy od 9 do 18 hodin. Centrum bude
umístěno před hlavní administrativní
budovou. Pro návštěvníky jsou připraveny jednak informace z oblasti
péče o zubní náhrady a ústní hygieny
obecně, v diskrétních zónách pak bezplatná konzultace stomatologa a praktická pomoc dentální hygienistky
a v neposlední řadě seznamy stomatologů s nenaplněným stavem pacientů v regionu. „Cílem projektu je
zlepšit všeobecné povědomí o možnostech a trendech v péči o zubní náhrady a pomoci českým seniorům
orientovat se v dostupnosti stomatologické péče,“ vyzdvihl jeho význam
manažer Ctirad Capůrka.
(maj)

PO VZORU CHOMUTOVA SE NEVYDÁME
Situace v Litoměřicích není tak závažná, aby radnice kopírovala postup
Chomutova, který vymáhá dlužné
částky formou exekuce sociálních dávek.
Dlužná částka dosahuje v Litoměřicích 2,9 milionu korun u místních
poplatků a pokut. Další podstatnou
pohledávkou města jsou dluhy za
nájemné u bytů, který činí 2,7 milionu korun. Z této částky je však
nyní v řešení s dlužníky hodnota ve
výši 242 tisíc korun, v soudním řízení
jsou dluhy ve výši 403 tisíc. 1,7 milionu korun je exekučně vymáháno a
na částku 277 tisíc korun jsou uzavřeny splátkové kalendáře. Soudně
žalována je celková suma 562 tisíc a

na částku 147 tisíc byly opět uzavřeny splátkové kalendáře. Další
dluhy se týkají bývalých vojenských
bytů, kde se aktuálně řeší pohledávka ve výši 153 tisíc korun
Tyto dluhy jsou ve srovnání s Chomutovem nesrovnatelně menší. „Důvodem tohoto relativně příznivého
stavu je systematická práce našeho
právního oddělení a skutečnost, že
koncentrace problémového obyvatelstva není v našem městě tak vysoká. Dlužníky pak na základě zásad
schválených zastupiteli motivujeme i
tím, že promíjíme větší část penále
z dlužných částek v případě rychlého
uhrazení základního dluhu,“ vysvětlil starosta. Svou funkci podle něj

dobře plní i želetická ubytovna, kterou město nechalo postavit pro sociálně slabé.
Vymáhání pohledávek lze v Litoměřicích rozdělit do dvou základních
skupin. Mezi první patří nezaplacené pokuty a místní poplatky. Tyto
pohledávky si město v naprosté většině případů vymáhá samo a má
stejná oprávnění jako finanční úřady.
Nejvíce rozšířeným typem jsou exekuce na bankovní účet a mzdu.
„V případě neúspěšné exekuce žádáme soud o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, a to
prostřednictvím soudního vykonavatele. Služeb „soukromého“ exekutora
v těchto případech nevyužíváme,“

uvedl právník městského úřadu Petr
Panaš.
V současné době se ve značné
míře podařilo eliminovat dluhy za
nájem u bytů. To je zapříčiněno postupem města, které častěji přistupuje k výpovědím z nájmu bytu.
„Výpověď je impulsem, na který
drtivá většina dlužníků reaguje buď
okamžitým zaplacením nebo uzavřením splátkového kalendáře,“ přiblížil
zkušenosti Petr Panaš. Tento postup
se osvědčil a k jeho realizaci přispěla
i novela občanského zákoníku, která
umožňuje pronajímateli dát výpověď
bez podání soudní žaloby. Což je
uplatňováno vůči dlužníkům, kteří
neuhradí tři nájmy.
Eva Břeňová

10. dubna
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V ZÁŘÍ MĚSTO OTEVŘE TŘI PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Tři přípravné třídy, což je stejně
jako v letošním školním roce, otevře
1. září město Litoměřice. Stane se
tak při Základní škole Na Valech, ZŠ
U Stadionu a ZŠ Havlíčkova.
„V souladu s paragrafem 47 Školského zákona jsou určeny dětem se
sociálním a zdravotním znevýhodněním,“ upozornil místostarosta Václav
Červín. Patří mezi ně děti pocházející
z národnostních menšin, ze sociálně
slabých rodin nebo se zdravotním, případně kombinovaným postižením. Jde
tedy o předškoláky, u nichž je prokazatelné, že pobyt zde, který je zdarma,
jim usnadní vstup do základní školy
Podle místostarosty se v letošním
roce bude klást větší důraz na to, aby
do přípravných tříd nastoupily děti,
které ji opravdu potřebují. Což například pro odklady povinné školní
docházky plošně neplatí. O skutečné
potřebě rozhodnou pracovníci speciálního pedagogického centra nebo
pedagogicko-psychologické poradny. „Bez doporučení nemůže ředitel
rozhodnout o přijetí,“ podotkl Václav Červín.
Do přípravné třídy při ZŠ Na Valech v letošním roce dochází patnáct
dětí, čímž je kapacita naplněna. Pod

KRÁTCE
Rezignace. Litoměřičtí radní přijali
rezignaci Leoše Trnky na post ředitele
Centrální školní jídelny, příspěvkové
organizace města. Jejím řízením byl
od 1. března pověřen Zdeněk Paclík.
„A to do doby ukončení výběrového řízení, které bylo vyhlášeno ve druhé
polovině března,“ informoval místostarosta Václav Červín.
Představí se chlapecké sbory. Již v
pátek 24. dubna se v jezuitském kostele
uskuteční koncert čtyř chlapeckých pěveckých sborů z ČR a slovenského
hosta z Liptovského Mikuláše. Kulturní akce, která začíná v 18 hodin,
proběhne v rámci 13. ročníku festivalu
Litoměřická notička, který organizuje
Základní škola Boženy Němcové.

Přípravnou třídu na ZŠ Na Valech vede Jana Hamerlová.

vedením pedagožky se předškoláci
připravují na zápisy, osvojují si dovednosti, které jim pomohou dobře
zvládnout první třídu. V případě potřeby s nimi systematicky pracuje logoped. Nábor pro příští rok probíhá

Foto Eva Břeňová

právě v těchto dnech. Stejně tak v ZŠ
U Stadionu, kde zbývá několik volných míst. Naopak kapacita v ZŠ v
Havlíčkově ulici je již dle slov ředitele Vladimíra Vaňka naplněna.
Eva Břeňová

MASARYKOVA ŠKOLA ODMÍTLA
NĚKOLIK PRVŇÁČKŮ
Počet prvních tříd se v Litoměřicích v příštím školním roce o jednu zvýší.
ZŠ Na Valech otevře jednu třídu se 24 dětmi, ZŠ B. Němcové dvě třídy s 54
dětmi, Masarykova škola dvě třídy s 52 prvňáky, U Stadionu dvě třídy s 53,
Havlíčkova dvě početně slabší třídy se 34 dětmi a Ladova dvě třídy se 42
žáky.
Celkem se v Litoměřicích dostavilo k zápisu 313 dětí, což je zhruba
stejný počet jako loni. Po odkladech školní docházky však do prvních tříd
nastoupí jen 259 dětí, což je podle statistiky zhruba stejný počet jako množství žáků, kteří v červnu opustí deváté třídy.
Naprostá většina dětí zahájí školní docházku ve škole, na kterou se
hlásily. Výjimkou je Masarykova základní škola, která nepřijala deset
předškoláků. Z kapacitních důvodů totiž může ředitel otevřít pouze dvě
třídy. „Po dohodě s rodiči byli umístěni v jiných školách,“ dodal místostarosta Václav Červín.
(eva)

ŠKOLÁCI POMÁHAJÍ AFRICE
Litoměřičtí školáci pomáhají dětem
v Africe. Například děti Základní školy
Na Valech poslaly koncem února finanční prostředky třem kamarádům
z keňské školy Nyalunya. Za peníze si
koupili kozu, nové školní uniformy,
police na knihy a učebnice. Základní
škola Na Valech se tak zapojila do projektu Škola škole, jehož cílem je
umožnit alespoň některým africkým
dětem další vzdělávání.
Jak to všechno začalo? „Nejprve
naši školu oslovila pracovnice občanského sdružení ShineBean. Seznámila nás s možností pomoci chudým dětem. Poté se žáci jednotlivých
skupin zúčastnili besedy s projekcí

Desetiletá Anne, jedenáctiletý Maxwell a
desetiletý Meshack pocházejí z velmi chudých rodin. Fotografií a dopisem poděkovali litoměřickým školákům za jejich nezištnou iniciativu .

fotografií z Keni, včetně školy, jíž je
pomoc směřována,“ zavzpomínala na
úplný začátek učitelka Lenka Matoušovská.
Projekt děti zaujal. Neváhaly
a okamžitě napsaly svým novým kamarádům. Vzápětí vyhlásily sbírku
hraček a uspořádaly jejich výprodej.
Úspěch mělo i vánoční představení
s jarmarkem.
Do partnerské školy chodí 340
dětí. Z toho je 125 sirotků. Za 100
amerických dolarů bývá pro jedno
dítě pořízena školní uniforma, pár
bot a ponožek, svetr a koza, protože lidé se zde živí hlavně pastevectvím.
(eva)

DDM Rozmarýn
Osvědčení ECDL. Dům dětí a
mládeže Rozmarýn rozšířil svou nabídku v oblasti výpočetní techniky o
získání osvědčení ECDL. ECDL je
mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti, který je používán
nejen v rámci států EU, ale i mnoha
dalších zemí světa. Certifikát ECDL
umožňuje: úředně doložit dosaženou
úroveň schopností práce s počítačem,
zefektivnit využívání výpočetní techniky, a zvýšit tak svoji pracovní výkonnost, získat výhodnější pozici při
výběru zaměstnání, širší možnosti
uplatnění na trhu pracovních sil nejen
na území ČR, ale i v zahraničí.
Dětský den bez úrazu. 16.4. od
8.00 hodin proběhne na dopravním
hřišti v Jiráskových sadech Dětský den
bez úrazu.Tato akce je určena pro děti
ze druhých tříd základních škol.
Výtvarný seminář. Tiffany - skleněné vitráže. 20. dubna od 8.30 do
14.30 hodin. 550 Kč.
Čarodějnice. Sraz 30. dubna v
16.30 hodin na Mírovým náměstí. Průvod na Střelecký ostrov
(kouzelník, ukázka historického
tance, soutěže apod.).V 19 hod. bude
zapálen oheň.
Den Země. 20. dubna od 9 do 13
hod. na zahradě Rozmarýnu. Pojízdná
výstava se soutěžním programem pro
děti. Součástí soutěže je hra, ve které
si žáci vyzkouší, jak správně odpad
třídit. Doprovodný program 9 - 12
hod. (prohlídka terária s hady a obojživelníky, projížďka na koních a ponících). Nutno svou účast nahlásit a
objednat na tel. 416741 798,
416743125.
Den dětí. 30. května od 15.00 hodin na Mostné hoře. Děti se projdou
pohádkovým lesem, během cesty si
budou plnit úkoly. Zakončení cesty je
v restauraci na Mostné hoře, kde
bude připraveno občerstvení.

JE DOBRÉ SOUTĚŽIT
Tři žáci ZŠ Havlíčkova získali
ocenění v celostátní soutěži organizované soukromou firmou o nejkrásněji namalované sluníčko. Na 17.
místě se umístil Michal Mareš ze
4.A, na 4. místě skončila Simona
Kratochvílová z 5. B a nádherné 3.
místo celorepublikové soutěže obsadil Václav Šalman ze 4. A, který si
užije nejen pěkné výtvarné potřeby
a počítačové programy na úpravu fotografií jako jeho dva kamarádi, ale
příští zimu především snowboard
i s vázáním!

Text a foto ZŠ Havíčkova
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CESTOVNÍ RUCH

V PASECH BUDOU
I OTISKY PRSTU
Novým počítačovým softwarem
disponují od 1. dubna pracovníci
správního oddělení městského úřadu.
Umožňuje snímání otisků prstů, tedy
zavedení dalšího biometrického prvku do cestovního dokladu, tzv. e-pasu.
Vydání e-pasu s pětiletou platností
stojí osoby mladší patnácti let 100
korun, osoby starší patnácti let šest
set korun, přičemž doklad má platnost deset let. Cestovní pas bez strojově čitelné zóny stojí tisíc korun
děti do patnácti let a o pět set korun
více osoby starší patnácti let. Jeho
platnost je však pouze půl roku. „A
například Egypt, stejně jako mnohé
další státy, vyžaduje, aby při opuštění
země byla platnost cestovního dokladu alespoň půl roku,“ upozornila
na možné riziko vedoucí správního
oddělení Milena Nováková. (eva)

WEBOVÉ STRÁNKY
OPĚT USPĚLY
Město Litoměřice, loňský vítěz
soutěže Zlatý Erb o nejlepší webové
stránky měst a nejlepší elektronickou službu, nezklamalo v této soutěži každoročně vyhlašované Ústeckým krajem ani letos. Díky
informatikovi úřadu Janu Černému a
a jeho kolegyni Leoně Slabochové
získalo 3. místo v kategorii elektronických služeb a 2. místo v kategorii měst. Letošního ročníku se
zúčastnilo 15 měst a 17 obcí.
Ceny vítězům krajského kola 11.
ročníku soutěže Zlatý erb předala 17.
března na slavnostním ceremoniálu
v sídelní budově Ústeckého kraje
hejtmanka Jana Vaňhová. Nejlepší
umístění, s nímž je spojen postup do
celostátního kola, si za své internetové prezentace odvezli zástupci Děčína, Úštěku a Tisé.
V loňském krajském ročníku byly
Litoměřice nejúspěšnějším účastníkem soutěže. Získaly ceny za nejlepší webové stránky města a za nejlépe hodnocenou elektronickou
službu nabízenou občanům. (eva)

VÝLETNÍ VLÁČEK
VYRÁŽÍ DO ULIC
Pouze pěkné počasí chybí do zahájení provozu výletního vláčku,
který si loni při svých prvních cestách po Litoměřicích našel mezi obyvateli města oblibu. „Na sezonu jsme
připraveni, věřím, že prvně vyjedeme
po Velikonocích,“ uvedl jeho provozovatel Milan Šíma. Cena jízdenek
zůstane stejná jako v loňském roce,
tedy podle věku 10, 20 a 30 korun, do
přístaviště v Píšťanech, kde bude kotvit Porta Bohemica, pak 50 korun.
Novinkou má být výlet do Velkých
Žernosek na návštěvu místního vinařství a za ochutnávkou a nákupy
žernoseckých vín.
Jízdní řád zájemci naleznou na
wwww.vyletnivlacek.cz.
(eva)

10. dubna

„STOP AND STAY“ BUDE TRADICÍ
Téměř tři stovky delegátů se
účastnily dvoudenní konference cestovního ruchu Stop and Stay, která
26. a 27. března probíhala v domě
kultury. Zhruba dvacítka přednášejících se věnovala tématům úzce souvisejícím s cestovním ruchem.
Akci zahájili hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová a vicepremiér a
senátor Alexandr Vondra, který přirovnal Portu Bohemicu k Toskánsku.
„Musíme však krásy tohoto regionu
lépe propagovat,“ uvedl v úvodu.
Což ostatně bylo jedním z cílů konference, kterou organizovalo město
Litoměřice. „A začít musíme již u
nejmladší generace,“ podotkl ředitel
Centra cestovního ruchu Litoměřice
Kamil Soukup. Jako příklad, jak toho
dosáhnout, zmínil spolupráci města
s místní Integrovanou střední školou,
jejíž studenti v rámci praxe organizují
pro školy z okolí prohlídkové trasy
po zajímavých turistických místech
s výkladem.
V průběhu dvoudenní akce byly
představeny nové trendy v oblasti turistického ruchu. Zazněly i novinky
z oblasti venkovské a aktivní turistiky. V oblasti lodní dopravy byl prezentován úspěšný projekt osobní
lodní dopravy, který loni odstartovalo město Litoměřice společně
s dalšími městy a obcemi ležícími na
dolním toku řeky Labe.
Další z bloků byl věnován cykloturistice. Zástupce Nadace partner-

Konferenci zahájili (zleva) místostarosta Jaroslav Tvrdík, radní Ústeckého kraje
Radek Vonka, hejtmanka Jana Vaňhová, starosta Ladislav Chlupáč a senátor Alexandr Vondra.
Foto Eva Břeňová

ství, která je koordinátorem rozvoje
Labské stezky na českém území, prezentovala záměry jejího rozvoje. Alexandr Kárász z firmy Teo plus zase
přiblížil stav příprav stavby cyklostezky vedoucí podél Ohře, kterou
chystá Ústecký kraj.
Na konferenci byli přítomni nejen
zástupci soukromé sféry zabývající
se cestovním ruchem, ale například i
starostové obcí. „Nasbírala jsem potřebné kontakty a rady, jak si poradit
v pro nás obtížně řešitelných situacích. Tato akce tak pro mě byla
v mnoha směrech užitečná,“ ocenila

její přínos starostka Staňkovic Naděžda Černíková, která usiluje o přeložení trasy cyklostezky tak, aby
vedla obcí.
Již nyní je zřejmé, že konference
Stop and Stay, na jejíž organizaci Litoměřičtí získali dotaci z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti NUTS II Severozápad,
se stane tradicí. „Díky ní se Litoměřice staly magnetem, který přitáhl
pozornost lidí zabývajících se rozvojem cestovního ruchu, což bylo naším cílem,“ konstatoval místostarosta
Jaroslav Tvrdík.
Eva Břeňová

SOUTĚŽE MĚSTA MAJÍ SVÉ VÍTĚZE

VÝSLEDKY

Mostná hora, Ronov, okolí Křešic
a další krásná místa Českého středohoří nabízí výstava vítězných snímků
fotografické soutěže, která je k vidění ve výstavních prostorách domu
kultury. Vyhlášení výsledků soutěže,
kterou organizovalo město Litoměřice, Ústecký kraj a Nadační fond
Kalich Alexandra Vondry, se uskutečnilo za přítomnosti autorů vítězných prací 29. března.
Do soutěže bylo zasláno 176 prací
od 53 autorů. Nejlepší z nich vybrala
porota složená z profesionálních fotografů, fotoreportérů a zástupců vyhlašovatelů akce. S kvalitou snímků
byla porota nadmíru spokojena. „Byl
jsem mile překvapen, kolik a v jaké
kvalitě jich bylo do soutěže přihlášeno, a to nejen v kategorii profesionálů, ale i v kategorii mladých lidí do
26 let a amatérů,“ zhodnotil úroveň
předseda poroty Petr Hermann.
Zároveň s fotografickou soutěží
byli vyhlášeni i vítězové literární soutěže, kterou organizátoři pojmenovali „Máchovou stopou“. „Litoměřice jsou úzce spjaty se jménem
Karla Hynka Máchy. Předpokládali

Fotografická soutěž:
Profesionálové
1. Václav Lahovský („Od skal“)
2. Jiří Synek („Zima v Českém středohoří“)
3. Libor Benda („Porta Bohemica“)
Fotoamatéři
1. Jiří Vyvial („Vyhlídková restaurace“)
2. Václav Nedbal („Ronov“)
3. Martin Soukup („Cesta na Sedlo“)
Žáci a studenti do 26 let
1. Jan Watzek („Církvice“)
2. Jan Watzek („Královna Českého
středohoří“)
3. Lucie Čechová („Pohled z Křešic“)
Cenu GEOSu (čtenářskou soutěž probíhající na internetovém serveru Litoměřicko 24) získala L. Čechová z Křešic.
Literární soutěž:
Kategorie zákl.škol próza:
Lucie Bažantová (čestné uznání)
střední škola poezie:
Kamila Hřebíková
SŠ próza:
1. a 2. místo Lukáš Filip
3. Dominika Pěničková
4. Klára Kunášová

Na snímku vidíme Martina Davídka,
Jana Brodského a Karla Pecha, tedy
část poroty při hodnocení došlých
snímků.
Foto Eva Břeňová

jsme, že se zapojí mladí tvůrci, kteří
by se mohli vydat v jeho šlépějích,“
odůvodnila motto Eva Filandrová,
předsedkyně poroty, která ve dvou
kategoriích hodnotila jedenáct prací
zaslaných studenty z celého Ústeckého kraje.
Fotografická i literární soutěž byly
doprovodnými akcemi konference
cestovního ruchu Stop and Stay. (eva)
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SPORT A KULTURA

SLOVA DÍKŮ PATŘILA CVIČITELŮM
Za dlouholetou obětavou sportovní
činnost s mládeží, která není organizovaná ve sportovních klubech, poděkovali na radnici osmi litoměřickým cvičitelům starosta Ladislav
Chlupáč a místostarosta Václav Červín.
„Pohyb je u dětí čím dál vzácnější,
proto je vaše titěrná činnost s nimi
neocenitelná,“ řekl úvodem starosta
cvičitelům, mezi nimiž byli Jitka
Zvolská, Zdeněk Seidl, Emilie Kuderová, Lucie Dvořáková, Ilona Tichá, Vladimír Cikner a Pavlína Živcová. Jindřich Heyduk se omluvil.
Přestože dotace a granty od města
směrem ke sportovním klubům se
v Litoměřicích zvyšují, modernizací
procházejí školní hřiště, zlepšuje se
sportovní zázemí klubů, dostavbou a
rekonstrukcí prochází zimní stadion,
přesto městu něco chybí. „Nedostatečné zázemí mají míčové hry. Hala
U Stadionu kapacitně nestačí,“ po-

POLICISTÉ VYJÍŽDĚJÍ
DO TERÉNU NA KOLECH
Nejen městští strážníci, ale i policisté
z obvodního oddělení Policie ČR vyrážejí do terénu na kolech. Pět nových
horských kol jim na začátku dubna zakoupilo Policejní prezídium. „Neznamená to ale, že omezíme pochůzkovou
činnost,“ uvedl komisař Jaroslav Stehlík, podle něhož budou policisté na
kolech hlídkovat hlavně na cyklostezkách, podél Labe a v chatových oblastech, kde jízda autem není ideální.
Kola jsou kromě jiného vybavená i
nepromokavou brašnou pro notebook
a tiskárnu. „Což nám umožní na místě
zaznamenat průběh události, popřípadě ihned uskutečnit výslech,“ dodal komisař.
(eva)

Pamětní knihu města s věnováním převzala od místostarosty Václava Červína, jinak úspěšného trenéra juda, cvičitelka Jitka Zvolská.
Foto Eva Břeňová

steskl si trenér florbalu Vladimír Cikner. „Této situace jsme si vědomi.
Projekčně připravujeme stavbu nové
multifunkční haly Na Kocandě a hle-

dáme vhodné dotační tituly. Je však
zřejmé, že na řadu přijde až po dostavbě zimního stadionu,“ odpověděl místostarosta Červín.
(eva)

VÁCLAV ČERVÍN JE MÍSTOPŘEDSEDOU ČESKÉHO SVAZU JUDA
Dlouholetý úspěšný trenér juda, trenér reprezentačního družstva mládeže do 20 let a v neposlední řadě současný místostarosta Litoměřic Václav Červín je novým místopředsedou Českého
svazu juda. Zvolili ho členové svazu na valné hromadě v Praze.
„Velice si vážím důvěry, která ve mně byla vložena. Chápu ji jako ocenění mé dlouholeté trenérské i funkcionářské práce. Domnívám se však, že
nejpozději pro rok 2010 bude třeba hledat nového
trenéra reprezentace do 20 let, a to s ohledem na
kumulaci funkcí,“ konstatoval Václav Červín,
který již abdikoval na místo předsedy ústeckého
krajského svazu juda.
Před novým místopředsedou svazu nyní stojí řada

náročných úkolů. Zvládnout musí organizaci několika světových a evropských turnajů pořádaných
v České republice. Nejprve v pozici předsedy organizačního výboru světový pohár žen v Praze, následně evropské poháry dorostenců v Teplicích a juniorů v Praze. Připravit musí i tři tréninkové kempy
pro závodníky z celé Evropské unie, a to jak pro kategorii dorostu, tak i kategorie juniorů a mužů.
Jako trenér reprezentace odjel 1. března na první
letošní turnaj do Rakouska, následovat bude jeden
z největších evropských turnajů v německých Brémách, kde se sejde zhruba tisícovka závodníků
z celého světa.
Obavy z toho, jak skloubí sportovní funkci
s prací místostarosty na litoměřické radnici, Vác-

POKROK SE NEDÁ ZASTAVIT
Na konci února proběhla v kině
Máj prezentace nové technologie 3D,
která umožňuje trojrozměrné vidění.
Výsledným efektem je silný prožitek z promítání. Divákům byl promítnut animovaný film Cesta na Měsíc, který sledovali skrz speciální
brýle. Prezentace se účastnil i místostarosta Jaroslav Tvrdík společně
s radním Pavlem Kejřem. „Pokud budeme chtít, aby litoměřické kino obstálo v konkurenci kin na severu
Čech, je třeba vybavení pro 3D projekci zakoupit,“ shodli se oba.
Pokrok se totiž nedá zastavit. Za
několik let se jinak promítat stejně
nebude. Nejde však o lacinou záležitost. Bez DPH vyjde nová technologie na zhruba čtyři miliony korun.
Technologií 3D již disponuje většina velkých multikin. Z menších se
touto cestou na severu Čech již vydalo kino v Lounech a v Sokolově.
Díky tomu se tak dostanou k filmo-

vým premiérám mnohem dříve než
ostatní. Film totiž bude do kin zasílán
v podobě pevného disku, v budoucnu
spíše přes satelit nebo pomocí vysokorychlostních sítí. „Kino obdrží specifický klíč pro čtení filmu, který po
zadání do serveru odkóduje film, jenž
se nahraje do playeru. V okamžiku,
kdy bude mít film nahrán, může hardisk odeslat dalšímu kinu,“ přiblížila
postup vedoucí kina Máj Renata Vášová. Digitální technologie přitom
umožňuje i jiné druhy projekce, než
jsou filmové. A to přenosy sportovní,
hudební nebo divadelní. Na oblibě
již získávají přenosy z Metropolitní
opery. Z kina se tak může stát víceúčelové projekční místo.
„Do několika let tak reálně hrozí
zánik kin s klasickým filmovým pásem,“ upozornila ředitelka městských
kulturních zařízení Věra Kmoníčková. Distributoři totiž budou výrobu
drahých 35mm kopií postupně omezovat.
(eva)

lav Červín nemá. „Pro judo pracuji hlavně o víkendech a v odpoledních hodinách, kdy probíhají
tréninky. Jednání v Praze zase v podvečer, takže
nějaké vážné pracovní problémy vzhledem ke
svým časovým možnostem neočekávám,“ zhodnotil situaci.
Václav Červín se judu věnuje nepřetržitě již třicet let. Nejprve jako závodník dosáhl v juniorské
kategorii třetího místa v tehdy největším turnaji socialistických zemí, stal se i mistrem republiky.
Jako trenér přivedl litoměřické družstvo k výhře
v extralize mužů. Mezi své nejlepší odchovance
řadí například Radovana Malého, který skončil na
třetím místě na Mistrovství Evropy mládeže.
Eva Břeňová

Obliba kina Máj pomalu stoupá
Zatímco některá města kina zavírají, protože jsou prázdná, Máji sice pomalu, ale přesto roste návštěvnost. V roce 2007 dosáhla 47 tisíc návštěvníků, loni jich bylo o pět set víc. „A letos v únoru jsme zaznamenali divácký rekord, protože přišlo 6 600 diváků,“ neskrývá radost nad touto
skutečností vedoucí kina Renata Vášová, která vede statistiky od roku
2003. Příznivý fakt přitom ovlivnila premiéra filmu Líbáš jako Bůh.
I přes stoupající návštěvnost musí město kino dotovat. „V loňském roce
to bylo osmi sty tisíci korunami,“ informovala ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.
(eva)

Prostory restaurací DK mají nové využití
Rozhodnutí radních neprovozovat
v domě kultury restaurace přimělo ředitelku městských kulturních zařízení
Věru Kmoníčkovou nalézt vhodné
využití pro uvolněné prostory. Ze
spodní restaurace již vzniklo taneční
a pohybové studio se zrcadly na stěnách, novými podhledy a osvětlením.
Zatím ho využívá Dětské taneční a
pohybové studio pro děti od čtyř do
dvanácti let, dále ženy cvičící kalanetiku a břišní tance. Probíhají zde

i taneční pro dospělé. „Prostory nabízíme i zájemcům, kteří by zde chtěli
provozovat například aerobic, pilátes
a podobně orientovanou aktivitu,“
podotkla Věra Kmoníčková
Prostory horní restaurace také procházejí interiérovými úpravami. Zatím slouží jako zázemí pro catering
při pořádání firemních nebo jiných
podobných akcí. K dispozici je i kuchyňské zázemí a při pěkném počasí
také venkovní terasa.
(eva)
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PROGRAMY

Dùm kultury
DUBEN

KVĚTEN

12. 4. Taneční odpoledne velikonoční.
Hraje Přívoranka.
Od 15 hod.
15. 4. Hop trop and Samson.
Trampské a jim blízké písničky z nového alba Trojhlavá
saň. Od 19.30 hod.
17. a 18. 4. VII. ročník Vinařských
Litoměřic
(mezinárodní soutěžní
a prodejní výstava vín.
Od 10 hod.
25. 4. Sváťovo dividlo: Rozmarná
princezna. Od 10 a 15 hod.

6. 5.

FARNÁ NEPŘIJELA
Z důvodu nemoci interpretky byl
2. dubna zrušen koncert zpěvačky
Evy Farné. Vstupenky zůstávají v
platnosti, náhradním termínem koncertu je 20. duben (od 17 hodin). Poslední volné lístky jsou v prodeji.

Koncert Cop. Bluegrassová
kapela z Plzně. Od 20 hod.

11. 5. Cestopisná přednáška
Madeira.
Vstupné 65 Kč. Od 18 hod.
14. - 16. 5. VI. Litoměřický loutkový festival. Čtvrtek
9.30 -15.00 hod., pátek 9.30 -16.00 hod.,
sobota 10 - 15 hod.
17. 5. Taneční odpoledne. Hudba
všech žánrů pro všechny generace.
Vstupné 65 Kč. Od 15 hod.
21. 5. Josef Klíma. Zločin kolem
nás dopolední pořad pro
školy od 8 a 10 hodin. Na
vlastní uši od 18 hod.
29. 5. Divokej Bill. Koncert.
Od 20 hod.

Divadlo K. H. Máchy
DUBEN
Večerní představení:
20.4. Pán Theodor Mundstock - Činoherní studio Ústí nad Labem.
Jeden konkrétní osud českého
Žida v době protektorátu. Od 19
hod. Vstupné 180/300 Kč.
28. 4. Kancelářské krysy - Ingrid
Lausund. Pět různých osobností
v jedné firmě, v jedné kanceláři.
Od 19 hod. 190/280 Kč.
Koncerty
14.4. Klub přátel hudby v Litoměřicích - Musica Bohemica (velikonoční koncert). Od 19 hod.
60/180 Kč.
23. 4. Základní umělecká škola Litoměřice - veřejný koncert žáků.
Od 18 hod.
Představení pro rodiče s dětemi
19. 4. Divadýlko Matýsek Nový Bor
Námořnická pohádka. Od 15
hod. 40/50 Kč.

Představení pro školy i veřejnost
20. 4. Divadlo rozmanitostí Most (pro
MŠ a 1. až 3. třídy ZŠ). Velká policejní pohádka od Karla Čapka.
Od 9 a 10.30 hod. 40/50 Kč.
29. 4. Tři mušketýři - Docela velké
divadlo Litvínov. Hudební komedie pro 5. až 9. ZŠ a SŠ.

KVĚTEN
3. 5. Příhody včelích medvídků (pro
děti). Od 15 hod.
21. 5. Dnes hrajeme Cyrana (činohra
- komedie). Od 19 hod.
25. 5. Racek (činohra). Od 19 hod.
27. 5. Litoměřické varhanní léto
2009. Jan Doležel - varhany
(Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích). Od 19 hod.

http://www.mkz-ltm.cz

Program kina Máj na mìsíc duben a květen
DUBEN
10. 4. Město Amber (USA, 2008).
Dobrodružné rodinné fantasy.
Příběh lidí žijících léta v podzemním městě, které se pokouší zachránit dvanáctiletá
dívka a její kamarád. Hrají: T.
Robbins, B. Murray.
Od 17.30 hod.
Gomora (Itálie, 2008). Zapomeňte na Kmotra. Nejpravdivější a nejsyrovější film o mafii, jaký byl natočen.
Od 20 hod.
11. 4. Město Amber. Od 17.30 hod.
Gomora. 20 hod.
12.4. Ozvěny Anifestu (animované
pásmo). Obrazy ze světa dětí,
humoru a fantazie.
Od 15.30 hod.
Město Amber. 17.30 hod.
Gomora. 20 hod.
13. 4. Milionář z chatrče (VB/USA,
2008, drama). Skutečný příběh
indického chlapce, který vyhrál v indické verzi soutěže
Chcete být milionářem. Od
15.30 a 17.30 hod.
Spirit (USA, 2008, komiks).
Proslulý komiksový autor Miller v režijním debutu.
Od 20 hod.
14. a 15. 4. Spirit. Od 17.30 hod.
Milionář z chatrče.
Od 20 hod.
16. 4. Madagaskar 2. Známá parta
zvířat z neworské ZOO.
Od 9.30 hod.
Monstra vs. vetřelci (USA,
2009, animovaný). Jenom
monstrance zachrání svět
hladce. Od 17.30 hod.

Mlčení Lorny (Fr, 2008,
drama). Sugestivní drama postihuje fenomén imigrace a
bezradnosti západní Evropy.
Od 20 hod.
17. 4. Monstra vs. vetřelci.
Od 17.30 hod.
Normal
(ČR/Makedonie,
2009, thriller). Příběh legendárního sériového vraha z 30.
let minulého století. Hrají:
M.Kňažko, D. Havlová.
Od 20 hod.
18. a 19. 4. Monstra vs. vetřelci od
15.30 hod.
Normal.
Od 17.30 a 20 hod.
20. 4. Růžový panter 2 (USA, 2009,
komedie). Steve Martin je zpět
jako inspektor Clouseau.
Od 20 hod.
21. a 22. 4. Růžový panter 2.
Od 17.30 hod.
Nenarození
(USA,
2009, horor). Temné
duše mezi světem živých
a mrtvých.
Od 20 hod.
23. 4. Na půdě aneb Kdo má
dneska narozeniny? (ČR, SR,
Japonsko, 2009, animovaný).
Příběh ze staré zaprášené půdy,
kde mají domov odložené staré
hračky. Od 17.30 hod.
Nový hyperion aneb Volnost,
rovnost, bratrství (ČR, 1992,
dokument). „Dokumentární
román“ K. Vachka líčí necelý
půlrok před prvními svobodnými volbami v porevolučním
Československu. Před projekcí
setkání s K.Vachkem.
Od 20 hod.

24. 4. Na půdě aneb Kdo má
dneska narozeniny? Od
15.30 hod.
Králova přízeň (USA, 2008,
historický). Anna a Mary Boleynovi na dvoře Jindřicha
VIII. Od 17.30 hod.
Sex drive (USA, 2008, komedie). Cesta přes Spojené státy
bez řidičáků a s vidinou
prvního sexu. Od 20 hod.
25. 4. Na půdě aneb Kdo má
dneska narozeniny?
Od 15.30 hod.
Sex drive. 17.30 a 20 hod.
26. 4. Na půdě.
Od 15.30 a 17.30 hod.
Sex drive. Od 20 hod.
27. 4. Sedm životů (USA, 2008,
drama). Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno tajemství. Hraje
W.Smith. Od 17.30 hod.
Milk (USA, 2008, drama). Životopisný příběh zachycující
kariéru prvního amerického
homosexuálního radního.
Od 20 hod.
28. a 29. 4. Sedm životů.
Od 20 hod.
30. 4. Líbáš jako Bůh (ČR, 2009,
komedie). Nový film plný nadhledu, temperamentu a laskavé
ironie. Hrají: O.Kaiser, J.Bartoška, E.Holubová.
Od 17.30 hod.
Nesahejte na sekyru (FR/It.,
2007). Bravurní adaptace Balzakovy novely. Hrají G.Depardieu.
Od 20 hod.

KVĚTEN
Líbáš jako bůh (komedie)
Až tak moc mě nežere (komedie)
4.-5. Pochyby (drama)
7.
Indické nokturno (Filmový
klub Francie)
7.-9. Krvavý Valentýn (horor)
8.-10. Peklo s princeznou
(pohádka)
8.-10. Marley a já (komedie)
14.
9:30 Peklo s princeznou
14.
Odpor (Filmový klub 2.
světová válka)
15.-17. Válka nevěst (komedie)
16.-17. Rychlí a zběsílí (akční)
18.-20. X-Men Origins: Wolverine
(sci-fi, komiks)
19.-20. Předčítač (2. světová válka)
21.
Animace cyklus Učitel a
žák (ve spolupráci s Knihovnou K. H. Máchy)
22.-24. Pátek třináctého (horor)
23.
2. hororová noc v kině Máj
- Pátek třináctého + překvapení
23.-24. Lovecká sezóna 2 (animovaný)
25.-27. Proměny (nový český film)
28.
Člověk bez osudu (Filmový
klub 2. světová válka)
29.-31. Hotel pro psy (komedie)
29.-31. Gran Torino (drama)
30.-31. Monstra vs. Vetřelci (animovaný)
1.-3.
1.-3.

*V průběhu května - speciální muzikálová nadílka (program a tituly budou upřesněny).*

10. dubna

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
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FILMAŘI TOČILI V RICHARDU

LOUTKY POTĚŠÍ
NAŠE NEJMENŠÍ

Zástupci sedmačtyřiceti zemí,
odborná veřejnost, média a další
se seznámí s bývalou nacistickou
podzemní továrnou Richard v Litoměřicích. Stane se tak prostřednictvím krátkého dokumentu, který
bude promítnut na konci června
v rámci pětidenní konference o holocaustu. Ta na závěr českého
předsednictví v Radě EU proběhne
v Praze a vyvrcholí v Terezíně.
Snahou města Litoměřice totiž
je zrekonstruovat část podzemních
chodeb, kde při výrobě součástek
do tanků nalezly na konci druhé
světové války smrt více než čtyři tisíce lidí, a začlenit je do nové prohlídkové trasy. Odhadem budou
třeba stovky milionů korun, které
město hodlá získat z prostředků
Evropské unie. Dokument, který
natočil spolupracovník České televize David Cysař, již nabídne vizualizaci toho, jak by prohlídková
trasa, včetně expozic, mohla vypadat.
„S ohledem na fakt, že v nacistické továrně u Litoměřic umírali
vězni různých národností, mohlo
by na projektu participovat více ná-

Několik loutkových představení, soutěže, disko, zábavné putování parkem a spoustu dalších
zajímavostí nabídne VI. ročník
Litoměřického loutkového festivalu. Uskuteční se ve dnech 14. 16. května ve zcela novém pojetí
a na několika místech.
„Konání festivalu jsme přesunuli na dva pracovní dny. Umožníme tak mateřským školám
opakovanou návštěvu. Odpoledne pak mohou přijít družiny a
děti s rodiči či prarodiči. Tak
tomu v minulosti nebylo a školky
byly odkázány pouze na páteční
představení,“ uvedla ředitelka
městských kulturních zařízení
Věra Kmoníčková.
Zcela rodinným dnem se stane
závěr festivalu, tedy sobota.
„Chtěli bychom v maximální
míře využít venkovní prostory.
Pokud to počasí dovolí, tak
kromě atria i park U Hvězdárny,“
dodala ředitelka. Připravena je
soutěž, ve které budou pohádkové
postavičky na několika stanovištích pokládat dětem otázky zaměřené na znalost českých i zahraničních pohádek. Program
vyvrcholí představením Václava
Upíra Krejčího. Děti se mohou
těšit na různé atrakce, zábavu, občerstvení i cukrovou vatu od
klauna.
V sobotu proběhne i vyhodnocení výtvarné soutěže (bez omezení výtvarné techniky) s názvem
Z pohádky do pohádky, kterou
MKZ vyhlásilo v těchto dnech.
Zapojit se mohou jak jednotlivci,
tak i kolektivy. Uzávěrka soutěže
je 30. dubna. Soutěžní práce je
možno doručit na sekretariát DK
Litoměřice (Katka Obleserová,
tel. č. 416 732 805). Vystaveny
poté budou až do konce školního
roku ve foyer DK.
(eva)

Filmaři se dostali jen do těžko přístupného terénu bývalé továrny Richard. Nosit
techniku jim pomáhal i místostarosta Jaroslav Tvrdík.

rodů,“ odůvodnil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík snahu promítnout dokument u příležitosti
mezinárodní konference o holocaustu. Cílem tohoto kroku totiž je
vyvolat zájem dalších zemí.
Podporu Litoměřičtí našli u vicepremiéra pro evropské záležitosti
a senátora za Litoměřicko Alexandra Vondry, který se kromě jiného snaží prostřednictvím konference obrátit pozornost světa na

Filmový štáb vedl David Cysař, který bude autorem zhruba desetiminutového dokumentu.

Terezín, jenž se zmítá v problémech způsobených odchodem armády. „Konference by proto měla
vrcholit právě zde,“ upozornil vicepremiér. A to podpisem memoranda zástupců sedmačtyřiceti
zemí, jež se akce mají účastnit.
Eva Břeňová

Vůbec poprvé byla v prostorách, kde
těžce pracující vězni umírali, sloužena
mše. Vedl ji Martin Davídek, osobní sekretář biskupa.
Fota Karel Pech

VZPOMÍNKY PŘED BRANOU NACISTICKÉ TOVÁRNY OŽILY
Pouze dva roky mu chybí do
devadesáti let. Přesto pevným
krokem a s jasnou myslí kráčí po
rozblácené cestě vedoucí k vratům podzemní továrny Richard.
Vrací se sem po více než šedesáti
letech. Na místo, kde se den co
den stával nedobrovolným svědkem smrti vězňů koncentračního
tábora. On sám měl štěstí v neštěstí. Patřil totiž „pouze“ mezi
nuceně nasazené. Tedy skupinu
lidí, kteří byli vybráni, aby na
sklonku války budovali na základě rozkazu Adolfa Hitlera
v bývalém vápencovém dole u Litoměřic podzemní továrnu Richard, kde by se vyráběly součástky do tanků. Řeč je o 88letém

Jaroslava Cihláře přijal ve své kanceláři litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.
Foto Eva Břeňová

Jaroslavu Cihlářovi z Ústí nad Labem, který se vrátil do Litoměřic,
na místo s tragickou minulostí.
„Každý den jsem několik měsíců do Richardu jezdil pracovat
až z Vetlé u Hoštky, kde jsem bydlel. Do Hoštky na kole a z Hoštky
až sem vlakem,“ sahá hluboko do
paměti vitální důchodce. „Byl jsem
na tom však mnohem lépe, než
vězni koncentračního tábora, kteří
tu pracovali s námi,“ pokračuje ve
vzpomínkách. Potkával mezi nimi
i lidi, které dobře znal. „Třeba pana
Šinfelta. Jak to jen šlo, předával
jsem mu dopisy od jeho rodiny a
tajně i jídlo nejen pro něj, ale i pro
ostatní vězně, které chystala moje
maminka. Jednou však nepřišel,“

říká Jaroslav Cihlář a přiznává, že
tehdy ani nedomyslel, co všechno
se mohlo stát, kdyby byla jeho pomoc vězňům prozrazena.
Dny, kdy byla na kárce vyvážena z podzemí mrtvá těla obyvatel koncentračního tábora, kteří při
práci umírali vyčerpáním, se mu
neustále vrací. A to přesto, že
uběhlo mnoho vody a on žije spokojeným životem důchodce v Ústí
nad Labem, kam se z Vetlé odstěhoval.
Jaroslav Cihlář se na základě novinových článků přihlásil vedení
litoměřické radnice, která hledá pamětníky, jež v bývalé nacistické továrně Richard pracovali.
Eva Břeňová
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10. dubna
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VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE KLEPOU NA BRÁNU MĚSTA
vovatelů. „Zatímco loni se
„Víno lze považovat za
do Litoměřic sjelo šest denejzdravější a nejhygieničsítek českých, moravských,
tější nápoj.“ Výrok, který
ale i zahraničních vinařů,
prohlásil jeden z nejvýletos jich bude více než seznačnějších vědců 19. stodmdesát,“ uvedl Pavel Kaletí Louis Pasteur, je motcerovský, jednatel Ortopetem v pořadí již 7. ročníku
dického centra Ústí nad
Vinařských
Litoměřic.
Labem, které je organizátoTedy mezinárodní prodejní
rem akce.
a soutěžní výstavy vín a odZáštitu nad výstavou
borných prezentací, která
převzali předseda Senátu
se uskuteční ve dnech 17.
Přemysl Sobotka, místo18. dubna (od 10 do 18 hopředseda vlády Alexandr
din) v domě kultury.
Vondra, ministr zemědělSoučástí opět budou odství Petr Gandalovič, hejtborné prezentace na téma
manka Jana Vaňhová, staVíno a zdraví a Víno a pokrmy. Získané poznatky Porotci s mezinárodním osvědčením letos na Kolibě hodnotili 550 rosta Litoměřic Ladislav
přednesou přední odbor- do soutěže zaslaných vzorků vín. Medaile nejlepším budou předány Chlupáč a další. Ti také
níci z řad lékařů a specia- 17. dubna.
Foto Eva Břeňová předají medaile nejlepším
pěstitelům. V podvečer
listů z celé ČR, například
profesoři Jan Žaloudík, Milan Ša- bytějším rukopisem se čím dál hlou- prvního dne akce totiž budou vyhlámánek a mnozí další. O vlivu vína na běji zarývají do mapy prestižních vi- šeny výsledky soutěže, která se uslidskou sexualitu pohovoří Radim nařských akcí. Důkazem zvyšujícího kutečnila 26. března na Kolibě, kde
se renomé je jak stoupající počet sou- odborná porota hodnotila celkem 555
Uzel.
Eva Břeňová
Vinařské Litoměřice se stále oso- těžních vzorků, tak množství vysta- vzorků vín.

SOCHAŘI SE CHYSTAJÍ
NA SYMPOZIUM
Litoměřice se chystají na 2. ročník
sochařského sympozia. Pět umělců,
z toho tři Češi, Slovák a Francouzka,
budou vytvářet zajímavá díla opět
v areálu výstaviště Zahrady Čech.
Výsledky jejich práce pak zpestří litoměřická zákoutí, stejně jako tomu
bylo při prvním ročníku. Mnohé
z nich například zdobí Střelecký
ostrov nebo Lodní náměstí.
Sochaři začnou na výstavišti pracovat 25. května. V polovině června
pak budou jejich díla představena veřejnosti.
(eva)

20. VÝROČÍ PÁDU TOTALITY
V letošním roce uplyne dvacet
let od Listopadové revoluce. Litoměřičtí radní jmenovali komisi, jejímž úkolem bude připravit slavnostní večer, v průběhu kterého si
obyvatelé města připomenou 17.
listopad roku 1989.
„Do oslav se zapojí místní firmy,
školy, plánujeme uspořádat výstavu
fotografií, která přiblíží nejen tehdejší události, ale také ukáže, jak se
Litoměřice za posledních dvacet let
změnily,“ uvedl radní a předseda
komise Pavel Kejř, který tímto žádá
obyvatele města o případné zapůj-

čení zajímavých dobových fotografií.
Při té příležitosti bude v centru
města odhalena pamětní deska se
širším pietním významem. „Prostřednictvím ní chceme poděkovat
lidem, kteří bojovali za svobodu nejen v listopadu roku 1989, ale i
v době války a následné totality,“
dodal radní Kejř.
Záštitu nad slavnostním večerem
převzal senátor Alexandr Vondra,
bývalý mluvčí Charty 77, starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč a hejtmanka Jana Vaňhová.
(eva)

TIPY PRO VÁS
8. 4. - 12. 4.
TRŽNICE ZAHRADY ČECH
24. ročník jarní prodejní akce
pro zahradníky, zahrádkáře,
chalupáře, kutily a milovníky
přírody
17. - 18. 4.
VINAŘSKÉ LITOMĚRICE
soutěžní a prezentační akce vín
v domě kultury
18. 4.
SETKÁNÍ STAROUSEDLÍKŮ
od 11 hodin v Gurmánii
30. 4. - 3. 5. BYDLENÍ
Výstava nábytku, skla, keramiky, obrazů a bytových doplňků na výstavišti
30. 4. - 3. 5.
MŮJ DŮM, MŮJ HRAD
17. ročník všeobecné stavební
výstavy na Zahradě Čech
30. 4. - 7. 6.
JAROSLAV HOVADÍK
Galerie výtvarného umění
15. 5. - 17. 5. TEMPO
19. ročník motoristické výstavy
na Zahradě Čech
16. 5.
MEZINÁRODNÍ SRAZ
HISTORICKÝCH VOZIDEL
Pořadatel: VÝSTAVY, spol. s
r.o.Veteran Club Velemín
23. 5. - 24. 5.
NORD BOHEMIA CANIS
Mezinárodní výstava psů všech
plemen na Zahradě Čech
25. 5. - 14. 6.
MEZINÁRODNÍ
SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM
LITOMĚŘICE

OSOBNOSTI LITOMÌØIC  NÁŠ SERIÁL  OSOBNOSTI LITOMÌØIC

LÁSKA K HORÁM SYLVĚ KYSILKOVÉ ZŮSTALA
Pohlížím do jejích stále veselých očí a hledám
v nich vlastnosti, které umožnily dnes 78leté ženě
stát se v šedesátých a na počátku sedmdesátých let
minulého století nejvýznamnější českou horolezkyní, za což si v roce 1976 vysloužila titul mistryně
sportu. Obzvláště, když lézt po horách začala až
v sedmadvaceti letech. Musela to být odvaha a urputnost, s jakou zdolávala nejtěžší výstupy.
Sylva Kysilková z Litoměřic totiž teprve jako
druhá žena zdolala strmou severní stěnu Matehornu. „To bylo v roce 1966 a nahoru jsem lezla se
dvěma muži - Němcem a Japoncem,“ vzpomíná
horolezkyně. Stejně tak se stala teprve čtvrtou ženou, která vylezla po severní stěně na vrcholek
švýcarského Eigeru. „Vždy to stálo zato. Ten pocit nahoře se nedá popsat,“ zasní se slavná Litoměřičanka, která po výměně kyčelního kloubu žije

Při vyhlášení Sportovců roku 2008 byla Sylva Kysilková v litoměřickém domě kultury oceněna ČSTV
za její celoživotní přínos sportu. Blahopřála jí další
litoměřická rodačka, moderátorka slavnostního večera Eva Aichmajerová.
Foto Karel Pech

již několik měsíců v Domě s pečovatelskou službou ve Švermově ulici. Ne vždy však všechno probíhalo idylicky. Jednou se přes ni převalila lavina,
podruhé ji zase padající kámen zlomil lopatku.
Naštěstí Sylvu dokázal kamarád jistit a po laně
pomalu spouštět ze stěny dolů. „To víte, tehdy
ještě horolezce nezachraňovali vrtulníky, jako
tomu je dnes,“ říká usměvavá seniorka, které na
zdech obývacího pokoje visí obrazy zdolaných
hor.
Lézt přestala až v šedesáti letech. Svůj poslední
výstup, lehčí stěnu jí dobře známého Eigeru, si
vychutnávala. Tehdy bylo léto, pět stupňů nad nulou. „Teď máme jaro a už se s mým psím kamarádem Lesanem těšíme, až vyrazíme na Radobýl,“
naznačuje paní Sylva Kysilková, že se umí radovat z každého pěkného dne.
Eva Břeňová

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.
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PROGRAM

KURSY PRO SENIORY
OPĚT ZAČALY
Další litoměřičtí senioři se mohou
učit pracovat s počítačem. S nabídkou kursů opět přichází Dům křesťanské pomoci Bethel. Zájemci o
bezplatný kurz se mohou přihlásit a
získat podrobnější informace na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu u Ivany Aksenowé
(I. patro, kancelář č. 208, tel. 416
916 128).

Čtvrtek 14. 5.
9:30 Divadlo na cestě Jak šel Honza do světa loutková pohádka
10:30 Téměř divadelní společnost - Pohádka zlatá
husa a modrý kahanec 0,5 m marionety
15:00 Divadlo Koloběžka - O zamčeném štěstí- maňásková pohádka
Pátek 15. 5.
9:30 Skazka- Veselý rej loutková pohádka
10:30 Divadlo z Půdy - Pohádka z Krakonošovi zahrádky loutkové manekýni
15:00 Divadlo ŠUS - Pohádky proti pláči maňáskové představení + povídání s dětmi
16:00 Sáša Váša směs soutěží, disco, tvarování balónků
(vstupné na jednotlivé představení 30 Kč)
Sobota 16. 5.
Park u Hvězdárny:
10:00 putování Pohádkovým parkem - soutěžní stanoviště obsluhované pohádkovými postavami,
které prověří dětské znalosti českých i zahraničních, lidových i moderních pohádek.
Atrium za DK:
14:00 pohádka - Sváta - vyhlášení výtvarné soutěže
15:00 pořad Václava Upíra Krejčího
Doprovodný program:
ruční dílničky pro děti, trampolína, prodej cukrovinek, malování na obličej, občerstvení
(vstupné 50 Kč pro děti, dospělí vstup zdarma)

