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SLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané,
od posledního vy-
dání zpravodaje 
jsme zaznamenali 
řadu významných 
událostí. V konfe-

renčním sále hradu se konala 
celorepubliková Jarní škola Ná-
rodní sítě Zdravých měst. Poté 
se do kulturního domu sjeli nej-
lepší tanečníci z celé republiky 
na Mistrovství ČR. Akce byla 
velmi úspěšná a organizátorům 
se u nás tak líbilo, že se rozhodli 
uspořádat ji zde i v příštím roce. 
Plno bylo také na výstavišti, 
kde pořadatelé národní výstavy 
psů všech plemen zaznamena-
li rekord v účasti. V gotickém 
hradu a v kulturním domě se 
v závěru minulého měsíce 
uskutečnil celorepublikový 
volební sněm Hospodářské ko-
mory, který navštívil i ministr 
průmyslu a obchodu Kocourek 
a ministr práce a sociálních věcí 
Drábek. Za začátek nové tradi-
ce lze považovat přehlídku de-
chových orchestrů, kterou jsme 
minulý víkend pořádali na Mí-
rovém náměstí. Z výčtu akcí je 
patrné, že Litoměřice jsou cent-
rem opravdu rozmanitého dění, 
což vede ke zvyšování jejich 
prestiže.  

Krásné letní měsíce přeje
Ladislav Chlupáč 

Vedoucí odboru územního rozvoje Zdenka Klenorová a místostarosta Václav Červín, 
do jehož gesce odbor spadá, vyzkoušeli pohodlí nových laviček.  Foto Eva Břeňová 

Areál Dómského náměstí, kde vozidla parkovala i přes zákaz vjez-
du, je pro řidiče uzavřen. Po dohodě vedení města, Katedrální kapituly 
u sv. Štěpána, která je vlastníkem pozemků, a Biskupství litoměřické-
ho zde platí nový režim vjezdu a parkování. 

 Na Dómském náměstí a v přilehlé Máchově ulici nyní mohou par-
kovat pouze návštěvy objednané do biskupské rezidence a na úřad 
biskupství. Při parkování si musejí vyzvednout na recepci biskupské 
kurie parkovací kartu a před odjezdem ji vrátit. Opatření se netýká 
těch, kteří zde trvale bydlí. Během dopoledních nedělních bohoslužeb 
a větších akcí, jakými jsou významné církevní slavnosti, kněžské dny 
apod., je možné parkovat zde volně. Dodržování pravidel  kontroluje 
městská policie.  (mich)

Litoměřice se opět ocitly v centru pozornosti fi lmařů. V posledních 
týdnech se zde objevily hned dva štáby. Nejprve v kanceláři starosty, 
v hotelu Salva Guarda a v nemocnici natáčel režisér Polesný záběry 
pro právě vznikající fi lm Cizinec a krásná paní podle románu Pavla 
Kohouta. V hlavních rolích se představí Juraj Kukura a Marie Draho-
koupilová.

Záběry z Litoměřic se ocitnou i v novém šestnáctidílném seriálu 
České televize Život je p(l)es. Filmaři natáčeli například v redakci 
Litoměřického deníku a na Mostné hoře. Matěj Hádek coby novinář 
místního deníku přichází seriálu na kloub nepravostem, jichž se do-
pouští ředitelka domova důchodců.  (eva)

LITOMĚŘICE

PARKOVÁNÍ JE OMEZENO LITOMĚŘICE JSOU OBLÍBENÝM
MÍSTEM FILMAŘŮ

Kapucínské náměstí prošlo vý-
raznou proměnou. Modernizace 
byla zahájena loni v říjnu a dokon-
čena na jaře. 

„Cílem bylo vrátit náměstí pů-
vodní poslání. Záměr, aby se sta-
lo příjemným místem odpočinku, 
s důstojným přístupem ke kostelu 
svaté Ludmily, byl naplněn,“ uve-
dl starosta Ladislav Chlupáč. 

Náměstí má nové dlážděné 
chodníky a zásobovací komunika-
ci, nové veřejné osvětlení, včetně 
moderního mobiliáře, jako jsou 
lavičky, odpadkové koše a pítko. 
Firma Gardenline zde vybudovala 
několik automaticky zavlažova-
ných travnatých ploch a záhony, 
které osadila trvalkami, letnička-
mi a dvěma magnóliemi. Prostor 
je na rozdíl od minulosti v jedné 
úrovni, s hlavní cestou vedoucí 
středem přímo ke kostelu.

„V průběhu rekonstrukce byly 
akceptovány připomínky zde ži-
jících a pracujících občanů, které 
se týkaly hlavně zeleně a rozmís-
tění laviček,“ informoval stavební 
technik odboru územního rozvoje 
městského úřadu Ladislav Pošík. 
Další schůzka s občany se bude tý-
kat parkování. Ještě letos by totiž 
mělo dojít k vydláždění Kapucín-
ské ulice, s čímž souvisí i úprava 
parkovacích míst. 

Rekonstrukce stála 2,4 milionu 
korun, z čehož půl milionu korun 
představuje příspěvek Správy úlo-
žišť radioaktivního odpadu, který 
Litoměřice dostávají každý rok 
jako satisfakci za provoz úložiště 
Richard.  (eva)

Nový  mobiliář Nový  mobiliář 
zdobí náměstí  zdobí náměstí  

ČTĚTE UVNITŘ
•   Farmářské trhy skončí

v říjnu   (str. 2)
•   Lidé si přejí zachování 

provozu mamografu (str. 3)
•  Město nabídne řidičům 

levné parkování   (str. 6)

PSY NECHTE ČIPOVAT   
Psi žijící v Litoměřicích budou muset mít čipy. Zastupitelé to-

tiž schválili znění vyhlášky, která tuto povinnost uvede v praxi. 
Platí od 1. června. Čas na implantaci čipu zvířeti mají jeho ma-
jitelé až do konce roku 2012. Lidé tak mají dostatek času na to, 
aby navštívili veterináře a s příslušným potvrzením o implantaci 
zašli na ekonomický odbor městského úřadu.

„Výše poplatku se přitom nemění. I nadále zaplatí lidé 
za psa ročně 800 korun, senioři jen 200 korun. V případě za-
vedení čipu budou od poplatku na rok osvobozeni,“ upřesni-
la informaci vedoucí ekonomického odboru městského úřadu 
Iveta Zalabáková. 

V současné době je v Litoměřicích registrováno 2 484 psů, 
z nichž 453 má čipy. Je však evidentní, že ve městě žije něko-
likanásobně více psů. O čemž ostatně svědčí i počet exkremen-
tů, které musejí uklízet pracovníci technických služeb. Poté, co 
roztál sníh, jich na konci února nasbírali na území města 900 
kilogramů.

Městská policie se chystá na pravidelné kontroly pejskařů. 
Hodlá zjišťovat, zda je zvíře čipované a registrované. Pokud 
tomu tak nebude, na místě hrozí majiteli až tisícikorunová poku-
ta. Pokud ji odmítne zaplatit, může v následném správním řízení 
dostat pokutu až do výše padesáti tisíc korun.  Eva Břeňová 
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DISKUTOVAT PŘIJELI
I DVA MINISTŘI 

Volební sněm Hospodářské ko-
mory České republiky proběhl 26. 
května v kulturním domě. Delegá-
ty sněmu přivítal starosta Ladislav 
Chlupáč a hejtmanka Jana Vaňho-
vá. Na další tři roky byl do čela ko-
mory zvolen staronový prezident 
Petr Kužel. Jak uvedl, kromě jiné-
ho se pokusí snížit byrokracii při 
podnikání.  (eva) 

NA KOUPALIŠTI
ZAČALA SEZÓNA

Letní koupaliště, jehož provoz 
převzalo od TJ Slavoj město, zahá-
jilo v květnu sezónu. Den dětí, tak 
jako každý rok, zde uspořádala TJ 
Slavoj Litoměřice.

Vstupné zůstalo ve stejné výši 
jako loni. Dospělí tedy zaplatí 50 
korun, děti, studenti a senioři o polo-
vinu méně. 

„Novinkou je nové hřiště pro hrá-
če plážové kopané a volejbalu, které 
jsme vybudovali za skokanským ba-
zénem, kde dosud byla nikým nevy-
užívaná travnatá plocha,“ informoval 
vedoucí bazénu Ladislav Beneš.

Co se týče krytého plaveckého 
bazénu, na červenec je plánová-
na měsíční odstávka provozu, 
v průběhu které každoročně do-
chází k pravidelné údržbě i tech-
nologicky náročnějším opravám. 
V srpnu bude bazén otevřen pro 
veřejnost každý den. „Při zapla-
cení  dvouhodinového vstupného 
zde návštěvník může strávit celý 
den,“ upozornil vedoucí Beneš.  
K dispozici bude mít  i  venkov-
ní terasu se sprchou a lavičkami. 
V letních měsících naopak dojde 
k částečnému omezení provozu 
sauny. 

Aktuální informace o provozní 
době a případných změnách na-
jdete na www.mszltm.cz.  (eva)

Pravé čaje pocházející z Číny, 
kozí, ale i ovčí sýry, jogurty, kefí-
ry, čerstvá vajíčka, právě ulovení 
pstruzi, kapři, sazenice různých 
druhů, výpěstky ovocnářů, ale 
i medovina, džusy nebo mošty. 
Opravdu bohatým sortimentem 
produktů vyznačujících se vyso-
kou kvalitou a hlavně čerstvostí 
se mohou pochlubit farmářské 
trhy, které probíhají každou dru-
hou sobotu dopoledne na Kostel-
ním náměstí v Litoměřicích. 

Organizátorem je společnost 
Výstavy, která navázala na tradici 
zemědělských trhů, jež se v cent-
ru města v minulosti konaly. „Pro 
návštěvníky jsou na pultech více 

PRAHU A LITOMĚŘICE SPOJIL MÁCHA

Farmářské trhy probíhají do konce října

Osobně napravit historickou 
křivdu přijel do Litoměřic praž-
ský primátor Bohuslav Svoboda. 
15. května se totiž u sochy Karla 
Hynka Máchy zúčastnil první-
ho kulturního programu, který 
u Myslbekovy sochy velkého 
českého romantika pořádaly ob-
čanské sdružení Salva Guarda, 
Nadační fond Kalich Alexandra 
Vondry a Klub pražských spiso-
vatelů. 

„Jsem rád, že do Litoměřic byla 
vrácena socha, která sem původ-
ně patřila,“ připomenul primátor 
fakt, že velmi zdařilé dílo Josefa 
Václava Myslbeka nakonec usadil 
spolek Svatobor na Petřín, přesto-
že bylo původně tvořeno pro Li-
toměřice. Tedy místo, kde Mácha 
ukončil svou životní pouť.    

Recitovat Máchovy verše při-
jel do Litoměřic vynikající herec, 
konferenciér a recitátor Otakar 
Brousek starší, kterého zhruba dvě 
stovky posluchačů ocenily dlouho-
trvajícím potleskem. Součástí kom-
ponovaného pořadu byla i výstava 
výtvarných prací studentů gym-
názia na téma Máchovy portréty 
a recitace tvorby litoměřických 
básníků. Lidé si vyslechli zhudeb-
něnou báseň keblického básníka 
Pavla Hlušičky interpretovanou 
Petrem Suchomelem, s Folklór-
ní fl órou se představil Václav Jiří 
Pavlis.  Na závěr programu básně 
inspirované litoměřickým krajem, 
doplněné o tóny heligonky, před-
nesl František Jindřišek.  

Lidé, kteří přispěli do veřej-
né sbírky na pořízení odlitku 
bronzové sochy K.H.Máchy, zde 
obdrželi občanským sdružením 
Salva Guarda právě vydanou pu-
blikaci, jež připomíná strastipl-

Jednatel občanského sdružení Salva Guarda Jan Grimm, pražský primátor 
Svoboda, starosta Chlupáč a senátor Vondra neskrývali radost z právě navá-
zané spolupráce Prahy a Litoměřic. Tedy měst, jež spojuje odkaz Karla Hynka 
Máchy.  Foto Eva Břeňová

Trhy probíhají na Kostelním náměstí.   Foto Eva Břeňová 

nou, sto let trvající cestu slavného 
díla do Litoměřic. Obsahuje texty 
Evy Břeňové, fotografi e Karla 
Pecha i jmenný seznam dárců 

s poděkováním. Na její vydání 
fi nančně přispělo město Litomě-
řice. K dostání je v hotelu Salva 
Guarda.  (eva)

V Okružní ulici panuje sta-
vební ruch. Na pozemku města 
zde roste polyfunkční dům GE-
MINI, budovaný v souladu se 
studií zpracovanou městským 
architektem. Podle projektu 
budou v přízemí čtyři prodejny 
a ve dvou patrech celkem osm 
bytů.  Město se dohodlo se sou-
kromým investorem na dostav-
bě proluky, přičemž propojení 
tržnice, nacházející se v zadní 
části traktu, a Okružní ulice zů-
stane zachováno, a to formou 
průjezdu. Stavba má být dokon-
čena do prosince roku 2015. Město uzavřelo s investorem stavby 
smlouvu o smlouvě budoucí, týkající se prodeje pozemku schvále-
ného zastupiteli.   (eva) 

než dvou desítek stánků k dostání 
produkty, které se vyznačují vyso-
kou kvalitou, čerstvostí a přijatel-

nou cenou,“ informovala tisková 
mluvčí společnosti Výstavy Ro-
mana Šlechtová. 

Prodejci přitom pocházejí 
z celých severních Čech. Zastou-
peni bývají hlavně domácí pro-
ducenti, mezi něž například patří 
ploskovičtí sadaři, liběchovské 
rybářství nebo litoměřický mi-
nipivovar Labuť, který zde pro-
dává kvasnicový nefi ltrovaný 
ležák. Nechybí ani regionální 
uzenářství. Sortiment se s postu-
pujícím ročním obdobím bude 
dále rozšiřovat o sezónní ovoce 
a zeleninu.  

Litoměřické farmářské trhy 
proběhnou i v následujících termí-
nech: 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 
8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 
10., 29. 10.  (eva)

V OKRUŽNÍ ROSTE POLYFUNKČNÍ DŮM
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PERSONÁLNÍ  ZMĚNY
SOCIÁLNÍ ODBOR 

Na místo vedoucího odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví měst-
ského úřadu rezignoval Ing. Martin 
Veber. Hlavním důvodem byl jeho 
hluboký nesouhlas se sociální re-
formou chystanou Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, kterou 
považuje za nesystémovou a pro 
neziskové organizace v mnoha 
ohledech za likvidační. Výběro-
vé řízení na jeho místo vyhrála 
Ing. Renáta Jurková, jež má dlou-
holeté pracovní zkušenosti právě 
v sociální oblasti. 

CESTOVNÍ RUCH
Na místo ředitele Centra cestov-

ního ruchu Litoměřice, příspěvkové 
organizace města, rezignoval k 31. 
květnu Kamil Soukup. I nadále však 
zůstává zaměstnancem CCR. „Tím-
to rozhodnutím získal více prosto-
ru pro kreativní práci, která mu je 
vlastní více než úřednická,“ vysvět-
lil místostarosta Karel Krejza.  

Vedením CCR byla pověřena dosa-
vadní zástupkyně ředitele Ing. Anna 
Matulová. Na uvolněné místo bude 
pravděpodobně po letních prázdni-
nách vyhlášeno výběrové řízení. 

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 
Ke změně ve vedoucí pozici 

došlo i na živnostenském úřadu. 
Poté, co odešla do starobního dů-
chodu Jaroslava Jobová, vyhrála 
ve výběrovém řízení Ing. Renáta 
Jurková. Coby dlouholetá zkušená 
sociální pracovnice však vzápětí 
vyhrála výběrové řízení i na místo 
vedoucího odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, jemuž nakonec 
vzhledem ke své dosavadní pro-
fesní orientaci dala přednost. Na 
fukci vedoucího živnostenského 
úřadu je vyhlášeno nové výběrové 
řízení.  (eva)

Byty nacházející se v centru Litoměřic město 
prodat nehodlá. Stejně tak radní zamítli žádost 
jejich nájemníků o snížení výše nájemného, kte-
ré ovlivní ve třech fázích plánovaná deregulace. 
O prodej, případně snížení nájmu požádaly nece-
lé tři stovky občanů.

„Skutečnost, že někdo bydlí v lukrativní zóně 
města a jiný na okraji, musí být fi nančně zo-
hledněna. Obdobně je tomu i v jiných městech,“ 
konstatoval místostarosta Karel Krejza, který 
doporučuje nájemníkům výměnu za byty nachá-
zející se dále od historické zóny.

Po  úplné deregulaci zaplatí nájemníci v cent-
ru 80 korun za metr čtvereční, zatímco například 
na pokratickém sídlišti o třicet korun méně, což 
se lidem žijícím na Mírovém náměstí a v přileh-
lých ulicích zdá být příliš vysoký rozdíl. Domy, 
v nichž bydlí, by proto chtěli koupit.  „Platí zá-
sada neprodávat obytné domy a jednotky ať již 
bytové či nebytové na Mírovém náměstí a v uli-
cích do něj ústících a dále objekty, které jsou 

významnými kulturními památkami,“ připo-
mněl vedoucí odboru majetku městského úřadu 
Václav Härting zásadu, kterou se řídí zastupitelé 
napříč politickým spektrem již od 90. let. 

Názor nezměnili ani ti současní. A to s odů-
vodněním, že si chtějí zachovat vliv na technic-
ký stav domů a jejich vzhled. Podle nájemníků 
však do nich v posledních letech město nein-
vestovalo. „Vzhledem k nízkému nájmu, které 
bylo pod celorepublikovým průměrem, nebylo 
z čeho. Po deregulaci teprve budeme mít pro-
středky na to, abychom z vybraných nájmů in-
vestovali do oprav fasád, střech, ale i třeba za-
vedení etážového topení,“ dodal místostarosta 
Krejza. 

Vedení radnice se pokusí v příštím roce přebu-
dovat objekt bývalé mateřské školky (dříve Po-
hoda) na sídlišti Střed na malometrážní a sociální 
byty.  Smyslem této akce je  nabídnout možnost 
výměny větších a dražších bytů za výrazně lev-
nější ještě před úplnou deregulací.  (eva)

Těžce zdravotně postiženým lidem 
vyšli  radní vstříc. Vzhledem k jejich 
nízkým příjmům a obtížné životní si-
tuaci schválili mimořádná pravidla pro 
stanovení výpočtu nájemného v jimi 
obývaných městských bytech. 

„Placení nájmu dle zastupiteli schvále-
ných pravidel by pro mnohé z nich bylo 
likvidační. Výměna bytu většinou nepři-
chází v úvahu již proto, že si jej v minu-
losti upravili jako bezbariérový. Proto 
jsme rozhodli, že se jim nájem zvýší 
stejně jako obyvatelům domů s pečova-
telskou službou, tedy nejméně ze všech,“ 
vysvětlil místostarosta Karel Krejza.

Těžce zdravotně postižení tak v bytech 
města zaplatí měsíčně  po postupném 
navýšení jen 45 korun za metr čtvereč-
ní v roce 2013. O kolik bytů půjde, není 
v tuto chvíli zřejmé. Radní se jednotlivý-
mi žádostmi zabývají individuálně.   (eva)

Litoměřičtí zastupitelé jsou 
znepokojeni  vývojem situace 
na Gymnáziu Josefa Jungman-
na.  Žádají zřizovatele, kterým 
je Ústecký kraj, o odvolání ředi-
telky školy Evy Bulasové z dů-
vodu  nezvládnutí manažerské 
pozice a o vypsání výběrového 
řízení.  Stanovisko, které schvá-
lili téměř jednomyslně,  bylo 
v polovině května i s žádostí 

o urychlené řešení zasláno Ús-
teckému kraji. 

„Gymnázium Josefa Jung-
manna je pýchou města. Výu-
ka vzdělání byla dlouhé roky 
na vynikající úrovni. Již re-
gistrujeme signály o tom, že 
události posledních měsíců, 
v průběhu kterých došlo k zá-
važnému rozkolu v pedagogic-
kém sboru, propouštění učitelů  

a kdy dokonce začali demon-
strovat  studenti,  povedou 
k úbytku počtu studentů. Řada 
rodičů  zvažuje možnost pře-
místit své dítě na jinou školu, 
což nesmíme dopustit,“  konsta-
toval starosta Ladislav Chlupáč.

Litoměřičtí zastupitelé již 
jednou žádali zřizovatele o vy-
řešení situace. Jejich žádost 
však nebyla vyslyšena.  (eva)  

BYTY NEJSOU NA PRODEJTěžce zdravotně postižení
lidé si úlevu zaslouží    

SITUACE NA GYMNÁZIU JE ZNEPOKOJUJÍCÍ

LIDÉ CHTĚJÍ ZACHOVAT PROVOZ MAMOGRAFU

Diskuse probíhala v kulturním domě u několika stolů. Problémy z oblasti kul-
tury zapisovala ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.  Foto Eva Břeňová  

V Litoměřicích probíhá veřejná 
anketa. Do domácností je v těchto 
dnech distribuováno celkem de-
vět tisíc anketních lístků. Cílem 
je ověřit výsledky veřejné disku-
se, která proběhla minulý měsíc 
v domě kultury za účasti vedení 
radnice, vedoucích odborů měst-
ského úřadu, zástupců nezisko-
vých organizací a veřejnosti. Cel-
kem se zúčastnilo zhruba 150 lidí. 

Z diskuse vyplynulo, že lidé si 
přejí zachovat v litoměřické ne-
mocnici provoz mamografu, tedy 
diagnostického přístroje na vyšet-
řování rakoviny prsu. Ten je přitom 
ohrožen,  protože pojišťovna neza-
řadila nemocnici na seznam akre-
ditovaných screeningových center 
a  provoz mamografu odmítá pro-
plácet. Ředitel nemocnice však boj 
za jeho zachování nevzdává.  

Dále lidé podpořili prodej bytů 
v centru města a adekvátní investi-
ce do stávajícího bytového fondu. 
Upozornili na důležitost podpory 
bezbariérovosti ve městě a vybu-
dování  zastávky MHD u domu 
seniorů. Přejí si i revitalizaci auto-
busového nádraží.

Starosta Ladislav Chlupáč zá-
roveň shrnul, jak vedení radnice 
naložilo s poznatky získanými 
z poslední diskuse s veřejnos-
tí, kdy její účastníci označili 
za největší problém zástavbu 
v blízkosti ochranného pásma 
národní přírodní památky Bílá 
stráň. „V souladu s územním 
plánem je  zástavba Bílé stráně 

zastavena,“ konstatoval staros-
ta. Upozornil i na fakt, že bylo 
vyslyšeno přání lidí a postup-
nými krůčky je navyšována ka-
pacita parkovacích míst na síd-
lištích. Naposledy se tak stalo 
v Baarově ulici a v Pokraticích 
U Kapličky. Postupně jsou ře-
šeny i další problémy města, 
na něž lidé upozornili.  (eva) 
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POHŘBY ZA SOCIÁLNĚ SLABÉ PLATÍ MĚSTO

NOVÁ VYHLÁŠKA
ZVÝŠILA POPLATKY

STAROSTA PŘIJAL VELVYSLANCE

Pohřby za sociálně slabé za-
těžují rozpočty měst a obcí. Jen 
v loňské roce za ně město Lito-
měřice zaplatilo 85 tisíc korun.

Jejich počet se zde na rozdíl 
od jiných měst za posledních šest 
let výrazněji nezměnil. Například 
v roce 2005 vyřizovali pracovní-
ci správního odboru městského 
úřadu deset  pohřbů tohoto typu, 
přičemž každý z nich stál pět tisíc 
korun. Stejný počet tzv. sociál-
ních pohřbů hrazených městem 

V průběhu posledních dvou 
měsíců navštívili město Litomě-
řie hned dva velvyslanci. V po-
lovině dubna přijela vůbec po-
prvé před několika málo týdny 
do funkce fi lipínské velvyslanky-
ně v České republice jmenovaná 
Evelyn D.Austria – Garcia. Jak 
zdůraznila, hodlá i nadále rozví-
jet přátelské vztahy mezi Filipí-
nami a městem Litoměřice.  

Vztahy mezi městem a Filipí-
nami jsou rozvíjeny již řadu let. 
Důvodem je dávné přátelství lito-
měřického středoškolského pro-
fesora Ferdinanda Blumentritta 

V Litoměřicích se zvýšily po-
platky za umístění reklamních za-
řízení i za plochy, které  zabírají  
předzahrádky. Zastupitelé totiž 
schválili novou vyhlášku o míst-
ních poplatcích za užívání veřej-
ného prostranství, která přináší 
řadu změn.

Zatímco dosud platili provozo-
vatelé mobilního stánku dočasně 

umístěného na náměstí 15 korun 
za metr čtvereční a den, od 1. 
června to je o desetikorunu více. 
Stoupne i týdenní paušál a mi-
nimální sazba.  Týdenní paušál 
za umístění reklamního zařízení, 
tzv. „áčka“, bude zvýšen  z nyněj-
ší desetikoruny na patnáct korun. 
Roční poplatek se zvýší z 500 
na 1000 korun. 

Nárůst sazeb se například týká 
i předzahrádek. Dosud platil pro-
vozovatel pět set korun na sezónu, 
která začíná 1. června a končí 31. 
října. Nyní zaplatí za předzahrád-
ku do 30 metrů čtverečních 200 
korun za měsíc. Pokud je rozleh-
lejší, uhradí 400 korun za měsíc. 

„Jde o zcela novou vyhlášku, 
nikoli o novelizaci předchozí, jejíž 
účinnost tak končí. Jedním z dů-
vodů je platnost nového daňového 
řádu,“ uvedla  právnička městské-
ho úřadu Martina Skoková.  (eva)

LITOMĚŘICE VEDOU
ZDRAVÁ MĚSTA 

Město Li-
toměřice bude 
následující dva 
roky předsedat 
Národní síti 
Zdravých měst 
(NSZM). Li-
toměřický za-
stupitel a dlou-
holetý politik 
Zdravého měs-
ta Litoměřice 
Petr Hermann 

(na snímku) byl totiž na valné hro-
madě NSZM, která minulý měsíc 
proběhla v Jihlavě, zvolen novým 
předsedou. 

„Považuji to za velkou poctu 
městu, které zastupuji, a jako oce-
nění dlouholeté práce a výsled-
ků, kterých jsme v Litoměřicích 
společně s týmem spolupracov-
níků a s partnery z neziskových 
organizací dosáhli,“ konstatoval 
po svém zvolení Petr Hermann. 
V případě Litoměřic je dlou-
hodobě ceněna práce v oblasti 
energetiky, zapojení veřejnosti 
do rozhodování o dění ve měs-
tě a úspěšné fungování dětského 
zastupitelstva. „Práci  s dětskými 
a studentskými parlamenty bych 
rád v rámci Zdravých měst dále 
rozvíjel a zkvalitňoval,“ poukázal 
na jeden z cílů Petr Hermann. 

Národní síť Zdravých měst ČR 
(NSZM) sdružuje města, obce 
a regiony, které již téměř dvacet 
let sdílejí navzájem ukázkové po-
stupy a inspirace v řadě témat spo-
jených se životem v obcích či re-
gionech. Společně uskutečňu-
jí řadu osvětových aktivit nejen 
v oblasti podpory zdravého ži-
votního stylu či ochrany životní-
ho prostředí, ale také úspěšného 
ekonomického rozvoje na místní 
úrovni či aktivit v sociální oblasti. 

Asociace má dnes 94 členů, 
s regionálním vlivem na 28 % po-
pulace ČR.  (eva)

proběhl v Litoměřicích i v loň-
ském roce, kdy ovšem došlo 
k výraznému navýšení cen. Je-
den sociální pohřeb tentokrát již 
vyšel na 8.470 korun. Zahrnuje 
přitom převoz těla do ústeckého 
krematoria, koupi kremační rak-
ve, úřední urny, zpopelnění a po-
dobně.  Letos proběhly zatím dva 
pohřby, jejichž cena zůstává v in-
tencích loňského roku. 

Kromě fi nanční zátěže s sebou 
nese jejich vyřizování a následné 

přihlašování do dědického řízení, 
případně dokládání dokumentů 
Ministerstvu pro místní rozvoj  
i administrativní zátěž. 

Městský úřad v Litoměřicích 
se pravidelně přihlašuje k dědic-
kému řízení. V průměru získává 
za každý sociální pohřeb zpět 
zhruba dva tisíce korun. Nejvyšší 
získaná částka pokryla náklady 
pohřbu, což však bylo zcela výji-
mečné. Šanci získat alespoň část 
prostředků zpět má městský úřad 

i prostřednictvím Ministerstva pro 
místní rozvoj.  

„Skutečnost, že počet sociál-
ních pohřbů výrazněji nevzrůstá, 
lze připisovat legislativním před-
pisům. Pokud je totiž předmětem 
dědického řízení nějaký majetek, 
i pozůstalí sociálně slabí náklady 
spojené s pohřbem raději uhradí. 
Pokud by tak neučinili, nemají ná-
rok stát se účastníky dědického ří-
zení,“ vysvětlil vedoucí správního 
odboru Jan Prokop.   (eva)

Petr Hermann při 
svém prvním pro-
jevu uskutečněném 
ve funkci předsedy 
NSZM. 

Starosta města uvítal novou fi lipínskou velvyslankyni 
květinou.

Velvyslance Norského království v České republice Jense Ei-
kaase starosta doprovodil i na biskupství.  Fota Eva Břeňová 

a fi lipínského národního hrdiny 
José Rizala. Bývalá dlouholetá 
fi lipínská velvyslankyně v ČR 
Carmelita Salas byla dokonce 
jmenována čestným občanem 
města Litoměřice.  

Druhá diplomatická návštěva 
proběhla 3. května. Za milé při-
jetí v historicky tak zajímavém 
městě, jakým jsou Litoměřice, 
poděkoval starostovi Chlupáčo-
vi a biskupovi Janu Baxantovi 
velvyslanec Norského království 
v České republice Jens Eikaas. 

Norský velvyslanec přijel 
do Litoměřic na pozvání starosty. 

Prohlédl si biskupskou rezidenci, 
radnici a zrekonstruovaný go-
tický hrad. „Dobré vztahy jsme 
udržovali již s předchůdci pana 
velvyslance. Byl bych proto rád, 
aby naše spolupráce pokračo-
vala i nadále,“ uvedl starosta, 
který s Jensem Eikaasem jednal 
i o možné fi nanční podpoře ně-
kterých místních projektů, a to 
prostřednictvím Norských fondů. 
Jedním z nich je plánovaná, fi -
nančně náročná  rekonstrukce ka-
novnických domků na Dómském 
náměstí, na kterou nemá církev 
dostatek prostředků.  (eva)



10. června 5ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SBĚRNÝ DVŮR V CENTRU NEVADÍ
Město Litoměřice potřebuje nový 

sběrový dvůr. Provoz jednoho sbě-
rového dvoru v Želeticích je pro 
pětadvacetitisícové město nedosta-
čující, navíc pro mnohé obyvatele 
daleko. Zastupitelé proto rozhodli 
o nákupu pozemků a nemovitostí 
Českých drah, které se nacházejí 
v těsné blízkosti pokratických zá-
vor. Právě zde by totiž mohl být ješ-
tě letos nový sběrný dvůr budován, 
s novým vstupem z Nerudovy ulice.

„Pro vznik provozovny tohoto 
druhu je zde ideální prostředí. Mís-
to se navíc nachází téměř v centru 
města, tudíž každý sem má blízko,“ 
tvrdí vedoucí odboru životního 
prostředí městského úřadu Pavel 
Gryndler, který se nechal inspi-
rovat Mělníkem. „Nepořádku se 
nikdo bát nemusí. Tříděný odpad 
by byl odkládán do jednotlivých 
kontejnerů. Samostatné nádoby 
by měly lednice, televizory, biolo-
gicky rozložitelné odpady, ale na-

příklad i pneumatiky. Navíc vzhle-
dem k množství okolní zeleně není 
do útrob rozlehlého areálu vidět,“ 
vyzdvihl přednosti nevyužitého 
místa Pavel Gryndler. Zastupitelé 
již učinili nabídku vlastníkovi, tedy 
Českým drahám, že za 5,9 milionu 
korun pozemky i s nemovitostmi 

odkoupí. Je přitom velmi pravdě-
podobné, že dozorčí rada ČD tuto 
nabídku na svém příštím jednání 
schválí. 

Město proto nechalo zpracovat 
projekt a chystá se požádat o do-
taci z Ministerstva životního pro-
středí.   Eva Břeňová

DERATIZACE
MĚSTA ZAČÍNÁ

Celoplošná deratizace města, 
včetně kanalizace, je v plném 
proudu. Do sklepů všech rodin-
ných i bytových domů a dalších 
objektů jsou postupně umísťová-
ny jedové pasti. Průběžně bude 
probíhat vyhodnocování a jejich 
doplňování v místech většího od-
běru. Zvýšený výskyt byl zazna-
menán v Lidické ulici, Liškově, 
Družstevní, Marie Pomocné, Al-
fonse Muchy a v Nezvalově ulici. 

„První fáze deratizace skončí 
do konce června. Druhá proběhne 
na podzim,“ informoval vedoucí 
odboru životního prostředí měst-
ského úřadu Pavel Gryndler. Akce 
bude stát 300 tisíc korun. Posled-
ní celoplošná deratizace proběhla 
před třemi lety.  (eva)

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ 

Kontejnery jsou přistavovány 
v uvedený den v době od 14.00 
do 15.00 hodin a odváženy následu-
jící den ráno do 10.00 hodin.

Pohled od pokratických závor. Vzhledem k husté dopravě by ale vjezd do areál 
byl z Nerudovy ulice.  Foto Eva Břeňová 

Vyvěšení energetického štítku sledovali i žáci Soukromé základní školy Linqua 
Universal, pro něž poté připravil energetický manažer města Jaroslav Klusák 
besedu o způsobech vedoucích k energetickým úsporám. Foto Monika Čapková 

Štítky motivují k úsporám
Všechny základní školy mají energetické štítky. 26. května místostarosta 

Václav Červín odhalil energetický štítek na budově ZŠ Ladova. Energetický 
štítek porovnával stav budovy před zateplením a výměnou oken se součas-
ným stavem. „Díky komplexnímu zateplení a výměně oken se podařilo budo-
vě naší základní školy postoupit z kategorie C do kategorie B, a snížit tak svou 
energetickou náročnost,“ konstatoval Václav Červín. Posunu o jednu katego-
rii se podařilo dosáhnout i u snížení emisí CO2, právě díky uspořené energii. 

V pořadí již osmý energetický štítek na školní budově odhalil 2. června i 
ředitel základní školy Boženy Němcové Václav Hanč. 

Při obou akcích prezentoval energetický manažer města Jaroslav Klusák 
cíle mezinárodní kampaně Display, které se Litoměřice již několikátým ro-
kem účastní. „Cílem je nejen u žáků, ale i u pedagogů vzbudit zájem o ener-
geticky hospodárné chování jak v budovách, kde pracují či se vyučují, tak i ve 
vlastních domech a bytech,“  konstatoval Jaroslav Klusák. 

„V rámci České republiky jsou Litoměřice městem s nejvyšším počtem 
vyvěšených štítků na veřejných budovách a jediným městem, které má tímto 
způsobem podchycené všechny základní školy,“ uvedl politik Zdravého měs-
ta Litoměřice Petr Hermann.   (eva)

Energetický manažer 
zamezí únikům tepla

Město Litoměřice se vyda-
lo cestou energetických úspor. 
Dohlédnout na to, aby kancelá-
ře, školy, školky a další budovy 
nacházející se v majetku města 
nebyly přetopené a jejich pracov-
níci měli zájem snižovat spotřebu 
energie, má energetický manažer.

 Úkolem nově přijatého pracov-
níka je nastavit pravidelný systém 
sledování a vyhodnocování spo-
třeby energie a navrhovat opatře-
ní vedoucí ke snížení provozních 
výdajů města. Zároveň se bude 
podílet i na zvyšování povědomí 
o energeticky úsporném užívání 
budov a využívání obnovitelných 

zdrojů energie. V neposlední řadě 
bude zapojen i do sdruženého ná-
kupu elektřiny či plynu, který za-
jistí městu příznivější ceny ener-
gie v následujících letech. 

„Vytipuji v první fázi třicet 
až padesát budov města, u nichž 
bude sledována spotřeba elektric-
ké energie a tepla v pravidelných 
intervalech.  Tato data budou ná-
sledně vyhodnocována. Z moni-
toringu vyplyne, zda jsou budovy 
užívány energeticky vhodným 
způsobem. Je zde pak prostor pro 
ovlivňování uživatelského chová-
ní, mezi které patří např. správné 
větrání, regulace, nepřekračování 

normových teplot v jednotlivých 
místnostech a podobně. Každý 
stupeň Celsia navíc totiž předsta-
vuje zvýšení spotřeby energie až 
o šest procent,“ uvedl energetický 
manažer Jaroslav Klusák. 

Pozice energetického manažera 
mohla v oddělení projektů a strate-
gií městského úřadu vzniknout díky 
projektu MARUEL podpořeného 
z Revolvingového fondu Minis-
terstva životního prostředí. „Což 
znamená, že mzda je z převážné 
části hrazena právě z této dotace. 
Dále předpokládáme, že výsledky 
jeho práce povedou k postupné-
mu snižování provozních výdajů  
úřadu a náklady na tuto pozici bu-
dou po skončení projektu hrazeny 
z těchto úspor,“ dodal vedoucí od-
dělení Antonín Tym.  (eva)

  9. a 10.6. Škroupova
13. a 14.6. Boženy Němcové a Pražská
14. a 15.6. U Kapličkya Fillova
16. a 17.6. M. Pomocné a Na Mýtě
20. a 21.6. Topolčianská a Žižkova
23. a 24. 6. Neumannova a Březinova cesta
27. a 28. 6. Smetanova a Husova
30.6. a 1.7. U Stadionu a Dalimilova
7. a 8.7. Revoluční a Březinova cesta
11. a 12. 7. A. Muchy a Dukelská
12. a 13.7. Pod Vinicí a Kosmonautů

14. a 15.7. Stránského a Rybářské nám.  nebo 
Václavské nám.

18. a 19.7. parkoviště mezi V.Dominikánská 
– Na Valech, Rooseveltova

19. a 20.7. Křižíkova a Želetice
21. a 22.7. Šafaříkova x Dobrovského, Polní
25. a 26.7. Ladova, Jezuitská nebo Wintrova
28. a 29.7. Dolní Rybářská a Vrchlického 
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DNY BEZ ÚRAZU ZAČALY

Město nabídne řidičům levné parkování

ŘIDIČŮM HROZÍ 
TVRDŠÍ POSTIHY

Řidiči, kteří si do druhého 
dne nevyzvednou v areálu 
technických služeb města 
odtažené vozidlo, musejí 
počítat s tvrdším postihem. 
V průměru je v Litoměřicích 
denně odtaženo pět vozidel, 
jejichž řidiči nerespektují 
dopravní značení, čímž brá-
ní úklidu komunikací. Jeden 
až dva řidiči týdně si vůz 
nevyzvednou. Někteří tak 
činí proto, že vyžadují vrá-
cení vozidla na místo, odkud 
bylo odtaženo. 

„Což učiníme. Pomo-
cí dopravního značení si 
po úklidu ulice vyblokuje-
me počet míst odpovídají-
cích množství odtažených 
vozidel, abychom měli dru-
hý den dostatek prostoru pro 
jejich vrácení na přibližně 
stejné místo,“ uvedl ředitel 
technických služeb Ivo El-
man. 

Takové řidiče však ná-
sledně čeká správní řízení. 
V něm může být odborem 
dopravy a silničního hos-
podářství městského úřadu 
uložena pokuta až do výše 
2 500 korun, další tisíci-
korunu představuje úhrada 
nákladů řízení. Což je mno-
hem více než 1500 korun, 
které by majitel vozidla 
zaplatil v blokovém řízení 
městské policii jako pokutu 
za nerespektování dopravní-
ho značení.  

„Odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství se v těch-
to dnech chystá na základě 
oznámení o přestupcích za-
hájit správní řízení s prvními 
řidiči,“ konstatoval vedoucí 
odboru Jan Jakub.  (eva)

Několik desítek žáků druhých 
tříd litoměřických základních škol 
se na dopravním hřišti seznamo-
valo s činností složek integrované-
ho záchranného systému. Děti se 
dozvěděly, že úrazu lze správným 
chováním a dodržováním pravidel 
předcházet, zabránit nebo alespoň 
zmírnit jeho následky. Zdravé 
město Litoměřice se tak i letos při-
pojilo k celostátní  kampani „Ná-
rodní dny bez úrazu 2011“. 

„Jedná se vůbec o nejrozsáh-
lejší kampaň zaměřenou na pre-
venci úrazů v Litoměřicích, která 
probíhá od dubna až do října,“ 
informovala projektová mana-
žerka městského úřadu Moni-
ka Čapková. Tomu odpovídá 
i bohatý program, který město 
ve spolupráci s místními partne-
ry připravilo.  

Například 26. dubna se v mateř-
ské škole v Eliášově ulici sezná-
mily s činností složek IZS a pre-
vencí úrazů předškolní děti. 25. 
května se na výstavišti Zahrady 
Čech  dozvěděli  žáci devátých 
tříd základní informace o právním 
podvědomí mladých lidí, nebez-
pečnosti drog, o postupu při získá-
ní řidičského průkazu a o činnosti 
Policie ČR.  

Od první poloviny července 
do konce srpna bude probíhat bez-
pečnostní akce „Bez přilby už ne-
vyjedu“. Jejím cílem je upozornit 
děti, rodiče, pedagogy a veřejnost 
na nebezpečí vážných úrazů hlavy 
při pádu z jízdního kola. „Policie 
ČR a městská policie budou i letos 
na cyklostezce podél Labe kontro-
lovat, zda děti a mládež do osm-
nácti let nosí při jízdě na kole 
přilbu,“ dodala Monika Čapková. 
Vzorné cyklisty policisté odmění 

cyklopotřebami, jako jsou zvonky, 
lahve, blikačky.

V září se pak prvňáčci seznámí 
na dopravním hřišti s bezpečným 
chováním při provozu na pozem-
ních komunikacích, ale i při hrách 
na dětských hřištích. Obdobná 
akce určená tentokráte žákům 5. 
tříd se uskuteční v říjnu. 

Kampaň Národní dny bez úrazu 
je fi nančně podpořena z Revolvin-
gového fondu Ministerstva život-
ního prostředí ČR.  (eva)

Na tuto otázku by měla dát 
odpověď studie, jejíž vypraco-
vání odsouhlasili radní. 

Ti totiž již několik let řeší 
způsob parkování v historickém 
jádru města. K jeho výraznější-
mu omezení je přitom dlouho-
době tlačí Ministerstvo kultury. 
Příliš prostoru ke změnám při-

tom nemají, protože Litoměřice 
jsou historickým sídlem, limi-
tovaným požadavky památkářů. 
Proti úplnému zákazu parkování 
v centru pak dlouhodobě vystu-
pují živnostníci a lidé, kteří se 
obávají, aby se náměstí nestalo 
místem bez života. 

„Jinou možnost než podzem-

ní parkoviště proto nevidíme,“ 
odůvodnil místostarosta Ka-
rel Krejza  nutnost zpracování 
studie, která má dát odpověď 
na mnohé otázky. Mimo jiné 
i na to, zda obdobnou stavbu 
umožní rozsáhlá síť podzemních 
chodeb, nacházejících se přímo 
pod náměstím. 

„I když se ukáže, že podzem-
ní parkoviště je reálné postavit, 
musíme se pokusit získat dotaci. 
Rozpočet města nám realizaci tak 
fi nančně náročné stavby neumož-
ňuje,“ dodal místostarosta.   (eva)

Obyvatelům pokratického síd-
liště dá radnice šanci na levné 
parkování. A to na hlídaném par-
kovišti v Janáčkově ulici, tedy 
v blízkosti auty přeplněné ulice 
Alfonse Muchy, kde je parkova-
cích míst akutní nedostatek. Za-
stupitelé totiž rozhodli, že dosud 
téměř nevyužívané parkoviště 
od soukromého provozovatele 
za 500 tisíc korun odkoupí a na-
bídnou zde výrazně levnější stání.

Kromě záchranářů, policistů a hasičů předvedli dětem na dopravním hřišti 
v Litoměřicích svou techniku i strážníci městské policie.  Foto Eva Břeňová 

„Do provozu bude uvedeno 
ve druhé polovině června. Zájem-
ci o parkovací karty s roční plat-
ností si je za cenu 1500 korun mo-
hou zakoupit v areálu technických 
služeb,“ uvedl Ivo Elman, ředitel 
technických služeb, které budou 
provozovatelem prostoru s kapa-
citou devíti desítek míst.       

V této souvislosti dojde ke změ-
ně dopravního značení nejen 
v přilehlé ulici Alfonse Muchy. 

„Nechali jsme zpracovat studii 
dopravního značení, jejímž cílem 
je nastavit systém parkování tak, 
aby nám vozidla nestála v blíz-
kosti křižovatek, v obloucích nebo 
v úzkých místech, kde se objevu-
je problém s průjezdností vozidel 
integrovaného záchranného systé-
mu,“ informoval vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství městského úřadu Jan Jakub. 
Ke změně dopravního značení 

dojde pravděpodobně na sklonku 
prázdnin.

Vedení radnice již naznačilo, že 
dodržování nového značení bude 
městská policie důsledně kon-
trolovat. Tím, že řidičům město 
nabídne za velmi příznivou cenu 
alternativu, výrazně se sníží to-
lerance ze strany městské policie 
k přestupkům páchaným právě 
z důvodu nedostatku parkovacích 
míst.  (eva)

Je podzemní parkoviště 
na náměstí reálné?
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KNIHOVNA ZVE
15.6. v 18.00 hodin – Večery pro 
ucho / Strýc Ota ze Stockholmu

Dokument Gabriely Albrechto-
vé je osobním průhledem do ro-
dinné historie, která je ovšem zr-
cadlem historie obecné. 

18.6. – Výlet s Václavem Vokol-
kem / Posvátná místa severních 
Čech. Podrobnější informace 
na www.knihovnalitomerice.cz

Rezervace na tel: 416 732 453 
nutná do 13.6.2011 (Cena 200,-Kč)

21.6. v 17.00 hodin – Waldorfská 
pedagogika 

Význam hudby ve vývoji dítěte.
Přednáší: Jan Braunstein, muzi-

koterapeut

DĚTEM:
1.6. – 30.6.  – Automobilový kvíz

15.6. – Knížka pro prvňáčka / 
vyhodnocení projektu.

18.6. v  9.30  – Bubnování
Workshop na zahradě Středis-

ka ekologické výchovy SEVER.  
V případě nepříznivého počasí se 
uskuteční na sále Knihovny K.H.
Máchy.
24.6.  Střelecký ostrov/ 16.00 – 
19.00 hodin
Bazárek KNIHOTOČ/ pomáhá-
me africkým dětem.

Od 1.6. – 23.6. věnujte dětské 
knihy do bazárku KNIHOTOČ. 

Výtěžek z prodeje bude využit 
na zakoupení knih pro děti v Af-
rice. Sběrná místa (Knihovna 
K. H. Máchy – dětské oddělení, 
Středisko SEVER) Podrobnější 
informace na www.knihovnalito-
merice.cz.

PŘEDNOST MĚLY MÍSTNÍ AKCE TAKÉ KOMISE ZDRAVÉHO 
MĚSTA ROZDĚLILA GRANTY Město Litoměřice i letos fi nanč-

ně podpoří nejen tradiční kulturní 
akce, ale i nové zajímavé projek-
ty. Radní města odsouhlasili ná-
vrh kulturní komise, podle něhož 
bude v tomto roce podpořeno 29 
projektů, a to celkovou částkou 
443 tisíc korun.

„Komise se při rozdělování pří-
spěvků držela zásad schválených 
radou města. Podpořili jsme kul-
turní akce pořádané pro veřejnost 
na území města Litoměřice,“ in-
formoval předseda komise a radní 
Pavel Kejř.

Nejvyšší částky, a to shodně 
po třiceti tisících korunách, získa-
lo občanské sdružení Svaz učitelů 
tance ČR z Karlových Varů, které 
v Litoměřicích pořádalo v květnu 

Granty v celkové výši 170 tisíc korun budou pro letošní rok roz-
děleny v rámci Interního grantového systému Zdravého města Lito-
měřice. 

   „Město v rámci tohoto grantového systému podporuje organi-
zace, instituce i aktivní občany, kteří chtějí přispět k jeho rozvoji 
a ke zlepšení kvality života zdejších obyvatel,“ vysvětlil  předseda 
komise Zdravého města Litoměřice Petr Hermann.

    Celkem bylo komisi předloženo 15 projektů. Deset z  nich uspě-
lo. Například dvacetitisícový příspěvek získá Středisko ekologické 
výchovy Sever na realizaci akce Za pohádkou kolem světa. Stejná 
částka je určena pro ZŠ Na Valech nebo Český svaz ochránců přírody, 
který připravuje osvětovou akci Poznej přírodu, poznej lidi. Dvacet 
tisíc korun získá i knihovna na organizaci cyklu víkendových aktivit 
pro rodiče s dětmi, Camphill České Kopisty na pořádání litoměřické-
ho biojarmarku nebo SKP Klubíčko na realizaci akcí souvisejících se 
Světovým týdnem respektu k porodu. Střední odborná škola 1. KŠPA 
uspěla s projektem Síla lidskosti a Soukromá základní škola Lingua 
Universal s Týdnem zdraví.  Bylinkobraní uspořádá díky grantu i Dia-
konie a Den dýní galerie.  (eva)

Místostarosta Krejza (vpravo) a radní Kejř s věncem města.  Foto Eva Břeňová     

UCTILI PAMÁTKU
OBĚTÍ VÁLKY

Místostarosta Karel Krejza 
a radní Pavel Kejř  se zúčastnili 
Terezínské Tryzny. Za město Li-
toměřice zde položili na Národ-
ním hřbitově věnec jako výraz 
vzpomínky na oběti druhé svě-
tové války. Do Terezína dorazil 
i prezident Václav Klaus, mi-
nistr obrany Alexandr Vondra, 
mnozí politici, zástupci zahra-
ničních ambasád, židovské obce 
a další hosté.

„Je naší povinností chrá-
nit demokracii a humanistické 
ideály, na nichž naše civilizace 
stojí. Jen tak můžeme zajistit, 

NOTIČKU ZPESTŘIL
SBOR Z RUSKA

Společným duchovním kon-
certem v kostele Všech svatých 
vrcholila v polovině dubna Lito-
měřická notička. Jubilejní 15. roč-
ník regionální přehlídky dětských 
pěveckých sborů tentokrát zpestřil 
ruský chlapecký sbor z města Iva-
novo, laureát mnoha zahraničních 
soutěží a festivalů, jež si na závě-
rečném koncertu vysloužil od po-
sluchačů potlesk ve stoje.  

Sbormistra A. M. Žukovského 
přijal na radnici starosta Ladislav 
Chlupáč. Jemu i sboristům popřál 
hodně úspěchů. Stejně jako přije-
tí přítomnému Václavu Hančovi, 
řediteli Základní školy Boženy 
Němcové, jež je organizátorem 
Litoměřické notičky, v průběhu 
které vystoupilo kromě Pánů klu-
ků a dívčího sboru Puellae cantan-
tes i deset dalších dětských sborů 
z Litoměřicka.  (eva)

PORADNA PRO ZADLUŽENÉ
OSOBY ROZŠIŘUJE SLUŽBY

Poradna pro zadlužené osoby, provozovaná Diecézní chari-
tou Litoměřice, rozšířila své služby. Původně měli klienti mož-
nost navštívit poradnu pouze ve středu. Protože zájem o služby 
poskytované bezplatně stále roste, je už v provozu také každé 
úterý.

Poradna Diecézní charity dokáže problémy zadlužených 
efektivně řešit. „Někdy stačí úprava rodinného rozpočtu, v ji-
ných případech vyřizujeme oddlužení. Ovšem jen v případě, 
že klient splní všechny podmínky, potřebné k tomuto kroku,“ 
popisuje hlavní aktivity poradny sociální pracovnice Marie 
Haufová. 

V roce 2008 navštívilo poradnu asi třicet klientů, z toho 
u dvou z nich se podařilo podat návrh na oddlužení. V roce 
2010 již bylo klientů více než 80 a podat návrh na oddlužení 
se podařilo u čtrnácti z nich. Zásadním rámcem pro posky-
tování služby je insolvenční zákon.  Oddlužení (tzv. osobní 
bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovi dluhy 
sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajiš-
tění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužní-
kovi odpuštěn.  (ek)

Festival tanečního mládí, a hu-
dební agentura Taktika muzika 
na umělecky zajímavý projekt Re-
belující dámy české hudby.

Vyřazeny z grantového systé-
mu byly projekty, jež jsou reali-
zovány mimo Litoměřice. A to 
i přesto, že organizovány jsou 
místními subjekty. Komise nevy-
hověla ani pěveckým sborům, jež 
žádaly o fi nanční podporu na účast 
na mezinárodních soutěžích, nebo 
studentům na jejich přípravu pro 
vědomostní soutěže. „Nepodpořili 
jsme ani záměry, které samy o sobě 
nemají charakter kulturní akce 
nebo jde o akce komerční,“ dodala 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče městské-
ho úřadu Andrea Křížová.  (eva)

aby tragédie, kterou si zde při-
pomínáme, byla už jen strašnou, 
smutnou a velmi poučnou his-

torií,“ uvedl kromě jiného v ně-
kolik minut trvajícím projevu 
prezident.  (eva)
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LIDÉ „FÉROVĚ“ SNÍDALI

Mladým basketbalistům děkoval starosta za reprezentaci

CÍLEM JE ZVÝŠIT 
ODBORNOST

Potřeby mládeže zmapuje sociolog

Sociální pracovníci městského 
úřadu se budou intenzivně vzdě-
lávat. Město totiž získalo dotaci 
ve výši 842 tisíc korun určenou 
na realizaci projektu s názvem  
„Podpora vzdělávání a proce-
sů v sociálních službách“. Část 
z těchto prostředků je určena 
na mzdu manažera projektu. 

Záměrem projektu je prostřed-
nictvím odborného vzdělávání 
sociálních pracovníků a pracov-
níků v sociálních službách zvy-
šovat jejich odborné kompetence, 
a zvyšovat tak kvalitu  sociálních 
služeb.  (eva)

V Litoměřicích bude sociolog 
mapovat potřeby devíti až osmnácti-
letých dětí, které nevyužívají organi-
zované volnočasové aktivity. Město 
Litoměřice totiž získalo z Minister-
stva práce a sociálních věcí dotaci 
ve výši 1,6 milionu korun na realiza-
ci předloženého  projektu „Inovace 
komunitního plánování sociálních 
služeb na období 2010 až 2013“. 

A právě mapování potřeb této 
věkové skupiny je jedním z cílů 
projektu. „Tato cílová skupina je 

Projekt určený pro nezaměstna-
né ve věku do 25 let a nad 50 let 
realizuje Okresní hospodářská ko-
mora v Litoměřicích. Kromě zjiš-
ťování příčiny nezaměstnanosti 
hledá i možnosti dalšího uplatnění 
na trhu práce.  

Účastníci projektu mají zajiště-
nou podporu při hledání nového 
zaměstnání a poradenství v Asi-
stenčním centru. Je jim hrazeno 
jízdné a stravné, stejně tak zdarma 
jsou i vzdělávací aktivity. Ti, kteří 
se již do projektu přihlásili, úspěš-
ně prošli rekvalifi kací (např. řidič  
vysokozdvižného vozíku, obsluha 
osobního počítače, základy podni-
kání, všeobecný sanitář atd.)  

Nyní se nabízí jedna z posled-
ních šancí se do  projektu přihlá-
sit. V případě zájmu kontaktujte 
asistentku projektu p. Gybasovou 
na tel. č. 775 066 146.  (ak)

Starším minižákům Slavoje Li-
toměřice (vlevo) a starším minižá-
kyním (vpravo) poděkoval na rad-
nici za jejich dosažené sportovní 
výkony starosta Ladislav Chlupáč. 
„Jsem rád, že máme tak šikovné 
mládežníky, jež jsou velkou nadějí 

Zhruba pět desítek Litoměřičanů 
přišlo druhou květnovou sobotu „fé-
rově“ posnídat na zahradu Masary-
kovy základní školy. Dali tak naje-
vo svůj zájem o téma spravedlivého 
obchodu a zodpovědné spotřeby.  

Příznivci Fair tradu společně po-
snídali kávu, čaj, džusy, zeleninu, 
ovoce a sýry z lokální produkce. Ne-
chyběly například keksy z Paraguaje 
nebo chipsy z Indonésie. Sladilo se 
třtinovým cukrem z Paraguaje, vyro-
beným drobnými rolníky ze sdružení 
Manduvírá. Díky Fair tradu mají jis-
totu, že se jim námaha vyplatí a po-
kryjí výrobní náklady i při nízkých 
světových cenách cukru. 

Zájem byl i o koupi drobných 
dárkových předmětů vyrobených 
v Keni. Lidé si například odnášeli 
přívěsky z masteku, nejměkčího 
kamene, který opracovali řemesl-
níci z vesnice Tabaka. 

„Cílem mezinárodní kampaně 
je osvěta spravedlivého obchodu 
a podpora nákupu produktů a výrob-
ků v takzvaném obchodu Fair trade, 

pro litoměřický basketbal,“ uve-
dl starosta, který přijal na radnici 
nejprve chlapce a posléze i dívky. 

Během posledních let dosáh-
li chlapci vynikajících úspěchů. 
V roce 2010 vybojovali v Klato-
vech v celorepublikové konkuren-

ci 16 týmů 9. místo. „Letos jsme 
byli automaticky zařazeni do ligy 
Ú14, kde budeme bojovat o příč-
ky nejvyšší,“ slíbil trenér Karel 
Kynzl. 

Deseti až třináctileté hráčky 
basketbalu jsou zase novopečený-

mi vítězkami oblastního přeboru 
starších minižákyň. Cíl letošního 
roku – dostat se do žákovské ligy 
– dívky pod vedením trenéra Ma-
tušky splnily. V příští sezóně se 
pokusí o postup do žákovské ex-
traligy.  (eva)

který by měl zaručit producentům 
z rozvojových zemí spravedlivou od-
měnu za jejich práci a právo na dů-
stojný život,“ uvedla koordinátorka 
projektu Marcela Trejbalová.

Češi z výrobků pocházejících 
z rozvojových zemí nejvíce naku-
pují kávu, čaj a čokoládu. Město 

Litoměřice začalo Fair trade pod-
porovat minulý rok. Hapenningo-
vou akci, jež se konala v dalších 
českých a evropských zemích, po-
řádalo Zdravé město Litoměřice 
ve spolupráci se Střediskem eko-
logické výchovy Sever a nezisko-
vou organizací Shine Bean.   (eva)

NEZAMĚSTNANÍ 
MAJÍ ŠANCI

Posnídat přišla i Věra Gryndlerová z Bohušovic s dcerou Veronikou a její kamarád-
kou Míšou Kovářovou, žákyněmi Masarykovy základní školy.  Foto Eva Břeňová 

v některých částech města velmi 
problémová. Abychom dokázali 
zajistit vhodné aktivity, musíme 
nejprve zjistit jejich potřeby,“ 
uvedl ve funkci končící vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví městského úřadu  Martin 
Veber. Výzkum proběhne ve dvou 
kolech. Dle výsledků rozhodne-
me, na kterou věkovou skupinu 
a v které části města se zaměříme. 

Neméně důležitou součástí 
projektu je i identifi kace chybějí-

cích služeb u dalších skupin lidí, 
především u skupiny osob pečují-
cích o osobu blízkou. Jak ukázala 
v rámci komunitního plánování již 
vypracovaná analýza potřeb uži-
vatelů sociálních služeb, tato sku-
pina byla v minulosti opomíjena. 
„Dalším cílem projektu je zvýšit 
povědomí zadavatelů, uživatelů, 
odborné i laické veřejnosti o so-
ciálních službách a centralizace 
informací zajištěním interaktivní-
ho informačního systému komu-
nitního plánování, včetně katalogu 
sociálních služeb,“ dodal Martin 
Veber.  (eva)
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LABSKÁ PAROPLAVBA
MÁ NOVÉHO ŘEDITELE

VLÁČEK I CYKLOBUS
OPĚT VOZÍ TURISTY

Labská paroplavební společnost, 
jejímiž členy je deset obcí a měst 
v čele se zakládajícími Litoměři-
cemi, má nového ředitele. V dubnu 
byl na valné hromadě jmenován 
do funkce jedenatřicetiletý stavební 
inženýr Martin Matula z Litoměřic. 
Ve funkci vystřídal bývalého mís-
tostarostu Jaroslava Tvrdíka.  

Ředitele Matuly jsme se zeptali, 
jaké jsou cíle společnosti pro letoš-
ní rok.

„Délka plavební trasy se pro le-
tošní rok nezmění, stejně jako počet 
míst, kde lodě přistávají. Zaměřit se 
hodláme na stabilizaci a zefektivně-
ní chodu Labské paroplavební spo-
lečnosti a kvalitní marketing.“

Bude se rozšiřovat počet míst, 
kde budou lodě Porta Bohemica 1 
a 2 přistávat? 

„V letošním roce nikoli, ale v ná-
sledujících letech pravděpodobně 
ano. O připojení již projevily zájem 
Hrobce. Nejblíže k napojení má však 
Terezín, který usiluje o získání dotace 
na stavbu přistávacího mola.“  (eva)

Výletnímu vláčku začala sezona. 
V úterý, čtvrtek a pátek, počínaje 15. 
hodinou, s ním můžete absolvovat 
zhruba pětadvacetiminutovou okruž-
ní jízdu  městem. Od radnice vyráží 
každou půl hodinu. Naposledy však 
v 17.30 hodin. V průběhu sezóny po-
řádá i tematické výlety do okolí. 

Provoz zahájil v sobotu 4. června 
i cyklobus. Opět vozí pěší i cyklisty 
do kopců nejen Českého středohoří, 
ale i Krušných hor. Každou sobo-
tu vyráží z autobusového nádraží 
v 9.30 hodin na Mukařov a v 11 ho-
din na Cínovec. V neděli pak v 9.30 
hodin opět na Mukařov a v 11 hodin 
na Kletečnou. 

Více informací naleznete na www.
vyletnivlacek.cz

Labská paroplavební společnost 
zahájila 1. května již čtvrtou  plaveb-
ní sezonu. V souladu s jízdním řádem 
pluje v červnu  každý pátek a sobotu 
v 9 hodin z Litoměřic směrem na Lo-
vosice, Píšťany, Velké  Žernoseky, 
Zálezly, do ústeckého Vaňova a zpět. 
V neděli pak směrem opačným, tedy 
do Nučniček, Roudnice nad Labem, 
Štětí, Horních Počapel a zpět.   S roz-
jíždějící se sezónou postupně přibývá  
počet  plavebních dnů. V plné sezo-
ně, tedy v červenci a srpnu, lodě Por-
ta Bohemica 1 a 2  poplují každý den 
od středy do neděle.

Pro účastníky plavby přichystal 
provozovatel lodí Karel Svoboda 
několik překvapení. 

„Obzvláště pro děti bude tím nej-
zajímavějším přepadení lodi piráty 
z Labibiku, k němuž dojde každou 
prázdninovou neděli na Píšťanském 
jezeře. Půjde o originální kompo-
novaný pořad, v průběhu kterého 
účastníci plavby prožijí hrůzostraš-
ný příběh a setkají se  s opravdo-
vými piráty,“ slibuje neuvěřitelnou 
podívanou s mnoha překvapeními 

Loď byla přepadena piráty i při slavnostním zahájení sezóny. 
Foto Petr Domorázek 

LOĎ PŘEPADAJÍ PIRÁTI

Karel Svoboda. Zajímavé nepo-
chybně budou i páteční tematické 
večery, svým zaměřením určené 
jednou mužům, podruhé ženám, jin-
dy třeba seniorům. Z programu ne-
vymizí ani oblíbené sobotní disko-
téky zahrnující zhruba hodinu a půl 
trvající plavbu mezi lovosickým 
a kopistským zdymadlem. Na zby-
tek večera zakotví hudební parník 
v litoměřickém přístavišti. 

Ředitel Labské paroplavební 
společnosti Martin Matula věří, 
že letošní sezona bude i díky zají-
mavému programu návštěvnicky 
vydatná stejně jako sezona roku 
2009, kdy s Portou Bohemicou 
plulo 28 tisíc pasažérů. Loni se 
vzhledem k nepříznivému počasí 
a rozkolísané výši hladiny vody 
svezlo pouhých 7 tisíc návštěvní-
ků.                                 Eva Břeňová 

HRAD ZAHÁJIL PRVNÍ SEZÓNU Věž katedrály je opět otevřena 
Litoměřický gotický hrad, který 

byl v dubnu ve zkušebním pro-
vozu, zahájil 1. května svou prv-
ní turistickou sezonu. S ohledem 
na tento fakt proto došlo k rozšíře-
ní provozní doby.  Nově mohou zá-
jemci navštívit hrad a expozici čes-
kého  vinařství  každý den od úterý 
do soboty, vždy od 9  do 17  hodin. 
S výjimkou polední pauzy, která je 
v době od 12 do 12.30 hodin. 

Se zahájením turistické sezony  
se prvně otevřely dveře degustač-
ní místnosti, jež nabízí ke koupi 
mnoho druhů vín pocházejících 
z českých vinic. Interiérem atrak-
tivní degustační místnost hradu 
bude v provozu vždy v pátek 
od 15  do 17 hodin a v sobotu 
od 10 do 15 hodin. Pro návštěv-
níky je přichystána individuální 

Věž u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích je 
od května opět otevřena veřejnosti, a to každou sobotu od 13 do 17 hod.

Věž je se svými 65 metry nejvyšším vyhlídkovým bodem ve měs-
tě. Biskupství litoměřické ji pro veřejnost zpřístupnilo v dubnu 
loňského roku poté, co litoměřický biskup Jan Baxant podepsal se 
starostou města Ladislavem Chlupáčem memorandum o vzájemné 
spolupráci, jejímž cílem je úspěšný rozvoj cestovního ruchu ve měs-
tě a v regionu.  

I v letošním roce bude věž otevřena až do října. V hlavní turistické 
sezoně (červenci a srpnu) v pondělí, středu, pátek a sobotu od 13 
do 17 hodin, mimo letní prázdniny (květen - červen a září - říjen) 
pouze v sobotu, rovněž od 13 do 17 hodin. Návštěvu věže pro sku-
pinu nad pět osob mimo otevírací dobu je možno domluvit předem 
(tel.: +420 416 732 440 nebo email: info@litomerice.cz).

V jejím přízemí je umístěna pokladna (detašované pracoviště Cen-
tra cestovního ruchu Litoměřice), kde si návštěvníci mohou koupit 
pohlednice a suvenýry. Vstupné je 50 korun, děti, studenti a senioři 
zaplatí polovinu. 

Od dubna do října loňského roku navštívilo věž u katedrály sv. 
Štěpána celkem 1 794 lidí. Tím se stala jedním z nejvíce navštěvova-
ných turistických míst ve městě.  (mich)

ochutnávka čtyř vzorků. Za rov-
ných sto korun lze ochutnat bílé 
suché a polosladké, růžové a čer-
vené víno. „Pokud se návštěvník 
rozhodne spojit prohlídku hradu 
s degustací, což lze jen v pátek 
a v sobotu, zaplatí dle platného 
ceníku společně se vstupenkou 
na ochutnávku jen osmdesát ko-
run,“ upozornil na zvýhodněnou 
cenu  vedoucí hradu Jiří Patzl.

V průběhu turistické sezony se 
v degustační místnosti uskuteční 
řada vinařských akcí. Tou první 
bylo 3. června představení pro-
duktů ročníku 2010 pocházejících 
z Vinařství sv. Tomáše. Kalendář 
akcí bude aktualizován na webo-
vých stránkách hradu: www.go-
tickyhrad.cz a na vývěsní desce 
Hradu Litoměřice.  (eva)

CENTRUM  CESTOVNÍHO  RUCHUCENTRUM  CESTOVNÍHO  RUCHU
ZÍSKALO  PREST IŽNÍ  OCENĚNÍZÍSKALO  PREST IŽNÍ  OCENĚNÍ
Cenu za kvalitní práci destinač-

ního managementu získalo v ná-
rodním kole renomovaného soutěž-
ního klání o evropskou excelentní 
destinaci EDEN Centrum cestovní-
ho ruchu Litoměřice. Z rukou ge-
nerálního ředitele agentury Czech 
Tourism Rostislava Vondrušky ji 
minulý měsíc převzal v Plzni ředi-
tel CCR Kamil Soukup.

Přihlášku letos zaslalo rekord-

ních 26 turistických destinací z celé 
České republiky. Tématem letošní-
ho ročníku byla obnova hmotného 
dědictví. Do soutěže, pořádané Ev-
ropskou komisí a v České republi-
ce organizované agenturou Czech-
Tourism, se tak zapojily destinace, 
jež na svém území přebudovaly 
bývalé továrny, pivovary či sladov-
ny na turisticky atraktivní objekty. 
O titul se rozhodly rovněž bojovat 

i destinace s vojenskými skanze-
ny, úzkokolejkami nebo například 
hornickými muzei. Vítězem se na-
konec stalo Slovácko s Baťovým 
kanálem.

„My jsme získali ocenění 
za kvalitní práci, jejímž výsled-
kem je například zavedení provozu 
cyklobusu, lodní dopravy na Labi, 
výletního vláčku nebo navázání 
komunikaci mezi městy v oblasti 
cestovního ruchu. Zmiňována byla 
i dobře fungující spolupráce s Vy-
sokou školou hotelovou v Praze,“ 
konstatoval Kamil Soukup po ná-
vratu z Plzně.  (eva)
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Dům kultury

Divadlo K. H. Máchy

Letní kino

Kino MÁJ

ČERVEN
15.6.  Přijďte mezi nás. 11. ročník akce setkání se seniory. Od 14.00 hod.
16.6.  Tomáš Klus. Koncert pod širým nebem v prostoru atria DK. Od 19.30 hod.
19.6.  Taneční odpoledne. Hraje Přívoranka pro všechny generace. Od 15.00 hod.
20.6.  Koncert komorního smyčcového orchestru ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 hod.

ČERVEN (od 21:30)

10. 6.  RANGO (USA, 2011, 107 min). Animovaný fi lm na vrcholu - psychadelický western 
v režii autora Pirátů a Kruhu Gore Verbinského. 

  
17. 6.   TULPAN (Rusko, 2008, 100 min). Příjemná komedie z kazašské stepi o tom, že chlap-

ci s velkýma ušima to nemají jednoduché nikde ve světě. 
  
24. 6.  SPRÁVCI OSUDU (USA, 2011, 106 min). Dynamická a přímočará romance dvou 

duší, které se náhodou potkaly na pánských záchodcích, ale již se nikdy neměly potkat. 
Natočeno podle povídky Philipa K. Dicka. 

  
ČERVENEC (od 21:45 hod.) 

  8. 7.   NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ 
12. 7.    3 (nový fi lm režiséra německého hitu Lola běží o život Toma Tykwera) 
15. 7.   FAIR GAME (thriller s Seanem Pennem a Naomi Watts v hlavních rolích) 
19. 7.   ODNIKUD NĚKAM (příběh z Hollywoodu od režisérky Ztracenov překladu Sofi e 

Coppolové) 
22. 7.    PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA (český dabing, vstupné 85 Kč) 
26. 7.    THE SOCIAL NETWORK (příběh nejznámnější sociální sítě s hudbou Trenta 

Reznora) 
29. 7.   V PEŘINĚ (český muzikál s Lucií Bílou v hlavní roli) 
    
Letní kino je zastřešeno. Promítá za každého počasí. Začátky projekcí jsou orientační, v závis-
losti na západu slunce. Vstupné 70 Kč. 

ČERVEN
 8.6. Ubohý Cyrano – Divadlo U hasičů Praha – Romantický příběh o nesobecké lásce. Od 19.00 hod.
13.6.  Urvi to! – Divadlo bez zákulisí Sokolov – Hořká komedie ze současnosti. Od 19.00 hod.
16.6.  Evropa ve škole. Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt. Od 18.00 hod.
22.6.  Koncert absolventů ZUŠ Litoměřice. Od m18.00 hod.
23.6.  Koncert žáků ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 hod.
24.6.  Puellae Cantantes Litoměřice. Od 18.00 hod.
25.6.  Slavností ukončení divadelní sezóny 2010/2011. 
 Čert a Káča – pohádka o hubaté Káče. Od 16.00 hod.
 Tři mušketýři – hudební komedie. Od 20.00 hod.

Představení pro školy i veřejnost
24.6. Ze života hmyzu – Hynkovo hravé divadlo Litoměřice. Od 10.00 hod.  Pro II.st.ZŠ a SŠ

Představení pro děti s rodiči
 5.6. O Růžence – Divadlo KAPSA Andělská Hora – Veselý pohádkový muzikál. Od 15.00 hod.

ČERVEN

10.6.  Western story (ČR, 2011, ko-
medie). Westernové městečko 
se chystá udělat show podob-
nou fenoménu Wild West Show.

 Od 17.30 hod.
  Kazatel (USA, 2011, sci-fi ). 

Sci-fi  thriller zasazený do světa 
zpustošeného válkami s upíry. 

 Od 20.00 hod.
 Paul. Od 22.00 hod.
11.6.  Čertova nevěsta (ČR, 2011, 

rodinný). Z. Troška přichází 
s nejnovější pohádkou. Pod 
15.00 hod.

 Paul. Od 17.30 hod.
 Western story. Od 20.00 hod.
 Kazatel. Od 22.00 hod.
12.6.  Medvídek Pú (USA, 2011, 

rodinný). Ve Stokorcovém lese 
začíná den jako každý jiný. 

 Od 15.00 hod.
 Paul. Od 17.30 hod.
 Kazatel. Od 20.00 hod.
13.6.  Zbytečná krutost (Čína, 2009, 

drama). Remake debutu bratří 
Coenů (1983). 

 Od 20.00 hod.
14.6. Zbytečná krutost.
 Od 20.00 hod.
15.6.  Melancholia (Dánsko/Švéd-

sko/Itálie/Francie, 2001, dra-
ma). Začíná to svatbou a končí 
zánikem světa. 

 Od 20.00 hod.
16.6.  V Peřině (ČR, 2011, pohád-

kový muzikál). Magický svět 
dobrých i zlých snů, který se 
ukrývá v našich peřinách ožije. 

 Od 17.30 hod.
  Princ a Pruďas (USA, 2011, 

komedie). Nevšední teenager-
ská komedie. 

 Od 20.00 hod.
17.6. V Peřině. Od 17.30 hod.

 Princ a Pruďas. Od 20.00 hod.
  Vřískot 4 (USA, 2011, horor). 

Sidney Prescottová dostává 
po deseti letech opět hrůzný te-
lefonát. 

 Od 22.00 hod.
 18.6. V Peřině.
 Od 15.00 a 17.30 hod.
  Pařba v Bankoku (USA, 2011, 

komedie). Volné pokračování 
úspěšného fi lmu Pařba v Las 
Vegas.

 Od 20.00 hod.
  X-Man-1.třída (USA, 2011, 

akční). Další pokračování 
úspěšné série. 

 Od 22.00 hod.
19.6. V Peřině.
 Od 15.00 a 17.30 hod.
 Pařba v Bankoku. 
 Od 20.00 hod.
20.6. V Peřině. Od 17.30 hod.
  Piráti z Karibiku: Na vlnách 

podivna (USA, 2011, dobro-
družný). Johny Depp se vrací 
ke své ikonické roli kapitána 
Sparrowa. 

 Od 20.00 hod.
21.6. V Peřině. 
 Od 17.30 hod.
  Piráti z Karibiku: Na vlnách 

podivna. 
 Od 20.00 hod.
22.6. V Peřině. Od 17.30 hod.
  Tantra (ČR, 2011, dokument). 

Chcete lépe poznat sami sebe? 
Od 20.00 hod.

23.6.  Pan Popper a jeho tučňáci 
(USA, 2011, rodinný). Život 
byznysmena nabere obrátky, 
když zdědí šest tučňáků. 

 Od 17.30 hod.
  Rychle a zběsile 5 (USA, 2011, 

akční). Nohou zašlapání pedál 
plynu do podlahy. 

 Od 20.00 hod.   

24.6.  Pan Popper a jeho tučňáci. 
 Od 17.30 hod.
 Princ a Pruďas. Od 20.00 hod.
  Skyline (USA, 2010, sci-fi ). Ži-

vot, jak ho známe, nenávratně 
končí.

 Od 22.00 hod.
25.6.  Pan Popper a jeho tučňáci. 
 Od 15.00 a 17.30 hod.
 Skyline. Od 20.00 hod.
 Princ a Pruďas. Od 22.00 hod.
26.6.  Rio (USA, 2011, animovaná  

komedie). Od 15.00 hod.
  Pan Popper a jeho tučňáci. 
 Od 17.30 hod.
 Skyline. Od 20.00 hod.
27.6.  Gaetano Donizetti  -  Dcera 

pluku – Metropolitní opera 
New York. 

 Od 19.00 hod.
28.6. Pařba v Bankoku. 
 Od 20.00 hod.
29.6.  Zvuk hluku (Švédsko/Francie, 

2010, hudební komedie). Svěží 
hudební komedie. 

 Od 20.00 hod.
30.6.  Transformers 3 (USA, 2011, 

akční). Decepticoni se vracejí. 
 Od 17.30 a 20.00 hod.       

 
ČERVENEC

1.7.  Transformers 3. Od 20 a 22 hod.
2. 7. Méďa Béďa. Od 15 hod.
 Transformers 3. Od 17.30 hod.
 Lidice. Od 20 hod.
 Děvínský masakr. Od 22 hod.
3. 7.  Méďa Béďa. Od 15 hod.
 Lidice. Od 17.30 hod.
 Transformers 3. Od 20 hod.
4. 7. Lidice. Od 20 hod.
5. 7. Děvínský masakr. Od 20 hod.
6. 7.  Děvínský  masakr. Od 20 hod.
7. 7.  Hanna. Od 20 hod.
8. 7.  Ženy sobě. Od 20 hod.
          Hanna. Od 22 hod.

9. 7.   V peřině. Od 17.30 hod.
          Ženy sobě. Od 22 hod.
          Hanna. Od 20 hod.
10. 7.  V peřině. Od 15 hod.
 Hanna. Od 17.30 hod.
 Ženy sobě. Od 20 hod.
11. 7. Ženy sobě. Od 20 hod.
12. 7. Kazatel. Od 20 hod.
13. 7. Harry Potter. Od 20 hod.
 Harry Potter. Od 22 hod.
14. 7. Harry Potter. Od 20 hod.
15. 7. Harry Potter. Od 20 hod.
 Harry Potter. Od 22 hod.
16. 7.  Harry Potter. 
 Od 15, 17.30, 20 a 22 hod.
17. 7.   Harry Potter. 
 Od 15, 17.30 a 20 hod.
18. 7. Harry Potter. Od 20 hod.
19. 7. Harry Potter. Od 20 hod.
20. 7. Harry Potter. Od 20 hod.
21. 7. Harry Potter. Od 20 hod.
22. 7.  Harry Potter (2D č.t.). 
 Od 20 a 22 hod.
23. 7. Kung-fu panda. Od 15 hod.
 Harry Potter. Od 17.30 hod. 
  The Beaver – CHCE. 
 Od 20 hod.
 Harry Potter. Od 22 hod.
24. 7. Kung-fu panda. Od 15 hod.
 Harry Potter. Od 17.30 hod.
 Princ a pruďas. Od 20 hod.
25. 7.  The Beaver – CHCE. 
 Od 20 hod.
26. 7.  The Beaver - CHCE. 
 Od 20 hod.
27. 7. THOR. Od 20 hod.
28. 7.  Jana Eyrová. Od 20 hod.
29. 7. Harry Potter. Od 20 hod.
 Jana Eyrová. Od 22 hod.
30. 7.  Sammyho dobrodružství. 
 Od 15 a 17.30 hod.
 Jana Eyrová. Od 20 hod.
 THOR. Od 22 hod.
31. 7.  Sammyho dobrodružství. 
 Od 15 hod.
 Jana Eyrová. Od 17.30 hod.
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ZÁPISY DO TANEČNÍCH
JIŽ PROBÍHAJÍ

Již nyní se můžete přihlásit 
do kurzů taneční a společenské 
výchovy.  Začínají ve čtvrtek 15. 
září. Základy společenské etikety 
a čtrnácti druhů tance bude ten-
tokráte  provádět taneční mistr 
Miroslav Hurt z tanečního klubu 
DanceArt Podbořany.

PÍSNIČKÁŘ KLUS ZAHRAJE
POD ŠIRÝM NEBEM

Historicky první koncert pod 
širým nebem v atriu domu kultu-
ry proběhne ve čtvrtek 16. června 
od 17.30 hodin. Připraveny budou 
nové lavičky i občerstvení. 

LETNÍ ČTVRTKY V ATRIU
PATŘÍ I LETOS DĚTEM

Městská kulturní zařízení 
i v průběhu letošních letních 
prázdnin chystají pro nejmladší 
návštěvníky sérii letních čtvrtků, 
respektive rozpustilých představe-
ních v atriu domu kultury (v přípa-
dě nepříznivého počasí ve foyer). 
Začínají vždy v 18 hodin. K dis-
pozici bude již hodinu před před-
stavením trampolína a venkovní 
osvěžení v podobě sprchy.  

 7. 7.  Jan Přeučil + Eva Hruško-
vá překvapí loutkovou pohádkou 
Čert a Káča. 

14. 7. zahraje loutkovou pohád-
ku Skřítek Skříňáček herci z Diva-
dla ŠUS. 

21.7.  neobyčejně zábavná 
shouw klauna, v níž nebude chy-
bět ani živý had

28.7.  pohádka Barbucha.

KINO MÁJ MĚNÍ 
PROMÍTACÍ ČASY

Kino Máj promítá během 
prázdnin ve všední dny pouze 
od 20 hodin. Časy víkendových 
projekcí zůstávají beze změ-
ny. Největší lahůdkou letošních 
prázdnin je Harry Potter a relik-
vie smrti. Tedy druhý díl promí-
taný ve formátu 3D, který bude 
premiérově uveden ve středu 13. 
července ve 23:59. Této projek-
ci bude předcházet připomenutí 
předchozího dílu za symbolic-
kých 10 Kč. Na četná přání uvidí 
diváci nový díl také v původním 
znění s titulky. Tato verze však 
bude pouze  ve 2D. Prázdninové 
dárky pro děti přijdou také v po-
době Bleska McQueena ve fi lmu 
Auta 2 a  modrých skřítků Šmou-
lů, kteří se dočkali celovečerního 
fi lmu.

Hlavní oltářní obraz katedrály (výška téměř pět metrů a šířka více než tři metry) se 
z Jízdárny Pražského hradu vrátil na své místo.  Foto Jana Michálková 

KRÁTCE  Z KULTURY
Nejdelší vlakovou soupravu 

z recyklovaného materiálu v České 
republice postavili 19. května na li-
toměřickém náměstí děti, studenti, 
senioři, partneři z ústavů sociál-
ní péče a neziskových organizací 
nejen z Litoměřic. Rekordní vlak 
s 1061 vagóny, dlouhý 445,8 m, byl 
vytvořen na počest 102. narozenin 
sira Nicholase Wintona, zachránce 
669 dětí před 2. světovou válkou. 
Tímto všichni podpořili hlavní 
myšlenku celého  projektu, ukázat 
sílu dobrého skutku a vybídnout 
k následování.

Akci  Síla lidskosti – pomáhejme 
si zorganizovala za pomoci Středis-
ka ekologické výchovy SEVER  a 
s přispěním grantu Zdravého měs-
ta Litoměřice a sponzorů třída 3.A 
SSOŠ 1.KŠPA Litoměřice v rámci 
projektu Komunitní školy. 

Součástí kulturního programu 
na náměstí byly různé soutěže, 
podpis  petice na Nobelovu cenu 
míru sira Wintona, výroba vagón-
ků pro příchozí a Masarykovou 
ZŠ uspořádaný běh s mašinkou 

Za růžovou lokomotivou bylo 1061 vagónů.  Foto Miroslav Zimmer

VLAK PATŘIL ZACHRÁNCI DĚTÍ

na 102 okruhů. Vyhodnoceny byly 
školy s největším počtem vagónů, 
ale i s největšími a nejoriginál-
nějšími vagóny. Vláček dokonce  
za pomoci  lidského pohonu objel 
náměstí. Akce pokračovala kon-

certem hudební skupiny Křešičan-
ka – Pustajka  a předáním darova-
cího šeku jménem všech dětí o.s. 
Pápěří, které se stará o nemocné 
na LDN v Litoměřicích a FOD 
Klokánek. Rita Vlčková

Již sedmou sezónu v letním kině 
zahájil Kinoklub Ostrov. Promítá-
ní zde bylo obnoveno v roce 2005, 
tedy přesně deset let po ukončení 
jeho provozu. I na tuto sezónu 
připravil provozovatel pestrý pro-
gram. 

Letos se provoz kina rozbě-
hl  netradičně brzy. 30. dubna 
na čarodějnice proběhla projekce 
animovaného fi lmu Fimfárum 3. 
K ofi ciálnímu zahájení nové sezó-
ny ale došlo 20. května, kdy zde 

Tři obrazy barokního malíře Kar-
la Škréty z katedrály sv. Štěpána 
v Litoměřicích, vystavené na praž-
ské výstavě „Karel Škréta (1610 - 
1674): Doba a dílo“, se vrátily zpět 
do katedrály. V dubnu byly instalo-
vány na svá původní místa.

Hlavní oltářní obraz Ukamenová-
ní sv. Štěpána a dva Škrétovy obra-
zy z bočních oltářů byly z katedrály 
sv. Štěpána odvezeny před dvěma 
lety. Restaurátoři je totiž připravo-
vali pro výstavu, která u příležitosti 
400. výročí malířova narození pro-
bíhala v Jízdárně Pražského hradu 
a ve Valdštejnské jízdárně na Malé 
Straně od listopadu roku 2009 
do dubna 2011. Průzkum litoměřic-
kých pláten potvrdil, že obrazy jsou 
skutečně dílem zakladatele barokní-
ho malířství v Čechách.  (mich)

ŠKRÉTOVY OBRAZY SE VRÁTILY DOMŮ

KINOKLUB ZAHÁJIL 
SEDMOU SEZÓNU

vystoupila ústecká skupina  Hou-
pací koně a jejich host, uskupení 
Kieslowski. Následovala projekce 
českého dokumentu Vše pro dob-
ro světa a Nošovic.

Po květnovém Občanském prů-
kazu budou mít diváci možnost bě-
hem měsíce června zhlédnout dva 
současné rozdílné pohledy na žánr 
westernu – a to v podání známých 
bratrů Coenů a jejich Opravdové 
kuráži a v animovaném snímku 
režiséra Pirátů z Karibiku Rango 

s českým dabingem. V červenci 
kino promítá tři distribuční novin-
ky známých režisérů – fi lm 3 au-
tora fi lmu Lola běží o život Toma 
Tykwera, novinku režisérky fi lmu 
Ztraceno v překladu Sofi e Cop-
polové Odnikud někam a thriller 
s Seanem Pennem a Naomi Wats 
Fair Game. Doplněné o nový díl 
Pirátů z Karibiku.

Na konci srpna bude kino a pro-
stor Střeleckého ostrova již po je-
denácté místem konání Filmového 
festivalu, tentokrát s podtitulem 
„S chutí“. Tento rok festival nabíd-
ne fi lmy pohlížející na jídlo a pití 
jako na téma, které je možné uká-
zat z nejrůznějších hledisek.  (rv)
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OSOBNOSTI LITOMÌØIC  �  NÁŠ SERIÁL  � OSOBNOSTI LITOMÌØIC

BISKUP PŘEDAL DVA ŘÁDY SVATÉHO ŘEHOŘE 
Litoměřický biskup Mons. 

Jan Baxant předal 19. května 
v děkanském kostele Všech 
svatých dvě papežská vyzna-
menání Svatého otce Bene-
dikta XVI.  Řád sv. Řehoře 
Velikého převzal Petr Mikula, 
místokancléř biskupské kurie 
v Litoměřicích, a Milan Zbořil, 
osobní lékař čtyř litoměřických 
biskupů. Řád oběma oceněným 
připjal apoštolský nuncius 
v České republice Mons. Die-
go Causero. 

Petrovi Mikulovi byl řád udě-
len v souvislosti s jeho život-

NA PIVNÍCH SLAVNOSTECH 
POTEČE PIVO PROUDEM

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant předává  Milanu Zbořilovi pergamen se jme-
nováním.  Foto Jana Michálková. 

PROGRAM
Tyršovo náměstí: 

11.00  slavnostní zahájení,
kapela DEKÁDA 

13:30 soutěž v pití piva na čas
14:00 VESELÝ LIDI
16:00  soutěž  o nejoriginálnější 

rockový řev
16:30 CHŘESTÝŠI
18:30  soutěž  o nejromantičtější 

pivní tanec
19:00  SWING QUARTET

BOHEMIA
21:30 CEJCH

parkoviště U Hvězdárny
12:00 SKAŽENÁ SKARLET
14:00 ATYP
16:00 KOMPLETT
18:00 PARADOX
20:00 ISEVEN
22:00 VINTAGE RETRO

Druhý ročník Litoměřických pivních slavností proběhne na Tyršově náměstí 30. 
července. Stejně jako loni, kdy akci navštívilo osm stovek návštěvníků, se zde budou 
prezentovat  zástupci malých a středních pivovarů z celé ČR. „Letos připravíme dvě 
scény, na nichž vystoupí řada regionálních kapel. Chybět nebudou ani oblíbené pivní 
soutěže,“ slíbila ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmoníčko-
vá s tím, že vstupné činí 50 korun.  Foto Eva Břeňová 

ním jubileem jako poděkování 
za dlouholetou věrnou službu, 
Milanu Zbořilovi jako ocenění 
za jeho služby pro litoměřické 
biskupství. „Byl to právě doktor 
Zbořil, který coby lékař litomě-
řické nemocnice nevydal v roce 
1974 tělo zemřelého kardiná-
la Štěpána Trochty do rukou 
příslušníků StB, ale odeslal ho 
do Prahy k balzamování, a tím 
ho uchránil pro veřejný pohřeb. 
Projevil tak velkou osobní sta-
tečnost,“ uvedl generální vikář 
litoměřické diecéze Stanislav 
Přibyl.  (mich)

Vůbec první přehlídku dechových or-
chestrů na Mírovém náměstí v Litomě-
řicích uspořádala Městská kulturní za-
řízení Litoměřice. Akce s názvem Zlatý 
dech  2011 proběhla  v sobota 4. června. 
„Cílem bylo ukázat široké veřejnosti, že 
dechová hudba nestárne,“ uvedla ředitel-
ka MKZ Věra Kmoníčková. Na přehlíd-
ku přišlo několik stovek návštěvníků. 
Kromě tradičních skladeb lidé vyslechli 
staré písničky s moderní tváří a nové sly-
šeli v originálním pojetí, a to v podání 
Big Bandu ZUŠ Litoměřice, Severočes-
ké harmonie Štětí, Big Bandu Muzikus 
Ústí nad Labem, Dechového orchestru 
ZUŠ Louny a A´la Bandu Praha.  (eva)

   Na brány Litoměřic klepe jubilejní 21. ročník Litomě-
řického varhanního léta. I letos připravili organizátoři, tedy 
město Litoměřice a Biskupství litoměřické, zajímavý kul-
turní program, jehož hlavními protagonisty jsou významní 
varhaníci.

15. 6. Jean – Christophe Geiser (Švýcarsko)
29.6. Jaroslaw Wroblewski (Polsko)
27. 7. Krzystof Lukas (Německo)
17. 8. Michal Markuszewski (Polsko)
31. 8. Dalia Jatautaite (Litva)
14.9. Jakub Janšta (ČR)
„Mám velkou radost, že právě v Litoměřicích byla zalo-

žena tradice dotýkající se něčeho duchem tak krásného, tedy 
varhanní hudby. Obzvláště line-li se ze zrestaurovaných var-
han, jejichž zvuk zní napříč úžasným prostorem, který ský-
tá katedrála sv. Štěpána,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč. 
Koncerty v katedrále začínají vždy v 19 hodin.  (eva)

VZNIKLA DALŠÍ TRADICE    Začíná Litoměřické varhanní léto

JEDNIČKÁŘI MAJÍ
VSTUP ZDARMA
Překvapení pro pilné školáky při-

chystala Městská kulturní zařízení. 
„Vstup zdarma na premiéru 

snímku Transformers budou mít 
žáci a studenti se samými jednička-
mi na vysvědčení. Ti s vyznamená-
ním od nás dostanou padesátipro-
centní slevu na vstupném,“ uvedla 
ředitelka Kmoníčková s tím, že 
cílem je podpořit dobré školní vý-
sledky. Premiéra snímku Transfor-
mers ve 3D provedení a s českým 
dabingem proběhne 30. června. 
Podmínkou získání vstupenky 
zdarma, případně slevy, je předlo-
žení vysvědčení.  (eva)

Divadelní předplatné
už je v prodeji

Divadelní předplatné na příští se-
zonu již je v prodeji. Za 1300 korun 
mohou lidé zhlédnout pět divadel-
ních představení. 

A to hned v září Čapkovu „Bílou 
nemoc“ v podání Divadla Rity Ja-
sinské Praha (L. Trojan, M. Písařík, 
P. Špindlerová ad.). V říjnu jsou 
na programu prokletí básníci „Smím 
tě políbit než chcípnu“ v podání 
Divadla M. Vaňka z Nového Boru. 
V listopadu vystoupí V. Hybnerová, 
S. Rašilov, N. Boudová a další herci 
v komedii „Prachy“. V prosinec do-
veze do Litoměřic Agentura Harle-
kýn Praha komedii „Věrní abonenti“ 
s V. Vydrou, K. Hrachovcovou, J. 
Bouškovou a dalšími. V lednu uvede 
Lumír Olšovský hru „5 v tom aneb 
Hurá jsem těhotná!“. 

„Rezervace a prodej abonentek 
probíhá v pokladně divadla vždy  
v pondělí, středu a pátek v době 
od 14.30 do 18 hodin,“ upozornil ve-
doucí divadla Tomáš Mikulský. (eva) 


