Radnièní zpravodaj
DVOUMÌSÍÈNÍK LITOMÌØIC

SLOVO STAROSTY

Milí Litomìøièané,
pøivítali jsme
první jarní dny a
s nimi i druhé èíslo
Radnièního zpravodaje. Velmi mne
potìily názory Vás, ètenáøù, na
jeho první vydání. Z Vaich reakcí vyplynulo, e obdobný souhrn
informací pøímo se dotýkajících
událostí a rozvoje mìsta, jste postrádali. Vzhledem k tomu, e
jsem nezaznamenal jediný negativní názor, soudím, e tento krok
radnice vítáte.
Doufám, e Vás svým obsahem nezklame ani druhé vydání
tohoto periodika. Opìt v nìm nechybí aktuální informace, a ji
o úspìích mìsta na poli solární
energie, v soutìi o nejlepí webové stránky mìst nebo o dohodì s Policií ÈR uzavøené v zájmu
zlepení bezpeènosti ve mìstì.
Cílem bylo dotknout se po obsahové stránce vech témat, která
by Vás mohla zajímat. Vìøím, e
se to podaøilo.
Ladislav Chlupáè, starosta
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V lesích stále jetì není bezpeèno. Zákaz vstupu do lesù nacházejících se na katastrálním území Litomìøic, Levína, tìtí a Loveèko-

hnala v noci z 18. na 19. ledna,
stále pokraèuje, o nìjaké zmìnì
termínu se neuvauje, konstatoval místostarosta Litomìøic Jaro-

Pøestoe nejvìtí kody na lesním porostu byly zaznamenány
na Sedle, velké kody registruje
na svém majetku i mìsto Litomìøice. Vichøice pokodila tisíc kubíkù døevní hmoty, co pøedstavuje zhruba 68 procent roèní tìby,
informovala Alena Vojáèková
z Mìstského úøadu Litomìøice 
státní správy lesù.
Práce na odstraòování kalamitního stavu jsou v plném proudu.
V tuto chvíli je zhruba polovina
spadaných stromù odstranìna,
charakterizoval souèasný stav
správce mìstských lesù Vladimír
Koláø. Døevní hmota je prodávána
pilám v okolí nebo velkoodbìratelùm, s nimi jsou uzavøeny smlouvy. Zatímco v prvním ètvrtletí
bude mìsto prodávat kubík døeva
za èástku ujednanou jetì pøed kalamitou, ve druhém kvartálu bude
cena nií vzhledem k mnoství
døeva na trhu.
Eva Bøeòová

Èást penìz bude
letos potøeba

Úklid lesù po vichøici stále bìí naplno. Podílí se na nìm i správce mìstských
lesù Vladimír Koláø (vlevo).
Foto Eva Bøeòová

vic skonèí 26. dubna. Vzhledem
k tomu, e odstraòování kod na
lesních porostech po vichøici,
která se nad naím územím pøe-

slav Tvrdík. Jak upozornil, zákaz
se vztahuje i na rozhlednu Varho, která spadá do zatím zapovìzeného území.

Výnosy dosáhly témìø ètyø milionù

Mìsto Litomìøice hospodaøí
bez dluhù. V tuto chvíli má uloeno v penìních ústavech 148 milionù korun.
29,5 milionu spravuje Pioneer
Asset Management, pøièem
zhodnocení vloených prostøedkù
dosáhlo za loòský rok 492 tisíc
korun. V Èeské spoøitelnì má
mìsto uloeno 25 milionù korun
pøevánì na dluhopisových fondech. Èistý výnos zde dosáhl 256
tisíc korun. ÈSOB Asset Management v tuto chvíli spravuje 94 milionù korun patøících mìstu Litomìøice, uloených pøevánì v dluhopisech. V jejím pøípadì dosáhl

ZDARMA

Vstup do lesù je stále zakázán

ÈTÌTE UVNITØ:

( Kadá èást mìsta má mít
svého stráníka
( Tøídìním odpadu etøí lidé
vlastní penìenku
( Litomìøice se opìt staly
solárními vicemistry
( Øidièi se musejí pøipravit na
dopravní problémy
( Na autobusovém nádraí se
sníí poèet zastávek
( O budoucnosti zimního
stadionu rozhodne dotace
( Poèet dìtí v základních
kolách nadále klesá
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loòský èistý výnos 3 milionù
korun. Celkem tak mìstu pøibylo
za loòský rok 3,795 milionù
korun.
Pokud by tento objem finanèních prostøedkù byl zhodnocován
pouze na bìných úètech, èistý
výnos by byl zhruba polovièní.
Zhodnocováním prostøednictvím
výe uvedených portfolií bylo
dosaeno o 1 milion 836 tisíc
korun vyího výnosu, zhodnotila stav vedoucí ekonomického
odboru mìstského úøadu Iveta
Zalabáková.
Z porovnání jednotlivých portfolií vychází v roce 2006 jedno-

znaènì nejlépe portfolio spravované ÈSOB Asset Management,
které pøi zachování optimálního
rizika dokázalo vygenerovat solidní výnos. Zároveò se tím potvrdilo jako správné rozhodnutí
zastupitelù umístit v prùbìhu loòského roku celkem 65 milionù
právì do tohoto portfolia, dodala
Iveta Zalabáková. K pùvodním 25
milionùm korun toti koncem
ledna loòského roku pøidali zastupitelé 45 milionù, v záøí pøibylo
dalích 20 milionù pøedstavujících výnos z prodeje akcií United
Energy.
Eva Bøeòová

Zhruba 42 milionù korun
hodlají z volných finanèních
prostøedkù pouít letos litomìøiètí zastupitelé na financování významných akcí, jako je
napøíklad stavba nového domova dùchodcù, geotermální
elektrárny a modernizace zimního stadionu.
Zastupitelé budou rozhodovat o tom, z jakého portfolia
budou prostøedky pouity,
uvedla vedoucí ekonomického
odboru mìstského úøadu Iveta
Zalabáková. Ta vzhledem
k tomu, e k èerpání finanèních prostøedkù na stavbu geotermální elektrárny a stavbu
domova dùchodcù dojde pravdìpodobnì a koncem II.
ètvrtletí, navrhla vyèkat s výbìrem prostøedkù minimálnì
do pololetí. A to s tím, e by se
poté rozhodlo dle aktuálního
vývoje jejich zhodnocování.
Pøípadné potøeby by byly prozatím øeeny z rozpoètové rezervy s tím, e rezerva by byla
poté doplnìna výbìrem z konkrétního portfolia. Její návrh
zastupitelé akceptovali. (eva)
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KRIMI

I hluchonìmí mohou volat o pomoc
I hluchonìmí lidé se
mohou dovolat v pøípadì nouze pomoci. Stráníci mìstské policie toti
mají od poèátku dubna
v provozu obøí mobil
(na snímku), urèený
pouze k nouzovému volání takto zdravotnì
handicapovaných osob.
ádost o pomoc mohou
k nám posílat formou
SMS zprávy, informoval velitel mìstské policie Ivan Králik. Aby nedolo ke zneuití linky,
telefonní èíslo znají
pouze nevidomí a hluchonìmí obyvatelé Litomìøic, pøièem jejich
adresa je uloena v mobilu, který vidíte na
snímku.
Foto Eva Bøeòová

GENTLEMAN TO NEBYL

Horké chvilky zaila mladá ena v
Revoluèní ulici. Pro nedostatek zkueností poádala kolemjdoucího 21letého
mue, aby jí zaparkoval vùz Opel Calibra do kolony aut. Ten vak místo
parkování s vozem ujel. Policie ho zadrela a obvinila ze ètyø trestných èinù
- z neoprávnìného uívání cizí vìci, z
krádee, z maøení výkonu úøedního
rozhodnutí a z øízení motorového vozidla bez øidièského oprávnìní.Vechny doklady a dalí vìci byly v autì nalezeny, kromì notebooku, který bystrý
mladík dokázal v krátké dobì zpenìit.
Øidièce vznikla koda 60 tisíc korun.

MÌLA PØES 2 PROMILE

Dopravní nehoda v Èeskolipské
ulici, nedopadla pro èleny osádky
kody Favoritu pøívìtivì. Kdy pøed
4. hodinou ráno pøijídìla 30letá øidièka z vozem od Trnovan smìrem k
centru, nevìnovala se plnì øízení, vjela
na pravý chodník, kde narazila do
sloupu veøejného osvìtlení. Kromì
lehce zranìné øidièky sedìli ve voze
dalí dva mui, kteøí se zranili tìce.
Øidièka nadýchala pøes 2,1 promile!

ENU PORAZILO AUTO

Na pøechodu u bývalého soudu v
ulici Na Valech dolo v bøeznu k váné
dopravní nehodì. Auto zde srazilo
chodkyni, která utrpìla tìké zranìní.

BYL JAKO HYENA

Nepøíjemný záitek má za sebou
28letý invalidní dùchodce z Litomìøic.
Ten si po vyzvednutí dùchodu na potì
nestaèil uklidit peníze a hned o nì pøiel. Kdy si v ulici Na Valech strkal
do penìenky vyplacený dùchod,
který si vyzvedl na potì, zlodìj vyuil jeho nemohoucnosti a vytáhl mu ho
z ruky. Ne se otøesený mu vzpamatoval, zlodìj i s 5 500 Kè byl pryè.

POZOR NA TRNICI

O penìenku pøila na litomìøické
trnici 45letá ena. Ve chvilce nepozornosti jí zlodìj vytáhl z kabelky penìenku s platebními kartami, vèetnì
PIN kódù, èipovou kartou ÈD a mobilní telefon. Hodnota vìcí byla vyèíslena na témìø pìt tisíc korun.

AUTA PONIÈIL VANDAL

kodu ve výi 70 tisíc korun nadìlal
v uplynulých ètyøech mìsících neznámý vandal firmì zabývající se prodejem aut se sídlem v Masarykovì ulici v
Bohuovicích nad Ohøí. Nejménì v
sedmi pøípadech a na tøech místech, tj.
pøed Intersparem, Albertem a pod restaurací Bata toti pokodil zaparkovaná vystavená vozidla zn. Hyundai.
(zpracováno s vyuitím internetových stránek OØP ÈR v Litomìøicích)

Sebevrah chtìl
skoèit z mostu
Skokem z Tyrova mostu chtìl
ukonèit svùj ivot mu z Libínek.
O svém úmyslu informoval telefonicky
mìstskou policii. Stìoval si na své
problémy a osobní nezdary. Zatímco se
ho stráník od èinu pokouel v telefonickém rozhovoru odradit, operaèní
dùstojník pomocí kamerového systému
monitoroval pohyb mue a na most
ihned vyslal hlídku mìstské policie,
která mu v èinu zabránila.
(eva)

Kadá èást Litomìøic
bude mít svého policistu

Návrat k poøádkové policii
z doby první republiky, kdy
kadý okrsek mìl svého stráníka, se kterým se lidé osobnì potkávali, dobøe ho znali a jen si
umìl zjednat poøádek. Uniknout
ze spárù stále se rozrùstající byrokracie a být více vidìt v ulicích. Tak lze ve struènosti charakterizovat zámìr Obvodního
oddìlení Policie ÈR v Litomìøicích, které právì uzavøelo dohodu o spolupráci s mìstem Litomìøice.
Spoleènost pøíli nezajímá,
zda místní oddìlení objasòuje
trestnou èinnost na 45 a 50 procent. Dùleitìjí je, jestli obèan
potká na ulici pìí hlídku, která
je schopna mu poradit a pomoci, øíká vedoucí obvodního oddìlení npor. Rudolf Friedrich.
Litomìøické obvodní oddìlení
se proto loni pøihlásilo do projektu s názvem Community policing. Jde o zpùsob policejní
práce zaloený na úzké spolupráci s obèanskou spoleèností.
Tento projekt podporovaný policejním prezídiem je zatím realizován pouze ve vybraných lokalitách Èeské republiky a Litomìøice se tímto místem staly, informuje zástupce velitele npor. Jaroslav Stehlík.
Ve svém zámìru hodlají policisté úzce spolupracovat s mìstskými stráníky. Vzájemná spolupráce ji nyní spoèívá v tom, e

dìní monitorované kamerovým
systémem sleduje i státní policie.
Rozvíjet ji napøíklad chceme
i v oblasti pochùzkové èinnosti
hlídek. Jejich pohyb budeme
vzájemnì korigovat tak, aby byl
zabezpeèen dohled i v okrajových èástech mìsta, dodává velitel mìstské policie Ivan Králik.
Starosta mìsta Ladislav Chlupáè má z uzavøení dohody o vzájemné spolupráci radost. Vìøím,
e spoleènými silami se nám podaøí zajistit dohled nad vemi rizikovými místy ve mìstì, a tím
zvýit bezpeèí jeho obyvatel. Výhodu spatøuji i v doplnìní kompetencí, protoe ne vechny
kompetence, co má státní policie,
mají stráníci mìstské policie,
konstatuje starosta.
Eva Bøeòová

10. DUBNA

Policisté
adoptovali
koláky
Sekundární prevenci kriminality,
spoèívající v èastìjí pøítomnosti
policistù na ulici, obecném povìdomí o vysoké profesionalitì policistù
a zhorení podmínek pro páchání
kriminálních deliktù, doprovodí
i primární prevence. Ta spoèívá ve
zvyování informovanosti o monosti obrany proti nejèastìji se vyskytujícím druhùm kriminality a sociálnì patologickým jevùm.
Pøíkladem je projekt Adopce
koly, uvádí zástupce vedoucího litomìøického obvodního oddìlení
Policie ÈR npor. Jaroslav Stehlík.
Jde o pravidelné poøádání besed
a pøednáek pro dìti základních
kol. Na základì dohody s øediteli
kol byly vybrány Masarykova základní kola a Základní kola speciální v aldovì ulici. Témata pøednáek jsou pøedem vybrána pro potøeby konkrétní tøídy. Dìti mají monost vstøebat právní minimum nebo
jsou seznamovány s nebezpeèím
závislostí a ikany. Pøednáky obvykle probíhají za úèasti odborníkù
z regionu. Ve spolupráci s policisty
se besed s dìtmi aktivnì zúèastòuje
napøíklad státní zástupkynì Kateøina Douová nebo pediatr Zdenìk
Zíma, dodává Jaroslav Stehlík.
Prevence je vak kromì základních kol urèena i seniorùm, kteøí
patøí mezi ohroené skupiny. Jak
ukazují poslední pøípady, stávají se
obìmi rùzných podvodníkù. I jim
proto budou urèeny rùzné osvìtové
besedy.
(eva)

V rámci osvìtových akcí policisté kolákùm pøedvedli i zpùsob, jakým se
snímají otisky prstù.
Foto Jaroslav Stehlík

Nespokojený klient napadl úøedníka

K napadení zamìstnance odboru sociálních vìcí a zdravotnictví
Mìstského úøadu v Litomìøicích
dolo v úterý 20. bøezna krátce po
poledni. Nespokojený klient nejprve slovnì napadl pracovnici
odboru za to, e mu podle jeho
mínìní nebyla vèas vyplacena sociální dávka. Uklidnit situaci se
pokusil její kolega, který byl fyzicky napaden a následnì pøevezen sanitkou do nemocnice. Utrpìl zhmodìniny hrudníku a po
lékaøském oetøení byl proputìn
domù. Nyní je v pracovní neschopnosti. Pøípadem se zabývá

Policie ÈR. Útoèník z místa
utekl.
Poøádek na odboru od zaèátku
roku hlídal vdy jeden stráník
mìstské policie. A to s ohledem na
nový zákon o hmotné nouzi, který
zaèal platit od poèátku tohoto roku
a který pøinesl èásti klientù pro nì
nepøíznivé zmìny ve výplatì dávek. Vzhledem k tomu, e po celou
dobu panovala na odboru klidná situace, stráník byl odvolán.
Incident vak ukázal, e jeho
pøítomnost je zde potøeba. Proto
se na odbor hned druhý den po
události vrátil.
(eva)
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Problémy nájemníkù
nejsou radnici lhostejné
Vedení litomìøické radnice chce pomoci obyvatelùm panelových domù
v Revoluèní ulici, kde ije vìtí poèet sociálnì nepøizpùsobivých rodin. Zdejí
nájemníci si stìují nejen na nepoøádek,
ruení domovního klidu, ale napøíklad
i na objevující se pouité injekèní støíkaèky poházené v okolí.
Zástupci mìsta spoleènì se senátorem
Alexandrem Vondrou osobnì hovoøili
s nìkterými nájemníky v únoru, kdy si
byli domy prohlédnout. Okamitým výsledkem byl úklid okolí technickými
slubami a s ohledem na pøehlednost
i proøezávka zelenì. V úterý 13. bøezna
pak starosta Ladislav Chlupáè vyjel do
Mìstské èásti Prahy 11, kde se tamnímu
vedení radnice daøí tento problém úspìnì øeit. V problémových panelových
domech jsme zhruba pøed tøemi lety instalovali kamery, a to jak na chodby, tak
i do suterénù a výtahù. Situaci zde monitoruje stálá sluba, je je v kontaktu
s mìstskou policií, popsal systém starosta mìstské èásti Praha 11 Dalibor
Mlejnský. Výsledkem je podle nìj výrazné sníení nákladù oprav ponièených
zaøízení domù. Zatímco jeden takovýto
problémový dùm nás døíve stál zhruba
milion korun roènì, po zavedení kamerového systému klesla cena oprav na 150
tisíc korun, upøesnil starosta.
Starosta Litomìøic Ladislav Chlupáè,

Radní mìstské èásti Praha 11 Radek Nebeský vzal starostu Litomìøic Ladislava
Chlupáèe do jednoho z problémových panelových domù a vysvìtlil mu, jak zde
funguje kamerový systém. Jak vidíme na snímku, nìkolik kamer snímá dìní na
chodbách, v suterénu, ale i ve výtahu.
Foto Eva Bøeòová
který se osobnì seznámil s funkèností
systému v jednom z domù, byl z výsledkù pøekvapen. Tamní zkuenosti ukazují, e i v problémových domech je mono
udret poøádek. Nechám proto pøipravit
alternativní návrhy technického provedení, uvedl ihned poté, co se vrátil z Prahy.
Napøíklad do domu èíslo 8 v Revoluèní ulici s celkem 77 bytovými jednotka-

mi investovalo mìsto Litomìøice v letech
2003 a 2006 celkem 2 miliony 234 tisíc
korun, co je podstatnì více ne jinde.
Kvùli vandalismu jsou zde toti èasté
opravy vchodových dveøí, oken, elektroinstalace, zvonkù a podobnì. Podobnì
problémovým je v Revoluèní ulici i panelový dùm èíslo 7.
Eva Bøeòová

Zastupitel se vzdal svého mandátu

V litomìøickém mìstském zastupitelstvu dolo od ustavujícího zasedání zastupitelstva k první zmìnì.
Zastupitel zvolený za Èeskou stranu
sociálnì demokratickou, lékaø
Roman Záhora, odjel na déletrvající
sluební cestu a svého mandátu se
proto vzdal. Na jeho místo postoupil
uèitel Masarykovy základní koly
Petr Hoek. Slib zastupitele sloil 8.
bøezna v rámci jednání mìstského
zastupitelstva.
ÈSSD ve volbách získala v litomìøickém zastupitelstvu ètyøi mandáty,
stejnì jako KSÈM, Sdruení nezávislých kandidátù Sport a zdraví. Tøi
pak získala strana ivnostníkù a dva
lidovci. Nejvìtí úspìch zaznamenala v Litomìøicích ODS, která obsadila v sedmadvacetièlenném sboru
deset køesel.
(eva)
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Dolo ke zmìnì
úøedních hodin
Poèínaje 2. dubnem dolo ke
zmìnì pracovní doby zamìstnancù Mìstského úøadu v Litomìøicích, a to s ohledem na nový pracovní øád a Zákoník práce. Nadále
zùstávají úøedními dny pondìlí
a støeda a pracovní doba je od 7 do
17 hodin a úøední hodiny jsou stanoveny na dobu 8:00  17:00 hod
(èást zamìstnancù pøed zmìnou
konèila v 16:30 hodin). V úterý,
ve ètvrtek a v pátek pracovní doba
zaèíná v 7:00 a konèí ve 14:30
hodin. Jetì v bøeznu to pøitom
bylo a v 15 hodin.
Dolo ke sjednocení pracovní
doby vech zamìstnancù úøadu,
konstatoval v té souvislosti jeho
tajemník Radek Löwy.
(eva)

Odbor kultury èeká
zmìna ve vedení

Po vedoucí odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví Libui Melenové odchází do dùchodu i vedoucí odboru
kolství, kultury, sportu a památkové
péèe Helena Bitrichová. Rada mìsta
vyhlásila výbìrové øízení na obsazení
této funkce. Nový vedoucí by mìl nastoupit v polovinì roku.
(eva)

Radní schválili
plán investic

Zvìtit dìtské brouzdalitì a opravit
minigolfové høitì. To jsou jedny
z nejvýznamnìjích investièních akcí,
které probìhnou na koupaliti na Píseèném ostrovì do zahájení letoní sezony. Vyplývá to z plánu investic,
který provozovatel, tedy TJ Slavoj Litomìøice, pøedloil ke schválení radì
mìsta. Slavoj toti od mìsta dostává
kadoroènì na provoz koupalitì milionový pøíspìvek.
(eva)

Tomíkùm èást dluhu
mìsto prominulo

Podpisem a podáním ruky starostovi mìsta stvrdil Petr Hoek slib zastupitele.
Foto Eva Bøeòová

Formulujte v anketì problémy Litomìøic

V prùbìhu posledního dubnového týdne probìhne v Litomìøicích velká anketní akce pro veøejnost, jejím smyslem bude aktivizovat obèany k zapojení
do èinností spojených s rozvojem mìsta. Chceme je vyzvat ke zformulování
vech problémù ve mìstì. Vybraným problémùm bude poté vìnován pracovní semináø, na kterém zástupci mìsta ve spolupráci s pozvanými odborníky
budou hledat moné kroky a opatøení k jejich øeení, uvedla koordinátorka
projektu Zdravé mìsto Litomìøice Dana Svobodová.
Mìsto Litomìøice se toti loni na podzim zapojilo do projektu s názvem
Rozvoj kvalifikace v oblasti udritelného rozvoje v Ústeckém kraji. Cílem
projektu, jeho nositelem je Ústav pro ekopolitiku, je zvyovat kvalifikaci
a informovanost odborné i laické veøejnosti v oblasti udritelného rozvoje.
Jde o takový rozvoj mìsta, který zlepuje kvalitu ivota a zvyuje spokojenost obèanù a pøitom nepokozuje ivotní prostøedí, vysvìtlila tento pojem
Dana Svobodová.
(eva)

Dluh ve výi 51 tisíc korun odpustili litomìøiètí zastupitelé Turistickému
oddílu mládee v Litomìøicích. "Dluná èástka o celkové výi 92 tisíc korun
vznikla v letech 2001 a 2005, kdy
oddíl nemìl finanèní prostøedky na zaplacení slueb souvisejících s uíváním nebytových prostor v Ladovì
ulici," vysvìtlil bytový technik mìstského úøadu Vladimír Zelený. "Tomíkùm" zastupitelé odpustili 51 tisíc
korun, zbývajících 41 tisíc oddíl uhradí za pomoci sponzorù.
(eva)

Za kvalitu ve veøejné správì získalo mìsto bronz

Aktivity projektu Litomìøice Zdravé mìsto a místní Agenda 21 vyústily
letos zaøazením mìsta do kategorie C v oficiální databázi místních Agend 21
v Èeské republice. Litomìøice jsou po Ústí nad Labem, Hodonínì, Kopøivnici, Orlové, Prostìjovì, Kuøimi a umavské obci Straín osmou municipalitou, která této kategorie dosáhla. Na vyí pøíèku vystoupala pouze dvì
mìsta (Chrudim a Vsetín), která støíbro obhájila na Ministerstvu vnitra.
V praxi toto ocenìní znamená, e Zdravé mìsto Litomìøice podporuje
zapojování veøejnosti do ivota mìsta, pravidelnì organizuje osvìtové
a vzdìlávací akce na téma zdraví, ivotního prostøedí a kvality ivota, poøádá kadoroènì veøejné fórum k celkovému rozvoji mìsta, v rámci interního grantového systému finanènì podporuje aktivity vyplývající z komunitního plánu a podobnì, konstatoval starosta Litomìøic Ladislav Chlupáè.
(ds)
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150 cedulí je fuè

Bìhem dvou let zmizelo v Litomìøicích a v nejbliím okolí 150
plastových tabulek, informujících o
zákazu skládkování pod pokutou 50
tisíc korun. Rozmístìny byly hlavnì do míst, která jsme vyèistili od
èerných skládek. Bohuel cedulky
jsou pryè a skládky zase tu, posteskl si nad neohleduplností nìkterých
lidí k ivotnímu prostøedí vedoucí
odboru ivotního prostøedí Mìstského úøadu v Litomìøicích Pavel
Gryndler.
(eva)

Tabulka vydrela pouze jediná, a to
v eleticích, nedaleko terezínské køiovatky.
Foto Eva Bøeòová

Skládka pøekvapila

Plán pøistavení kontejnerù

Náklady související s øádným
uloením èerné skládky v Úpohlavech zaplatí kynologùm a do
výe 200 tisíc korun mìsto Litomìøice. Práce související s její likvidací si ovem musejí zajistit
brigádnì. Tímto zpùsobem reagovali litomìøiètí zastupitelé na ádost o pomoc èlenù místní kynologické organizace.
Kdy si na podzim kynologové
pronajali od mìsta za symbolickou stokorunu roènì pozemek i se
skládkou, netuili, jakého rozsahu
vlastnì je. V té dobì ji toti zakrývala vegetace. Mimo jiné se i ukázalo, e nemùe být vzhledem
k pøítomnosti nebezpeèného materiálu uloena na mìstské skládce
v Tøebouticích, ale musí být odvezena do Úpohlav.
(eva)
10.  11.4.
11.  12.4.
12.  13.4.
16. a 17.4.
19.  20.4.
23.  24.4.
26.  27.4.
2.  3.5.
3.  4.5.
9.  10.5.
10  11.5.
14.  15.5.
16.  17.5.
17.  18.5.
21.  22.5
24.  25.5.
28.  29.5.
31.5.  1.6.
4.  5.6.
6.  7.6.
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TØÍDÌNÍM ODPADU ETØÍ
LIDÉ SVOU PENÌENKU

Témìø dvojnásobnì se loni zvýilo procento vytøídìného odpadu
ve srovnání s rokem pøedchozím.
Produkce odpadu se pøitom stabilizovala. Lidé si zøejmì uvìdomují
nutnost zatìovat ivotní prostøedí
co nejménì. V koneèném dùsledku tak ale etøí i vlastní kapsu.
Za loòský rok toti dostalo
mìsto Litomìøice od firmy EKOKOM 1 milion 364 tisíc korun za
755 tun vytøídìného odpadu.
Díky tomu mìsto nemuselo
v tomto roce zvedat poplatky za
svoz domovního odpadu, pøestoe
skládkovné a dalí náklady pøímo
související se svozem vzrostly,
upozornil na dùleitý fakt vedoucí odboru ivotního prostøedí
mìstského úøadu Pavel Gryndler.
Zvyování podílu separovaného
odpadu vùèi neseparovanému dokládají následující údaje. V roce

Zamìstnanec firmy BEC odpady ukazuje vytøídìné hory tetrapakù a PET lahví.
Foto Eva Bøeòová

2005 vyprodukovali Litomìøièané
6 064 tun tuhého komunálního odpadu, pøièem dalích 397 tun vytøídili. Loni vyprodukovali 5 684

V ulici Marie Pomocné provozuje mìsto Litomìøice sbìrový dvùr, který má otevøeno kadý den vèetnì víkendù.
Foto Eva Bøeòová

tun a vytøídili dokonce 755 tun.
Separovaný odpad tak loni tvoøil
13 procent, zatímco v roce 2005 to
bylo jen 6,5 procenta, podotkl
Pavel Gryndler, který vìøí, e
tento pomìr se v letoním roce
bude s ohledem na ivotní prostøedí dále zlepovat.
Odborníci toti spoèítali, e ve
smíené zástavbì mìst typu Litomìøic je moné dosáhnout a 51
procent separovaného odpadu.
Pokud bychom se blíili k tomuto
ideálnímu èíslu, náklady na likvidaci odpadu by poklesly a bylo by
mono uvaovat i o zlevnìní
svozu komunálního odpadu.
Mìsto proto pøipravuje motivaèní program pro obèany, jim
není lhostejné ivotní prostøedí
a kteøí odpad separují.
Eva Bøeòová

Svoz odpadu stojí miliony korun roènì

Masarykova a Nezvalova x Havlíèkova
kroupova a Tolstého
Litomìøice roènì stojí svoz a boutic, nebezpeèný odpad pak na
Praská a U Kaplièky
uloení smìsného komunálního skládku do Úpohlav, kterou proFillova a Marie Pomocné
odpadu 10,5 milionu korun. vozuje Sdruení obcí pro nakládáNa Mýtì a Topolèianská
Kadý obyvatel platí za odvoz od- ní s odpady, jeho jsou Litomìøice
ikova a Bøezinova cesta
padu 497 korun roènì. 90% lidí si èlenem. Lidé mají k dispozici dva
Neumannova a Smetanova
pøitom v tomto smìru øádnì plní sbìrové dvory  v ulici Marie PoHusova, U Stadionu
mocné a v Tøebouticích. V obou
svou povinnost.
Dalimilova a Revoluèní
Uloení a svoz objemného od- ji byla zavedena separace odpapadu pocházejícího z velkoobje- du.
Bøezinova cesta, A. Muchy
V souèasné dobì mají Litomìøimových kontejnerù pøijde mìsto
Dukelská a Pod Vinicí
na dalích 6,5 milionù korun èané k dispozici 121 odpadových
Kosmonautù a Stránského
roènì. Velkoobjemové kontejnery nádob na papír, 136 na plast, 19 na
Rybáøské námìstí a Velká Dominikánská
jsou pøistavovány na pøedem bílé sklo a 69 nádob na barevné
Rooseveltova a Køiíkova
oznámená místa. Tuto slubu po- sklo. Jejich poèet se kadoroènì
eletice, afaøíkova x Dobrovského
skytuje mìsto lidem zdarma. zvyuje. Zároveò ve mìstì poPolní a Ladova
Bìný komunální odpad je odvá- stupnì dochází ke zkulturòování
Dolní Rybáøská a Vrchlického
(eva)
en na mìstskou skládku do Tøe- kontejnerových stání.
Nerudova a Dykova x Purkyòova
Alova a Tylova
Kontejnery jsou pøistavovány v uvedený den mezi 14. a 15. hodinou.
28. øíjna a Teplická
Tato sluba je obèanùm poskytována mìstem zdarma.
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DOVRTÁNO BUDE ASI V ÈERVENCI
Pravdìpodobnì v èervenci
skonèí hloubení prùzkumného
vrtu v Jiøíkových kasárnách.
Vrtná souprava zatím dosáhla
hloubky 1250 m, kde teplota
dosahuje 45 stupòù Celsia.
Co i nadále odpovídá prognózám geologù a svìdèí o tom,
e zemì pod Litomìøicemi je
natolik energeticky vydatná,
aby zde mohla být postavena
geotermální elektrárna.
Dosavadní zjitìní ovìøila
mocnost køídových sedimentù, permokarbonských sedimentù a dále charakter podloí, které je na tomto vrtu tvoøené porfyrovou horninou.
"Podle projektu se pøedpokládá, e v koneèné fázi bude 2,5
kilometru hluboký prùzkumný vrt ukonèen v granitických
horninách," øíká vedoucí odboru ivotního prostøedí

Kromì vicepremiera a ministra ivotního prostøedí Martina Bursíka si stav prací na prùzkumném vrtu prohlédl i vicepremiér Alexandr
Vondra. Odbornou stránku jim vysvìtlil hlavní
geolog firmy Geomedia Vlastimil Myslil (uprostøed).
Foto Eva Bøeòová

mìstského
úøadu
Pavel
Gryndler.
O unikátnosti výzkumného
projektu, dotovaného Ministerstvem prùmyslu a obchodu,
se na vlastní oèi minulý mìsíc
pøesvìdèil i ministr ivotního
prostøedí Martin Bursík. Právì
jím vedené ministerstvo má
toti na podzim anci získat
z Evropské unie 40 miliard
korun na podporu projektù obnovitelných zdrojù energie.
Náklady na stavbu geotermální elektrárny a teplárny v Litomìøicích jsou pøedbìnì odhadovány ve výi 1,1 miliardy
korun. "ance, e litomìøický
projekt bude finanènì podpoøen, je veliká. Mimo jiné
i proto, e v Èechách nemá
konkurenci," konstatoval pøi
prohlídce vrtu ministr Bursík.
Eva Bøeòová

Chcete nový pas? Domluvte si schùzku pøes internet
adatelé o nový pas nebo obèanský prùkaz ji nemusejí na
správním oddìlení èekat fronty na
vyøízení svých ádostí. Vedení
úøadu toti zavedlo od poèátku tohoto mìsíce novou slubu, kterou
je monost rezervace schùzky pomocí internetu.
Zájemci o tuto slubu vyplní
na internetu formuláø, v nìm si
stanoví, ve který úøední den a
v kolik hodin chtìjí pøijít na oddì-

lení. Bude jim pøidìlen PIN, který
zadají do pøístroje instalovaného
ve vstupní èásti oddìlení. Poté
budou zaøazeni do fronty jako
první, uvedl informatik mìstského úøadu Jan Èerný.
Dosud lidé pøicházející na oddìlení dostávali pøímo na místì
poøadové èíslo. Nyní se mohou
objednat na konkrétní èas a hodinu z domova pomocí internetu,
kde zároveò získají i aktuální in-

Stránky jsou bronzové

Webové stránky Mìstského
V letoním roce chystáme
úøadu Litomìøice stejnì jako loni anglickou verzi webových stráa pøedloni získaly v krajském nek, uvedl informatik mìstského
kole soutìe Ústeckého kraje úøadu a webmaster Jan Èerný.
v kategorii mìst bronzovou pøíè- V neposlední øadì si lidé mohou
ku. Pøedstihl je Útìk a Jílové.
z webových stránek stáhnout i
Webové stránky má mìsto od Radnièní zpravodaj, který zaèalo
druhé poloviny devadesátých let. mìsto
Litomìøice
vydávat
Postupnì docházelo k je- v zájmu zvýení informovanosti
jich zkvalitòování a roziøování. obyvatel v letoním roce. (eva)
V souèasné dobì
zde zájemci naleznou v elektronické
podobì
rùzné formuláøe,
dále
úøední
oznámení, informace z odborù,
mìstské policie,
turistické informace, pozvánky
na kulturní akce
a podobnì. O aktuálních událostech mohou lidé Webmaster mìstského úøadu Jan Èerný ukazuje ocenìní,
diskutovat
na které pøevzali zástupci mìsta pøed nìkolika dny od hejtmamìstském fóru.
na Ústeckého kraje Jiøího ulce.
Foto Eva Bøeòová

formace o tom, jak to momentálnì na oddìlení s frontou vypadá.
Vechny informace a návod jsou
umístìny na adrese: radnice.litomerice.cz/rezervace.html
Po tøech mìsících dojde k vyhodnocení efektivity této sluby.
Pokud se osvìdèí, zavedeme ji i
na dalích odborech, napøíklad
odboru dopravy a silnièního hospodáøství, dodal tajemník mìstského úøadu Radek Löwy. (eva)
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Harmonogram
èitìní ulic
2.-3.4.
4.-5.4.
6.4.
10.-11.4.
12.-13.4.
16.-17.4.
18.-19.4.
20.4.
23.-24.4.
25.-26.4.
27.-30.4.
2.-3.5.
4.-7.5.
9.-10.5.
11.5.
14.-15.5.
16.-17.5.
18.5.
20.5.
21.-22.5.
23.-24.5.
25.-28.5.
29.-30.5.
4.-5.6.
6.-7.6.

Kocanda
Dalimilova
pod Mostkou
Praská
Kozinova
Revoluèní
A. Muchy
Pokratice
Pobøení
Bojská
tursova
Stránského
Palachova
Kocanda
Dalimilova
pod Mostkou
Praská
Kozinova
Revoluèní
Pobøení
Støed
A Muchy
Pokratice
Bojská
tursova
Palachova
Kocanda

Upozoròujeme øidièe, e na
èitìných komunikacích bude
zákaz stání. Za nerespektování dopravního znaèení hrozí
odtaení vozidla a následnì
pokuta.

Litomìøice jsou opìt
solární vicemistøi

Litomìøice byly vyhláeny solárními vicemistry za rok 2006.
V kategorii sídel od 5 do 50 tisíc
je porazil pouze Jindøichùv Hradec. Vyhláením výsledkù tak vyvrcholil dalí roèník Solární ligy,
tedy klání mìst a obcí o body udìlované za vyuívání energie Slunce. Po vzoru obdobného projektu
v sousedním Nìmecku soutì organizuje obèanské sdruení Liga
ekologických alternativ (LEA).
Pro nás je to velký úspìch a
ocenìní za práci odvedenou v oblasti vyuívání obnovitelných
zdrojù energie, neskrývá radost
litomìøický zastupitel Petr Hermann, který zastupuje mìsto Litomìøice v Radì národní sítì Zdravých mìst.
Obce a mìsta pozicí v soutìním ebøíèku mohou zvýraznit své
ekologické renomé. Ukazují, e
pøispívají k oèistì ovzduí a svým
dílem také k øeení globálních

problémù klimatu, uvedl pøedseda poroty Karel Merhaut.
Zatímco na konci roku 2005 evidovala LEA v soutìi témìø 14 tisíc
m2 solárních modulù, z nich 12
tisíc m2 pøipadalo na termické
systémy, bìhem minulého roèníku
pøibylo pøes 3500 m2 vech systémù, take plocha sluneèních kolektorù a panelù vzrostla na celkových
17 500 m2. Dolo k nárùstu zejména u solárních fotovoltaických panelù, kde se zvýil instalovaný
výkon pøihláený v solární lize ze
160 na 340 kWp.
Zatímco Litomìøice dosud bodovaly hlavnì v instalaci solárních kolektorù, vyuívajících
energie Slunce k ohøevu vody,
v nejblií dobì budou bodovat i
v oblasti fotovoltaiky. Chystají
toti instalaci fotovoltaických panelù k výrobì elektøiny na støechu
základní koly v Ladovì ulici.
(eva)
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Autobusy z Teplické
ulice ji zmizely
Autobusy u nezneèiují ovzduí v Teplické ulici, kde v hojné míøe
jetì pøed nìkolika dny parkovaly
na pozemku Èeských drah.
Do 30. èervna budou provizornì parkovat v Jiøíkových kasárnách, prezentoval výsledek jednání s dopravní spoleèností ÈSAD
Slaný místostarosta Litomìøic
Ivan Palán. Do té doby má být
ukonèeno výbìrové øízení na zajitìní základní dopravní obslunosti na Litomìøicku, Libochovicku a Lovosicku, a to na dobu osmi
let. Vítìzná spoleènost si následnì bude v Litomìøicích hledat lokalitu vhodnou pro parkování autobusù, dodal Ivan Palán.
Areál na Èeskolipské ulici je
majetkem Dopravního podniku
Ústeckého kraje. Ten po roztrce
s pøedstaviteli kraje zajiuje v Litomìøicích stejnì jako ÈSAD
Slaný nebo ÈSAD ïár nad Sázavou provoz autobusových linek na
své vlastní náklady.
(eva)

iroký pás mezi kolejitìm a Teplickou
ulicí lemovaly jetì nedávno autobusy.

Stavba
se prodraí
Témìø ètyøi miliony korun bude
muset najít ve svém rozpoètu
mìsto Litomìøice. Jeho finanèní
podíl na stavbì kruhové køiovatky u domu kultury toti vzrostl. A
to i pøesto, e investorem akce je
Ústecký kraj a mìsto mìlo zaplatit
pouze nové chodníky, vybudování
parkovacího pruhu pøed obchody
na pøilehlé Masarykovì ulici a rekonstrukci veøejného osvìtlení za
zhruba dva miliony korun.
Bohuel krajtí úøedníci zapomnìli na dva roky staré usnesení.
Z nìj vyplývá, e pokud bude kraj
provádìt v obcích investièní výstavbu, obec se musí podílet na
pøelokách sítí padesáti procenty.
Co v naem pøípadì èiní 3,9 milionu korun, vysvìtlil místostarosta Litomìøic Ivan Palán, který
bude usilovat o to, aby kraj povolil mìstu dvì splátky.
Litomìøiètí zastupitelé ji
schválili smlouvu s krajem týkající se této veøejné zakázky na stavbu okruní køiovatky Na Valech Masarykova.
(eva)
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Nenechávejte výmìnu
na poslední chvíli
V prùmìru 150
ádostí o výmìnu
øidièských prùkazù
vyøizují o dlouhý
úøední den tøi tímto
úkolem povìøené
pracovnice odboru
dopravy a silnièního
hospodáøství
Mìstského úøadu v
Litomìøicích. Øidièské prùkazy vydané od 1. èervence
1964 do 31. prosince 1993 toti musejí být do konce tohoto roku vymìnìny.
Vzhledem k tomu, e lidé vìtinou nechávají obVýmìnu na poslední chvíli nenechala Hana kardová z Litomìøic, ani Josef Teufel z Libìdobné záleitosti na ic. Na odbor dopravy radìji zali ji v bøeznu.
Foto Eva Bøeòová
poslední
chvíli,
nejvìtí nápor oèekávají pra- risty, aby odbor dopravy nav- a 1993. Správní poplatek se
covníci odboru dopravy a ke tívili pokud mono co nejdøí- za výmìnu neplatí. Øidiè ádakonci roku. O èem svìdèí i ve. Vyhnou se tak v závìru jící o výmìnu dokladu si s
následující údaje. Do 27. roku zbyteèným stresovým si- sebou na odbor dopravy sídlící
v Topolèianské ulici musí pøibøezna jsme vyøídili 1732 á- tuacím.
Výmìna se týká tøí typù øi- nést platný doklad totonosti
dostí o výmìnu øidièského prùkazu. Jak vyplývá z registru, dièských prùkazù, tedy jak kní- (nebo platný cestovní pas),
vymìnìno jich pøitom má být ek v rùovém obalu vydávané jednu fotografii a øidièský prù7 664, uvedl vedoucí odboru do roku 1986, tak i obou typù kaz, jemu konèí platnost.
Eva Bøeòová
Ivo Perna, který vyzývá moto- karet z let 1987 a 1991 a 1992

Øidièi se musejí pøipravit
na dopravní problémy
Pokud se nevyskytnou
neèekané problémy, stavba
nového kruhového objezdu
pøed domem kultury bude
zahájena v první polovinì
kvìtna. Dokonèena má být
do konce èervna. Vedení litomìøické radnice ji nyní
hledá zpùsoby, jak pøedejít
dopravním problémùm na
jednom z nejvíce frekventovaných míst ve mìstì.
Osobní auta rozptýlíme
do objízdných tras, ovem
podstatnì horí to bude s
nákladními vozy, je si
vìdom problémù místostarosta Litomìøic Ivan Palán,

který ji na toto téma diskutoval se zástupci CS Betonu, Tarmaku a firmy Waldhauser. Místostarosta toti
odhaduje, e tudy projede
dennì kolem tøí set nákladních vozù tìchto firem, pro
které neexistuje vhodná
objízdná trasa.
Cílem proto bude udret
co nejdelí dobu prùchodný
alespoò jeden jízdní pruh.
Obdobnì jako v pøípadì
Tyrova mostu nám pùjde o
to, aby dopravní omezení
byla co nejkratí, slibuje
veøejnosti místostarosta.
(eva)

Parkovitì pøevzaly
technické sluby
Vzhledem k tomu, e fotbalisté neplnili v loòském roce
podmínky sjednané s vedením
litomìøické radnice, nebudou u
provozovat parkovitì pøed fotbalovým stadionem. Pozemek je
toti majetkem mìsta. Na základì rozhodnutí radních dostanou
tento prostor na starosti technické sluby, které ho vak budou
provozovat pouze pøi významných kulturních akcích, které se
konají na Zahradì Èech. Míst k
parkování je zde zhruba 150 a
øidièi za celodenní stání zaplatí
mìstu 50 korun. Uvaujeme i
o tom, jestli provizornì nevyuít
jako parkovitì zadní èást Jiøíkových kasáren, kde by mohlo
stát a tøi sta vozidel, zamyslel
se místostarosta Litomìøic Ivan
Palán.
(eva)
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Na autobusovém nádraí
se sníí poèet zastávek

Provoz na autobusovém nádraí v Litomìøicích bude efektivnìjí. Místo souèasných 17
oznaèníkù tam bude pouze 12 zastávek. Vznikne tak zde volná
plocha, kterou bude moci mìsto
vyuít podle aktuálních potøeb 
tøeba jako parkovací místa pro
osobní automobily nebo vozy
taxi. Vyplývá to ze studie zpracované odborem dopravy a silnièního hospodáøství Mìstského
úøadu v Litomìøicích.
Impulsem k provedení zmìn
pøitom bylo vypovìzení smlouvy
o dopravní obslunosti Dopravní-

Topoly by mohly
ohrozit øidièe

Topolová alej v eleticích,
lemující ji padesát let silnici 1.
tøídy, zøejmì doila. Zdravotní
stav stromù pøi bliím ohledání ukazuje, e by pøi silném poryvu vìtru mohly ohrozit zdraví øidièù i tudy projídìjících
cyklistù.
Nerad bych se doèkal toho,
aby padající strom zabil dva
lidi, jako se to stalo pøi lednové
vichøici ve støedních Èechách,
a následnì se hledal viník,
který je za to zodpovìdný,
uvedl vedoucí odboru dopravy
a silnièního hospodáøství mìst-

mu podniku Ústeckého kraje. Po
konfliktu mezi ním a Ústeckým
krajem, jejím výsledkem bylo
neuzavøení nájemní smlouvy o zajitìní základní dopravní obslunosti tímto podnikem, toti litomìøické autobusové nádraí nebylo vyuíváno tak jako døíve. Rozhodli jsme se proto zefektivnit
systém pøíjezdù a odjezdù autobusù, co umoní sníit poèet oznaèníkù, vysvìtluje vedoucí odboru
Ivo Perna.
Vypovìzení smlouvy DPÚK
a zefektivnìní systému ve finále
pøinese i více penìz do rozpoètu
ského úøadu Ivo Perna, který
bude tento problém spoleènì
s odborem ivotního prostøedí
øeit.
(eva)

mìsta. Jednotliví dopravci toti
budou platit za kadý autobus,
který do tohoto prostoru pøijede,
upøesnil Ivo Perna.
Mìsto Litomìøice vypovìdìlo
smlouvu o pronájmu plochy autobusového nádraí k 1. èervnu tohoto roku. Od tohoto data by mìl
provoz na autobusovém nádraí
fungovat podle nového systému.
Dennì tudy projede 297 autobusù.
Do té doby ale jetì musí dojít
k finanènímu vyrovnání mezi
mìstem a DPÚK, protoe plocha
nádraí je sice majetkem mìsta,
ale napøíklad oznaèníky, zábradlí
a støení systémy jsou majetkem
DÚK, potamo firmy Buscom,
a.s..
Eva Bøeòová

Dispozièní právo
bude zrueno

Bytové domy v Praské a Reissovì ulici mohou být koneènì privatizovány. Zájem nájemníkù o koupi
dosud zùstával nevyslyen, protoe
k nim mìla dispozièní právo vazební vìznice, pøestoe se nacházely
v majetku mìsta. Slouily toti jako
sluební byty. S øeditelem vìznice
jsme se dohodli na ukonèení smlouvy o dispozièním právu, aby mohly
být domy privatizovány, informoval místostarosta Ivan Palán. Mìsto
vyjde vìznici zase vstøíc tím, e jí
v pøípadì potøeby poskytne dle moností jeden byt pro vìzeòského lékaøe, a to po dobu trvání jeho sluebního pomìru.
(eva)
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Radnice pøispìje
na opravy domù
Celkem 1 milion 275 tisíc korun
získalo letos mìsto Litomìøice ze státního Programu regenerace mìstské
památkové péèe. Vyuity budou na
opravy domù, je se nacházejí v historickém jádru mìsta.
Pokraèovat se proto bude v opravách domù s podloubím v Dlouhé ulici
(è.p. 9, 11 a 13). Novou fasádu získá
dùm v Anenské ulici (è.p. 4). Dotaci
obdrí i majitel domu ve Velké Dominikánské (è.p.23), uvnitø kterého se
nachází kaple se zajímavými nástìnnými malbami, které by mìly být
uchovány budoucím generacím. Investovat bude moné i do opravy fasády
domu na Mírovém námìstí (è.p. 30).
Jde o návrhy pøedloené radì odborem kolství, kultury a památkové
péèe. Názor kulturní komise byl v nìkterých bodech odliný, konstatoval
místostarosta Litomìøic Ivan Palán.
Rada mìsta nakonec schválila návrh
pøedloený odborem.
Pokud je vlastníkem objektu mìsto,
k èástce získané v rámci programu musí
pøidat stejnì velký díl ze svého rozpoètu. Soukromý vlastník objektu dostává
dotaci odpovídající jen 10 procentùm
vynaloených nákladù.
(eva)

Pronajaty budou
dalí prostory
Rozíøit sortiment bude moci provozovatel vinotéky na Mírovém námìstí (èp. 18, v prùjezdu pod pizzérií). Radní mìsta mu toti pronajali
dalí volné nebytové prostory. V
Dlouhé ulici v objektu, kde se døíve
prodávaly mobilní telefony (bývalý
sport), zase vznikne koupelnové
centrum. Naopak se zatím nenael
zájemce o pronájem nebytových prostor objektu ve Velké Dominikánské
ulici. Vyhláeno proto bude nové nabídkové øízení.
(eva)

ena bez práce opìt získala ivotní jistotu
Vejprty, Duchcov a Litomìøice
jsou tøi mìsta Ústeckého kraje,
která byla vybrána do projektu Europodnikatelka 21. století. Loni byl
sestaven støednìdobý strategický
plán rozvoje mìsta Litomìøice
s cílem zahájit rozvoj podnikání.
Pøed nìkolika dny se starosta Litomìøic Ladislav Chlupáè zúèastnil
v Ústí nad Labem konference, kde
byla vyhodnocena první etapa projektu. V rámci projektu Europodnikatelka 21. století úspìnì rozjelo svou ivnost nìkolik podnikatelek, co, myslím, je samo o sobì
dokladem úspìnosti této akce,
konstatoval starosta.
Pøíkladem mùe být Milada Nedorostová z Litomìøic, která byla
delí èas nezamìstnaná. Chtìla
jsem to zmìnit a na úøadu práce
jsem se dozvìdìla o tomto projektu. V prùbìhu devíti mìsícù jsem
absolvovala nìkolik semináøù, po-

Obyvatelka domu s peèovatelskou slubou Zdeòka Nováková, pohybující se
s pomocí berlí, je pravidelným zákazníkem podnikatelky Milady Nedorostové. Jejích slueb vyuívá pøi cestì k oènímu lékaøi nebo do plaveckého
bazénu.
Foto Eva Bøeòová

mocí kterých jsem pronikla do tajù
podnikání. Projekt mi dodal odvahu a pøesvìdèení, e i ena mùe
podnikat, shrnula své zkuenosti
Milada Nedorostová, která v Litomìøicích provozuje osobní dopravu, urèenou pøevánì seniorùm. Za
49 korun je vozí po mìstì tøeba za
nákupy, k lékaøi, ale i na návtìvu
ke známým. Opìt jsem nabyla ivotní jistotu, pøiznává matka dvou
dìtí.
Projekt bude v Litomìøicích pokraèovat i nadále. Dalí etapa se
zamìøí na prùzkum slueb v Litomìøicích. Jeho výsledkem bude
sestavení tzv. Atlasu slueb, který
ukáe sortiment a rozmístìní slueb ve mìstì a místa, ve kterých je
potenciál pro podnikatele buï
k vytvoøení nových slueb nebo
k jejich rozíøení, uvedla øeditelka
projektu Magda Piroutková.
Eva Bøeòová
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Pøevod nemocnice
zbrzdila novela

Bezúplatný pøevod objektu
mìstské nemocnice z majetku
státu na mìsto Litomìøice, které
je jejím zøizovatelem, se po nìkolika letech jednání opìt vrací
na zaèátek. Celý proces se pøitom ji nacházel ve fázi, kdy
byla doladìna a zastupiteli
schválena smlouva o pøevodu
mezi mìstem a Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových.
Ne vak dolo k uskuteènìní
posledního kroku, tedy podpisu
tzv. doloky ministerstvem financí, vyla novela zákona týkající
se nakládání s majetkem státu,
vysvìtlil místostarosta Litomìøic
Jiøí Landa. Podle ní ji doloku
nemovitosti nacházející se
v chránìné krajinné oblasti neudìluje ministerstvo financí,
nýbr ministerstvo ivotního prostøedí. Pøevod majetku se tak
posouvá minimálnì o rok, posteskl si místostarosta Landa.
Celkovì jde o majetek za
zhruba pùl miliardy korun.Úèetní hodnota samotných budov
dosahuje 247 milionù korun.
Zaøízení je pak majetkem nemocnice. Nedoøeené majetkové záleitosti pøitom brání v pøípadném zisku dotací vedoucích
k dalímu rozvoji tohoto zdravotnického zaøízení, pøípadnì
k jeho pøechodu na jinou právní
formu.
(eva)

Obvinìný lékaø
dostal výpovìï
Ivan Drnek,
lékaø dìtského oddìlení
Mìstské nemocnice v Litomìøicích,
dostal výpovìï. K ráznému kroku pøiObvinìný lékaø I. stoupil Leo
Drnek pøed soudem
Vysoudil, povìøený øízením tohoto zdravotnického zaøízení, ihned poté, co bylo
u Okresního soudu v Litomìøicích
zahájeno trestní øízení. V nìm se
lékaø zodpovídá z údajného pohlavního zneuití devíti pacientek
ve vìku 16 a 19 let.
Informace, je byly pøed soudem zveøejnìny, nebyly vedení
nemocnice ani vedení dìtského
oddìlení známy, vysvìtlil Leo
Vysoudil, proè Ivan Drnek dostal
výpovìï a nyní. Dosud vedení
zdravotnického zaøízení ctilo presumpci neviny, i kdy okamitì
pøijalo opatøení vedoucí k tomu,
aby ádný z lékaøù nezùstával pøi
vyetøování nezletilých pacientù
v místnosti sám.
(eva)
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Zhruba do dvou mìsícù bude vyhláeno výbìrové øízení na místo øeditele Mìstské nemocnice v Litomìøicích. Stane se tak poté, co k 9.
bøeznu rezignoval po sedmnácti letech na post øeditele Miroslav Jiránek. Øízením tohoto zdravotnického
zaøízení byl do doby ukonèení výbìrového øízení a jmenování nového
øeditele povìøen radou mìsta dosavadní námìstek Leo Vysoudil.
Odcházím po krátké konzultaci
se starostou. Nemocnici pøedávám
stabilizovanou a s vyrovnaným rozpoètem. Za práci, kterou jsem odvedl, se nestydím, zhodnotil pøed zastupiteli svou èinnost v èele zdravotnického zaøízení Miroslav Jiránek,
který i nadále zùstává zamìstnancem nemocnice. "Povauji ho za
jednoho z nejvìtích odborníkù v
oboru dìtské kardiologie," konstatoval v této souvislosti Leo Vysoudil.
Vedení mìsta pøitom odmítá spekulace o tom, e za jeho odchodem
stojí pøípad smrti Heleny Prokopcové
ze alhostic, její manel viní litomì-

Do doby jmenování nového øeditele byl øízením nemocnice povìøen dosavadní
námìstek Leo Vysoudil.
Foto archiv

øickou nemocnici ze zanedbání péèe.
Stejnì tak vyvrátilo obavy nemocnièních odborù o budoucnost zaøízení.
"Vekeré nae kroky chceme smìøovat k dalímu zkvalitòování péèe o
pacienty," ujistil starosta Litomìøic
Ladislav Chlupáè odboráøe i ostatní

zamìstnance nemocnice, s nimi se
spoleènì s místostarosty a dalími zastupiteli seel v nemocnici 12. bøezna.
Jak starosta zdùraznil, s litomìøickou
nemocnicí poèítá i koncepce rozvoje
zdravotnictví v Ústeckém kraji.
Eva Bøeòová

Nemocnice má titul Baby Friendly Hospital

Litomìøická nemocnice se od vèerejího dne pyní titulem Baby Friendly Hospital. Toto prestiní ocenìní
udìluje vybraným pracovitím WHO,
tedy Svìtová zdravotnická organizace, a dìtský fond OSN UNICEF na
základì splnìní nároèných kriterií
programu na podporu kojení. Ocenìní Baby Friendly Hospital znamená,
e nemocnice je pøátelsky naklonìna
nejen dítìti, ale i matce a kojení, vysvìtlila vedoucí Národního laktaèního
centra a koordinátorka projektu pro
ÈR Anna Mydlilová, která toto ocenìní vedení litomìøické nemocnice pøedala.
Zdravotnické zaøízení, které chce
získat ocenìní Baby Friendly Hospi-

Poèet narozených
dìtí stoupá
Poèet porodù se v litomìøické
nemocnici za poslední tøi roky
mírnì zvyuje. Loni se zde narodilo 668 dìtí, co je o tøi více ne
v roce pøedchozím. Lékaøi gynekologicko porodnického oddìlení
oèekávají, e letos bude nárùst
mnohem výraznìjí. Dùvodem je
navýení porodného a rodièovského pøíspìvku, k nìmu dolo
s pøíchodem tohoto roku. Jen za
únor se narodilo v litomìøické nemocnici o 30 miminek více, ne
za stejné období loòského roku.
Zajímavostí také je, e zhruba
polovina porodù se odehrává za
pøítomnosti otce. Zájem muù se
v tomto smìru rok od roku neustále zvyuje, uvedla primaøka
gynekologicko porodnického oddìlení Petra Hejtmánková. (eva)

tal, musí mít procento kojených dìtí
nad národním prùmìrem, který je 90
procent, a musí provést celou øadu
reimových opatøení k dodrování
deseti krokù vedoucích k úspìnému
kojení. Litomìøická nemocnice dosáhla vynikajících 96 procent. V
naem pøípadì lo o zhruba tøi roky
trvající proces pøíprav, který zavril
zisk tohoto prestieního titulu, jím
se v rámci Ústeckého kraje pyní
zatím jen ètyøi nemocnice, neskrývala svou radost primaøka gynekologicko porodnického oddìlení Petra
Hejtmánková.
Jedním ze základních bodù k
uskuteènìní tohoto programu je, e
na oddìlení funguje systém Roaming

in, co znamená, e dítì je na pokoji
spoleènì s matkou, která o nìj peèuje pod odborným dohledem dìtské
sestry. Jedním z posledních krokù vedoucích k zisku ocenìní Baby Friendly Hospital bylo v pøípadì litomìøické nemocnice zaloení laktaèní
poradny vedené Irenou Michaliskovou. Jejím prostøednictvím jsou maminkám i po oputìní nemocnice poskytovány pro kojení dùleité informace. "Klesá tak riziko, e pøi vzniku problému souvisejícího s kojením
radìji pøevede maminka dítì na
umìlou výivu. Cítí toti oporu v
laktaèní sestøe, za její pomoci vìtinou problém pøekoná," dodala Anna
Mydlilová.
Eva Bøeòová

Nejstarí obyvatelka slavila sto let

Z okna panelového bytu v Topolèianské ulici vyhlíí jaro. Nesmírnì se
toti tìí, a zase bude moci na svou
milovanou zahrádku. Právì zahrádka
spoleènì s deseti vnouèaty a esti pravnouèaty je svìtlem ivota Marie Bucháèkové, stoleté staøenky, která je
v souèasné dobì nejstarí obyvatelkou
Litomìøic.
To u je mi sto let? To snad ani
není moné, smìje se ena, které starosta mìsta Ladislav Chlupáè pøichází
s kyticí v ruce pøát hodnì tìstí, ale
hlavnì zdraví u pøíleitosti jejího významného ivotního jubilea. To paní
Bucháèkové slouí pøekvapivì dobøe.
Sama o sobì øíká, e vedla nádherný
ivot. Nevadila jí ani døina v zemìdìlství, kde pracovala do svých 61 let.
Vorali jsme kravama, sázeli rukama,
to byly èasy, vzpomíná na dobu
dávno minulou v bytì, ve kterém ije
spoleènì s dcerou a jejím manelem.
Právì jim adresovala slova díkù vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Libue Melenová. Vdy

doít se tak úctyhodného vìku v psychické pohodì a zdraví lze jen tehdy,
je-li èlovìk obklopen milujícími
lidmi.
(eva)

Rovnou stovku oslavila nejstarí obyvatelka Litomìøic Marie Bucháèková.
Kvìtiny dostala nejen od svých nejbliích, ale i starosty mìsta Ladislava
Chlupáèe.
Foto Eva Bøeòová
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O budoucnosti zimního stadionu
rozhodne Evropská unie
Oplátìný zimní stadion
ale pøila Sametová revoluce a
s novì vybudovaným vstupem
na chystané zaplátìní u nepro diváky a bufetem, s novou
dolo. Pøed pìti lety byla vyrestaurací, s nabídkou slueb
budována nová strojovna,
fitcentra, sauny, páry a maséra.
vèetnì inovace technologie
Má nìkdo zájem zde pøespat?
chlazení. Rekonstrukce se doNení problém, míst v moderní
èkala plocha, vymìnìny byly
a cenovì dostupné ubytovnì je
èpavkové trubky a mantinely.
dost. Namítá nìkdo, e je tato
V roce 2003 mìsto zaplatilo
lákavá pøedstava na hony vzdápøístavbu aten, které ji kapalená realitì? Je, ale zanedlouho
citnì nedostaèovaly.
by tomu tak nemuselo být.
Pøístavba u vak byla
Právì takovýto projekt pøestavkonstruována tak, aby jednou
by zimního stadionu odeslalo
unesla dostavbu dvou pater.
vedení litomìøické radnice do
Podle projektu v nich má být
Bruselu s ádostí o dotaci. 120
nová restaurace, sauna, pára,
milionù korun, co jsou vyèísfitcentrum, vèetnì ubytovny,
charakterizoval plány týkající
lené náklady, toti v rozpoètu
se jiní strany stadionu øeditel
mìsto nemá.
Mìstských sportovních zaøíZprávu o tom, jestli Evropzení v Litomìøicích Jaromír
ská unie realizaci tohoto proTvrzník. Na protìjí severní
jektu finanènì podpoøí, bystranì je v plánu stavba novéchom mìli dostat a koncem
ho centrálního vstupu pro diroku, uvedla vedoucí odboru
územního rozvoje Mìstského Plochu zimního stadionu v prùbìhu sezony vyuí- váky s vekerým zázemím,
úøadu v Litomìøicích Venue valy v dopoledních hodinách i dìti základních jako jsou napøíklad toalety
Brunclíková.
kol.
Foto Eva Bøeòová nebo bufet. Na východní stranì zimního stadionu se poèítá
Zimní stadion volá po rekonstrukci ji dlouho. Jako jedno v okolí. Ti si toti na mìstì nejed- se stavbou víceúèelové tìlocvièny,
z mála sportovi tohoto typu nou stìovali, e obzvlátì ve veèer- v ní by se hrál i tenis. Dalí tìlocvièna nabízející zázemí nejen litov okolí není oplátìný. Co se hoke- ních hodinách jim vadí hluk.
jistùm prodraí, protoe v létì za
Sportovitì bylo zkolaudováno mìøickým judistùm a skladové
pronájem ledové plochy u sousedù v roce 1972. O patnáct let pozdìji prostory mají být vybudovány na
draze platí. Zaplátìní stadionu by dostalo novou støechu a dolo ke západní stranì sportovitì.
Eva Bøeòová
navíc zkvalitnilo ivot lidí bydlících zpevnìní nestabilních tribun. Pak

Killers bojují
v play off

Nejdál jdou mui
a záloha en

Dorostenci sportovního Hokejbalového clubu Killers se utkají v play
off èeské extraligy o pøíèky nejvyí, kdy v právì skonèené základní
èásti skonèili estí. V tìchto dnech
bojují na tøi vítìzná utkání o postup
do semifinále s týmem TJ Snack
Dobøany.
"Je to obrovský úspìch pro mustvo, které je v extralize nováèkem,"
konstatuje spokojenì trenér Jiøí
Skøivánek. "Ambice samozøejmì
máme, ale ji jen úèast v play off je
nìco, v co jsme na zaèátku sezony
vùbec nedoufali," pøiznal trenér.
Pro HC Killers, který byl zaloen
teprve pøed esti lety, jde o mimoøádný úspìch. O kvalitách týmu
svìdèí i úèast jeho tøí hráèù v reprezentaci. Martin Chvojka byl loni dokonce èlenem reprezentaèního mustva do 18 let, se kterým z rakouského Villachu, kde se konalo mistrovství Evropy, pøivezl zlato. Letos jede
z Litomìøic na mistrovství Evropy
do výcarska zase Martin Moèic.
Ve dnech 11. a 12. dubna poøádá
HC Killers akci urèenou dìtem "Hokejbal proti drogám". Jde o okresní
kolo kolního turnaje.
(eva)

Stolní tenis má ve mìstì dlouhou
tradici. V oddíle TTC Litomìøice nacházejí uplatnìní vechny muské i
enské vìkové kategorie. V souèasné
dobì jsou mistrovské soutìe ukonèeny základní èástí a ty nejlepí týmy
se pøipravují na nadstavbu play off.
Z litomìøických drustev je nejvýe nasazené prvé drustvo en,
které si i pro nový roèník zajistilo
úèast v extralize. Jeho záloha zvítìzila v 2. lize a nyní se bude ucházet
o postup do 1. ligy. V soutìích
drustev muù se na podobné boje
chystá i první litomìøický celek,
který obsadil v 2. lize druhé místo a
bude rovnì usilovat o postup do
druhé nejvyí èeské soutìe. Obì
drustva hrají 14. dubna nejprve na
pùdì soupeøù a odvetná utkání absolvují 21. dubna od 14.00 a 16.30
hodina v hale stolního tenisu. Svou
úèast v pøítím roèníku 3. ligy potvrdila 5. místem rovnì záloha muù.
Ménì radosti v oddíle je s úèastí
v krajských soutìích. Tým TTC Litomìøice C skonèil v divizi na pøedposledním místì a sestupuje do
KP 1. tøídy, odkud se z posledního
místa propadá do KP 2. tøídy celek
TTC Litomìøice D.
(se)

Mui hodlají
titul obhájit

Na výbornou zahájili svou cestu
vedoucí k obhajobì prvního místo v
extralize muù litomìøiètí judisté.
Po prvním turnaji letoní sezony jim
patøí první pøíèka. O nìco mení
spokojenost vak panuje s výkonem
dorostencù, kteøí jsou po prvním
turnaji v extralize ètvrtí. "Letoní
tým není vyrovnaný tak, jak bychom si pøáli. Pøilo nìkolik judistù
ze starích ákù, kteøí zkuenosti v
této soutìi teprve budou nabírat,"
konstatoval trenér Václav Èervín.
Ji pøítí týden zaèíná mistrovství republiky juniorù. Václav Èervín vìøí v zisk esti medailí.
Judisté ji nìkolik let vynikajícím
zpùsobem reprezentují mìsto Litomìøice. Co se projevuje i pøi vyhlaování sportovcù roku. V únoru získali titul Sportovec Litomìøicka
2006 a v bøeznu i Sportovec Ústeckého kraje 2006 v kategorii mládee
starí áci, kteøí se stali mistry republiky. První místo na okresní
úrovni obsadili litomìøiètí judisté i v
kategorii dospìlých. eny skonèily
tøetí. Mezi deseti nejlepími sportovci litomìøického okresu byli za
loòský rok vyhláeni Libor Uhlík a
Martin Stalmacher.
(eva)

Hokejisté ukonèili
sezonu 2006/2007

Jedenáct litomìøických hokejových mustev ukonèilo sezonu
2006/2007. Nutno podotknout, e s
rùznou mírou úspìchu.
Svùj cíl skonèit do tøetího místa
splnili mui. Jsou dokonce druzí za
HC Roudnice nad Labem, který postupuje do druhé ligy. Se ètvrtým
místem jsou spokojeni i trenéøi dorostu. Naopak zklamáním pro nás je
páté místo v ákovské lize 9. tøíd.
Kluci mìli výkonnostnì na to, aby
skonèili do tøetího místa. Bohuel
skóre zápasù tomu nakonec neodpovídalo, konstatuje øeditel Mìstských
sportovních zaøízení (MSZ) Litomìøice Jaromír Tvrzník. Plná spokojenost ale panuje v pøípadì výsledkù
dosaených v ákovské lize 8. tøíd,
v ní Litomìøièané skonèili druzí.
Sedmé místo v krajské lize mladích
ákù 7. tøíd pak není pro nikoho pøekvapením. Na lepí umístìní prostì
nemìli, zhodnotil úèinkování ákù
7. tøíd Jaromír Tvrzník. Velkým úspìchem je ale v krajské lize mladích ákù druhé místo ákù estých
tøíd, pøièem nakonec vítìzná Kadaò
jim utekla pouze o dva body. Poslední místo HC Litomìøice v pøeboru
pøípravek ákù 5. tøíd naopak nikoho
nepøekvapilo. Na víc momentálnì
nemají, stejnì jako áci ètvrtých tøíd,
kteøí v krajském pøeboru pøípravek
skonèili pøedposlední. V sezonì
2006/2007 vak nezklamali áci 3.
tøíd, kteøí skonèili v minihokeji
skupiny B tøetí, stejnì jako áci
druhé tøídy, jim patøí ètvrté místo
v minihokeji ákù 2. tøíd skupiny B.
(eva)

Snem je postup
do druhé ligy

Postoupit do druhé ligy je cíl, o
který v tìchto dnech usilují litomìøiètí basketbalisté. O tom, zda postoupí, rozhodnou následující dva
zápasy. "V sobotu 14. dubna se od
17 hodin utkáme doma v hale Na
Kocandì s Pískem a v nedìli 15.
dubna od 10.30 hodin hrajeme také
doma s Rokycany. Pokud vyhrajeme, mùeme slavit postup," neskrývá své nadìje trenér muù Rudolf otnar.
Páté místo patøí po základní
èásti extraligy starím dorostencùm. Nyní bojují v play off o co
nejlepí umístìní. Podle Rudolfa
otnara jde o obrovský úspìch s
ohledem na fakt, e v extralize o
pøíèky nejvyí bojují v této soutìi taková mìsta, jako Ostrava,
Praha nebo Brno, která na rozdíl od
Litomìøic mají støediska mládee.
Soutì ji v tuto chvíli skonèila
pro mladí dorostence, kteøí v dorostenecké lize skonèili na druhém
místì. Starí áci podle pøedpokladù skonèí v extralize na estém a
sedmém místì. Mladí áci se stali
vítìzi oblastního pøeboru.
(eva)
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PROGRAMY

Divadlo K. H. Máchy
DUBEN
3.4. / 19:00 - Marcel Pagnol: MARIUS
A FANNY (Mìstské divadlo Mladá
Boleslav) - vstupné: 280, 260, 240,
190, divadelní pøedplatné
12.4. / 19:00 - 8. abonentní koncert KPH
- ARS CAMERALIS - Milostný støedovìk a souèasná èeská tvorba
vstupné: 110, 80, 40
26.4. / 18:00 - Základní umìlecká kola
Litomìøice - VEØEJNÝ KONCERT
ÁKÙ
30.4. / 19:00 - Cimrman/Smoljak:
VYETØOVÁNÍ
ZTRÁTY
TØÍDNÍ KNIHY - vstupné: 380, 360,
340, 320 (vyprodáno)
pøedstavení pro rodièe s dìtmi
1.4. / 15:00 - Marie Petrovská: O
PRINCI VENDELÍNOVI (Divadlo
M Duchcov) - vstupné: 40, 50
22.4. / 15:00 - Iva Peøinová: JANEK A
KOUZELNÁ FAZOLE - (Naivní divadlo Liberec) - vstupné: 40, 50
KVÌTEN
veèerní pøedstavení
16.5. / 19:00 - Noel Coward:
ROZMARNÝ DUCH (Divadelní
spoleènost Háta)
28.5. / 19:00 - Victor Lodato:
POSLEDNÍ POMAZÁNKA (Divadlo Na zábradlí)
30.5. / 19:00 / Katedrála sv. tìpána v Litomìøicích - Litomìøické varhanní léto
2007 - zahajovací koncert - HANA
BARTOOVÁ (ÈR) - varhany
pøedstavení pro rodièe s dìtmi
13.5. / 15:00 - Pavel Doleal:
ÈARODÌJNICKÁ POHÁDKA (Divadelní spolek Karel Èapek Dìèín) vstupné: 40, 50

Pøevánì filmový festival
v Hospùdce u letního kina
13. DUBNA
19.00 Záhady mileovského pohoøí (osobní úèast tvùrcù). Zatím poslední
film labskoústecké spoleènosti LNAK. Tu tvoøí mladí filmaøi a editoøi komiksového fanzinu Sorrel Daniel Binko a Dan Èerný. Jako autoøi a zároveò i pøedstavitelé hlavních rolí se vydávají po stopách tajemného tvora
podobného lochneské pøíeøe a duchù, kteøí mají pøeívat v Èeském støedohoøí. Film kombinuje prvky akèního filmu, investigativního dokumentu, cestopisu a animace.
Pøedfilm: Jak to tenkrát vlastnì bylo: 100 let od prvovýstupu na jeptiku (2006, Pavel Rýva, Karel Macas, Vlastimil afránek): nejlepí historická rekonstrukce natoèená v èeské produkci.
20.30 Jiøí Konvrzek  jeden z nejvìtích originálù mezi èeskými písnièkáøi
22.00 Horor night pátek tøináctého  speciál

14. DUBNA
15.00 Tøi malá prasátka. Divadlo pro malé i velké. Pøijïte se podívat a poslechnout si, jak to bylo se tøemi prasátky v loutkové pohádce legendárního praského souboru Buchty a loutky. Pøedstavení ocenìno na festivalech Mateøinka, MiniEuropa v Polsku.
16.30 mladé a nejmladí hudební nadìje  koncert ákù ZU
17.30 Chcípáci. Loutkový film pro dospìlé od divadla Buchty a loutky je
poklonou brakovým a pokleslým pøíbìhùm.
18.30 Kristina Vlachová  filmy Draèí setba (vyrovnávání se èeské spoleènosti, justice a politiky s tímto dìdictvím) a Cesta nadìje (líèí osudy
idù ze slovenských Medzilaborcù). Osobní úèast reisérky, která za své
filmy získala cenu Andreje Stankovièe a Trilobit 2006.
21.00 Vichni do jednoho (ÈR, Karel alud, tragikomedie). Osobní úèast
reiséra. estice hráèù uzavøená ve starém sklepì na neznámém místì
v reality show typu Válka Film jako zpráva o stavu souèasné civilizace
operuje s fenoménem reality show. Jde o fiktivní, o to vak drsnìjí hru
ne známe z obrazovek.
V prùbìhu festivalu uslyíte v rámci autorského ètení pùvodní literární
tvorbu básníkù a prozaikù z literárního serveru Epika.cz. Dvoudenní vstupenka 140 Kè, 1. den 80 Kè, 2. den (mimo divadla) 120 Kè.

10. DUBNA

Dùm kultury
DUBEN
8. 4. nedìle 15.00 - 19.00 hodin
BOJANÉ Z PODLUÍ
Velikonoèním tancování. Vstup: 100 Kè.
13. - 14. 4. pátek 11 - 19, sobota 10 - 19 h.
VINAØSKÉ LITOMÌØICE
Vstup: 1denní s degust.sklenickou 150 Kè
17. 4. úterý 18.00 hodin
STØÍPKY Z MFF DIVOKÁ ORLICE
Cestopisná pøednáka Josefa Urbana.
18. 4. støeda 19.00 hodin
MATEJ BENKO TRIO TOUR
Jazzový veèer ve foyeru DK. - 120 Kè.
19. 4. ètvrtek 20.00 hodin
MONKEY BUSINESS
Èeská funková kapela Romana Holého.
Vstupné: stání 150 Kè, balkón 250 Kè
22. 4. nedìle 15.00 - 19.00 hodin
TANEC S VINOVANKOU.
Vstupné: 70 Kè
PØIPRAVUJEME:
3. 5. STRAKONICKÝ DUDÁK aneb
TO BY BYLO, KDYBY ...
6. 5. TANEÈNÍ ODPOLEDNE S
DECHOVKOU
10. 5.AMERIKOU PODÉL ROUTE 66.
CESTOPISNÁ PØEDNÁKA
14. 5.NEZMAØI
15. 5.ZÁPIS DO TANEÈNÍCH 2007
17. 5.ESTER KOÈIÈKOVÁ A
LUBOMÍR NOHAVICA
20. 5.TANEÈNÍ ODPOLEDNE
7. 6. FILIPÍNY - CESTOPISNÁ
PØEDNÁKA TOMÁE PETRA
10. 6.HURVÍNKÙV ÚPOPLETENÝ
VÍKEND - DIVADLO SPEJBLA
A HURVÍNKA
11. 6. DIVADLO SKLEP BESÍDKA
21. 6. AVLE MEÈE - POP-JAZZ-ROCK

Program kina Máj na mìsíc duben a kvìten
DUBEN
10.4.  SEJMI ESO (USA, 2006, akèní).
Nìkdo to tu nepøeije. Hrají: R. Liotta, A.
Garcia, B. Affleck. Od 20 hod.
11.4.  POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A
KOÈIÈCE. Pásmo animovaných pohádek.
Od 9.30 hod.
SEJMI ESO. Od 20 hod.
12.4.  GHOST RIDER (USA, 2007,
akèní/dobrodr. film). Hrají: N. Cage, E.
Mendes. Od 17.30 hod.
3-IRON (filmový klub, Jiní Korea). Od 20 h.
13.4. GHOST RIDER. Od 17.30 h.
BABEL (USA, 2006, drama). Hrají: Brad Pitt,
Cate Blanchett, G. García Bernal. Od 20
hod.
14.4.  ARLOTINA PAVUÈINKA (USA,
2006, rodinný). Od 15.30 hod.
BABEL. Od 17.30
GHOST RIDER. Od 20 hod.
15.4. ARLOTINA PAVUÈINKA. Od 15.30
hod.
GHOST RIDER. Od 17.30 h.
BABEL. Od 20 h.
16.4.  KRÁLOVNA (VB/Itálie/Francie,
2006, drama/biografie). Film ocenìný øadou
cen vèetnì Oscara. Hrají Helen Mirren. Od
20 hod.
17.4.  KRÁLOVNA. Od 20 hod.
18.4.  KRÁLOVNA od 17.30 i od 20 hod.
19.4.  PRÁZDNINY MR. BEANA (VB,
2007, komedie). Hrají R. Atkinson, W.
Dafoe, Karel Roden). Od 17.30 h.
PROTI ZDI (Nìmecko, 2004, Filmový klub,
drama). Nejlepí evropský film roku 2004.
Od 20 hod.
20.4.  ROCKY BALBOA (USA, 2006,
drama). Hrají: S. Stallone. Od 17.30 h.
PRÁZDNINY MR. BEANA. Od 20 hod.

21.4.  PRÁZDNINY MR. BEANA. od
17.30 hod.
ROCKY BALBOA. Od 20 hod.
22.4.  SPLÁCHNUTEJ (VB, 2006, èeský
dabing, animovaný). Od 15.30 hod.
ROCKY BALBOA. Od 17.30 h.
PRÁZDNINY MR. BEANA. Od 20 hod.
23.4.  JAKO MALÉ DÌTI (USA, 2006,
komedie/drama). Hrají K. Winslet, J. Connelly, P. WIlson. Od 20 hod.
24.4. JAKO MALÉ DÌTI. Od 17.30 h.
BITVA U THERMOPYL (USA 2006, historický). Hrají. G. Butler, L. Headey. Od 20
hod.
25.4.  300: BITVA U THERMOPYL. Od
20 hod.
26.4.  300: BITVA U THERMOPYL. Od
17.30 hod.
ENA MÉHO MUE (Fr./p., 2003, drama,
filmový klub). Hrají: F. Ardant, G. Depardieu. Od 20 hod.
27.4. MOST DO ZEMÌ TERABITHIA
(USA, 2007, dobrodr./fantasy, èeský
dabing). Od 17.30 hod.
300: BITVA U THERMOPYL. Od 20 hod.
28.4. MOST DO ZEMÌ TERABITHIA. Od
15.30 hod.
300: BITVA U THERMOPYL. Od 17.30
hod.
DREAMGIRLS (USA, 2006, muzikál). Film
ocenìný Zlatými glóby a nominovaný na
Oscara. Hrají: Beyoncé Knowles, J. Foxx,
E. Murphy. Od 20 hod.
29.4.  MOST DO ZEMÌ TERABITHIA.
Od 15.30 hod.
DREAMGIRLS. Od 17.30 hod.
300: BITVA U THERMOPYL. OD 20 HOD.
30.4. - DOPISY Z IWO JIMY (USA, 2006,
váleèný). Od 20 hod.

KVÌTEN
1.5.  DOPISY Z IWO JIMY. Od 20 hod.
2.5.  NEPØÍJEMNÁ PRAVDA (2006,
speciální projekt ocenìný Oscarem). Od 17 h.
DOPISY Z IWO JIMY. Od 20 hod.
3.5.  PUTOVNÍ PØEHLÍDKA PANÌLSKÉHO FILMU (filmový klub). Od 20 h.
4.5.  DIVOÈINA (anim. pohádka). Pøedstavení pro veøejnost a M. Od 9.30 hod.
HORÍ U TO NEBUDE (USA, 2006,
komedie/drama, romance). Hrají: W.Ferrell,
D.Hoffman. Od 20 hod.
5.5. - HORÍ U TO NEBUDE. Od 17.30 h.
PUSINKY (ÈR, 2007, komedie). Hrají:
S.Nováková,M.Dolealová. Od 20 hod.
6.5.  PAST NA RALOKA (USA/Korea,
2006, animovaný, èeský dabing). Od 15.30 h.
PUSINKY. Od 17.30 hod.
HORÍ U TO NEBUDE . Od 20 hod.
7.5.  PUSINKY. Od 20 hod.
8.5.  PUSINKY. Od 20 hod.
9.5.  PUSINKY. Od 17.30 i 20 hod.
10.5.  BESTIÁØ (ÈR, 2007, rom.kom.).
Hrají: D.Jurèová, K.Roden, M.Vaut. Od
17.30 hod.
Putovní pøehlídka panìlského filmu (filmový klub. Od 20 hod.)
11.5.  BESTIÁØ. Od 17.30 i 20 hod.
12.5. ARTHUR A MINIMOJOVÉ
(USA/FR, 2006, rodinný, èeský dabing). Od
15.30 i 17.30 hod.
BESTIÁØ. Od 20 hod.
13.5. ARTHUR A MINIMOJOVÉ. Od
15.30 i od 17.30 hod.
BESTIÁØ. Od 20 hod.
14.5.  BESTIÁØ. Od 20 hod.
15.5.  BESTIÁØ. Od 20 hod.
16.5.  BESTIÁØ. Od 17.30 i 20 hod.
17.5.  VLAJKY NAICH OTCÙ (USA,
2006, váleèný). Hrají: R.Philippe, J.Bradford. Od 17.30 hod.

Putovní pøehlídka panìlského filmu (filmový klub). Od 20 hod.
18.5.  speciální dvojprogram k 62. výroèí
konce 2. svìtové války VLAJKY NAICH
OTCÙ + DOPISY Z IWO JIMY. Od
17.30 hod.
19.5.  VLAJKY NAICH OTCÙ. Od 17.30
hod.
HUDBU SLOIL? SLOVA NAPSAL
(USA, 2006, komedie). Hrají: H.Grant,
D.Barrymore. Od 20 hod.
20.5.  MOST DO ZEMÌ TERABITHIA.
Od 15.30 hod.
HUDBU SLOIL? SLOVA NAPSAL. Od
17.30 hod.
VLAJKY NAICH OTCÙ. Od 20 hod.
21.5.  POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL (VB,
2006, drama). Hrají: F.Whitaker. Od 20 hod.
22.5.  KOLA SVÁDÌNÍ (USA 2006,
komedie). Hrají: Billy Bob Thornton,
J.Heder. Od 20 hod.
23.5. KOLA SVÁDÌNÍ. Od 20 hod.
24.5.  ROBINSONOVI (USA, 2007, animovaný, èeský dabing). Od 17.30 hod.
HORY MAJÍ OÈI (USA? 2007, horor). Od
20 hod.
26.5.  ROBINSONOVI. Od 17.30 hod.
HORY MAJÍ OÈI. Od 20 h.
27.5.  ROBINSONOVI. Od 15.30 a 17.30
hod.
HORY MAJÍ OÈI. Od 20 hod.
28.5.  DRSÒÁK (Nìmecko, 2006,
drama/krimi). Od 20 hod.
29.5.  SPIDER MAN 3(èeský dabing). Od
20 hod.
30.5.  ÈERT A KÁÈA (pásmo animov. pohádek). Od 9.30 hod.
SPIDER MAN 3. Od 17.30 a 20 hod.
31.5.  SPIDER MAN 3. Od 17.30 hod.
Putovní pøehlídka panìlského filmu. Od 20
hod.
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Poèet dìtí v základních
kolách i nadále klesá
S poètem dìtí, které pøily v
únoru k zápisu do první tøídy, byli
nejspokojenìjí øeditelé Základní
koly Boeny Nìmcové a Masarykovy základní koly. Do obou zaøízení se shodnì dostavilo 66 dìtí,
take prvního záøí otevøou po dvou
tøídách prvòáèkù. S ohledem na odklady povinné kolní docházky ale
na Boenu nastoupí 49 a na Masarykovu kolu 51 dìtí.
Po dvou tøídách otevøe také Základní kola U Stadionu, pøièem
obì budou mít ideální poèet 24 dìtí,
a Ladova se dvìma tøídami po sedmnácti áècích. Co je z hlediska
kvality výuky výhodné, ovem
z hlediska ekonomiky koly ji
ménì. Jednu tøídu se 24 dìtmi otevøe Z Havlíèkova a jednu tøídu s 25
dìtmi Z Na Valech. Zatímco zøizovatelem výe jmenovaných kol je
mìsto Litomìøice, základní kola
Lingua Universal je soukromá. Do
ní nastoupí 1. záøí 14 dìtí.
ákù v litomìøických základních
kolách ale ubývá. Poèet odcházejících ákù devátých tøíd je stále
vyí, ne mnoství dìtí nastupujících povinnou kolní docházku,
poukázala na neradostnou skuteè-

Atraktivní místa budou
mít své vizitky

Letoní turistickou sezonu zahájí
Informaèní centrum Mìsta Litomìøice
s novým informaèním panelem, který
bude obsahovat vizitky turisticky nejatraktivnìjích míst nejen z regionu, ale
z celého Ústeckého kraje (mìsta,
hrady, zámky, ZOO aj.). Tyto informaèní panely budou rozmístìny pøedevím v informaèních centrech vybraných mìst Ústeckého kraje. Mìsto
Litomìøice u své vizitky prezentuje
v turistických panelech rozmístìných
ve vybraných hotelích v Praze, Brnì a
v Èeském Krumlovì, ale také na letitích zhruba pìt let. Cílem této novinky
je pozvat turisty i do dalích turisticky
zajímavých míst v naem kraji tak, aby
zde zùstávali pokud mono co nejdéle.
(eva)

Kany pokrývá leení
K zápisu do první tøídy na Základní kolu Boeny Nìmcové pøila se svojí maminkou týden pøed svými estými narozeninami i Janièka imberská.
Foto Eva Bøeòová

nost vedoucí odboru kolství, kultury, sportu a památkové péèe mìstského úøadu Helena Bitrichová.
Pøesto se vedoucí odboru nedomnívá, e by se mìl redukovat poèet
základních kol ve mìstì. Situace
se toti zlepí poté, co k zápisu pøi-

Pøípravná tøída bude urèena pøedkolákùm

Pøípravnou tøídu urèenou pøedevím dìtem s odkladem kolní docházky
hodlá v záøí v Litomìøicích otevøít Základní kola Na Valech. A to v sídle své
poboèky v Masarykovì ulici.
V této tøídì mohou dìti zdarma získat dobré pøedpoklady pro úspìný
vstup do první tøídy, øíká øeditel koly Petr Kròák. Výhody spatøuje pøedevím v tom, e dìti budou docházet do deseti a dvanáctièlenného kolektivu
svých vrstevníkù. Tomuto faktu pak mohou denní program pøizpùsobit odborní pracovníci, jako je logoped nebo speciální pedagog. Není to ale o tom,
e se zde dìti budou uèit. Spíe se hravou a nenásilnou formou pøipraví na
podmínky, které je èekají v první tøídì. Co v poèetnìjím kolektivu dìtí rùzných vìkových kategorií není v mateøské kole vdy zcela moné, dodává
øeditel.
Rodièe, které tato nabídka zaujala, se mohou hlásit u øeditele koly (tel.è.
602 180 626). Její vedení ji nyní registruje první zájemce, a to nejen z Litomìøic, ale i okolních obcí. Podmínkou pøijetí je pouze doporuèení pedagogicko psychologické poradny.
(eva)

jdou dìti narozené v roce 2004, kdy
jich na svìt v Litomìøicích pøilo
258. Co je o 40 více ne v roce
pøedchozím. Obdobnì pøíznivì, co
se týèe demografického vývoje, pùsobí i následující roky.
Eva Bøeòová

Souhlas zøizovatele
kola zatím nemá
K ádosti Základní koly v Havlíèkovì ulici o souhlas se zøízením
pøípravné tøídy se radní mìsta staví
zatím zdrenlivì. Pøípravná tøída urèená dìtem s odkladem kolní docházky u toti funguje na bázi mateøské koly v soukromé základní
kole Lingua Universal a v záøí
vznikne obdobné zaøízení i pøi Z
Na Valech. Vyzvali jsme proto øeditele kol, aby tuto záleitost projednali a dohodli se tak, aby v tomto
smìru nedolo ke zbyteènému konkurenènímu boji o dìti, prezentoval stanovisko radních místostarosta
Ivan Palán.
(eva)

Dìti se pokusí nalézt ztracené koøeny
Zlepit vztah mládee ke svému
okolí, najít ztracené koøeny v oblasti,
které se døíve øíkalo Sudety, a to za
pomoci nových poèítaèových a digitálních technologií. To jsou hlavní
cíle projektu s názvem Hledání ztraceného ráje v Èeském støedohoøí
aneb Klíèové kompetence pro zodpovìdný ivot v místì a pøenositelnost
kulturního bohatství.
Nositelem projektu se stalo mìsto
Litomìøice. Úèastní se ho 12 základních a dvì støední koly z celého Ústeckého kraje. Litomìøice
budou reprezentovat základní koly
Ladova, Na Valech a Lingua Univerzal. Úkolem ákù a studentù
bude zmapovat jimi vybranou oblast, srovnat její historii i souèasnost, shromádit o ní materiály z ar-
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Projekt pøedstavila jeho koordinátorka Veronika Svobodová.
Foto Eva Bøeòová

chivù a kontaktovat pamìtníky,
charakterizovala ve struènosti projekt jeho koordinátorka Veronika
Svobodová. Výsledkem celého snaení pak bude vydání knihy a uspoøádání putovní výstavy natrvalo
umístìné v obci Libìice, která
hodlá vybudovat muzeum.
Na realizaci projektu, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a èeským státním rozpoètem, dostalo mìsto Litomìøice 3,2 milionu
korun. Ukonèen má být v polovinì
pøítího roku. Partnerem projektu je
Agentura ochrany pøírody a krajiny
ÈR, Správa CHKO Èeské støedohoøí,
litomìøická knihovna, oblastní muzeum, Státní oblastní archiv v Litomìøicích, obec Libìice a Støedisko ekologické výchovy a etiky Sever. (eva)

Dvì kany, dominanty Mírového námìstí, pokrývá ji nìkolik týdnù leení.
Procházejí toti renovací. Restaurátorských prací se ujal akademický sochaø Libor Pisklák, kterému asistuje
Jan Drbal (na snímku). Barokní díla
budou oèitìna od mikrovegetace.
Dalí restaurátorské úpravy jim mají
dodat vzhled z doby jejich vzniku.
Práce, na které mìsto uvolnilo ze
svého rozpoètu ètyøi sta tisíc korun, by
mìly být ukonèeny do konce kvìtna.
Poèet kaen v centru mìsta se za
nìkolik dní zvýí. 15. kvìtna ve 14
hodin toti bude slavnostnì odhalena
nová kana na Kostelním námìstí.
Foto Eva Bøeòová

Snahou je upoutat
pozornost turistù
S cílem propagovat akce konající se
v Litomìøicích a nabídnout turistùm
zajímavá místa lákající k návtìvì se
mìsto Litomìøice bude prezentovat
v èasopisu TIM, zamìøeném na rozvoj
turistického ruchu. V dubnovém èísle
nabídneme informace o turisticky zajímavých místech, v kvìtnovém budou
otitìny termíny výstav, akcí na výstaviti a pozveme návtìvníky na oslavy
950 let litomìøické diecéze a hasièské
slavnosti, vyjmenoval tajemník mìstského úøadu Radek Löwy. V srpnovém
vydání èasopisu, který je zdarma
v èeské a anglické verzi k dispozici na
informaèních centrech v republice,
bude upoutávka na litomìøické vinobraní a Zahradu Èech.
Obdobná prezentace je pøipravena i
v odborném èasopise pro profesionály
v cestovním ruchu COT business, kde
se Litomìøice pøedstavily u v bøeznovém èísle.
(eva)
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VINAØSKÉ LITOMÌØICE
KLEPOU NA BRÁNU MÌSTA

Vinaøské Litomìøice, pátý roèník
soutìní, prodejní a prezentaèní vinaøské akce, po roce opìt klepou na
brány mìsta. Ve dnech 13. a 14.
dubna se do litomìøického domu
kultury sjedou ti nejlepí vinaøi z
Èech, Moravy, ale i zahranièí. Vyhláena a ocenìna zde budou nejlepí vína, je se utkala o pøízeò odborníkù v soutìi, která probìhla 26.
bøezna v Roudnici nad Labem.
Porota v rámci letoního roèníku
hodnotila 369 vín, z toho 46 zahranièních, co je v historii Vinaøských
Litomìøic rekordní poèet, konstatoval Pavel Kacerovský, jednatel
Ortopedického centra Ústí nad
Labem, které akci za podpory Ústeckého kraje a mìst Litomìøice a
Roudnice nad Labem poøádá.
ampionem bílých vín se letos
stalo Rulandské bílé, pozdní sbìr
2005 (Patrie Kobylí). ampionem
èervených vín bude za nìkolik málo
dní v Litomìøicích vyhláen Merlot,
výbìr z bobulí 2006 (J. Dufek ze
Svatoboøic). Za nejlepí èeské víno
porotci oznaèili Rulandské modré,
výbìr z hroznù 2003 (Vinaøství
Chrámce). Nejlepí kolekcí èeských
vín se mùe pynit Lobkowiczké zámecké vinaøství Roudnice nad
Labem a moravských vín Zemìdìlské drustvo Sedlec.
Ústecký kraj je generálním partnerem této vinaøské pøehlídky, je si
klade za cíl prezentovat Ústecký
kraj také jako kraj vinaøský s 713,3
ha vinohradù, které patøí k nejsevernìji poloeným v Evropì. "Letoní
roèník soutìe dokazuje, e vinaøství u nás je na vzestupu. I kdy asi

KAM ZA KULTUROU
KOÈÁRKY Z LET 1880-1945
Termín: 6.2. - 27.5.
Oblastní muzeum Litomìøice
Poznámka: Výstava koèárkù ze sbírky
Miloslavy ormové. Otevøeno Út-Ne
10.00 - 17.00 hod.
FIGURY A PRÁCE NA PAPÍRU IVAN OUHEL, OBRAZY, KRESBY
Termín: 19.4. - 17.6.
Severoèeská galerie výtvarného umìní
Litomìøice
V HEDVÁBNÉM PROUDU ÈASU
Termín: 1.3. - 2.5.
Diakonie ÈCE, Rooseveltova 9
Poznámka: Výstava obrazù z hedvábí
Lenky Dunajové. Pøístupna Po-Pá od 9
do 16 hod.
LITOMÌØICKÁ NOTIÈKA 2007
Termín: 19. - 20.4.
Základní kola B. Nìmcové 2, Litomìøice
Soutì dìtských pìveckých sborù

Mezi nìkolik desítek znalcù vín, kteøí vybírali ampiony letoní soutìe, patøil v
Roudnici nad Labem Vladimír uhájek, sklepmistr Kláterních vinných sklepù
Litomìøice.
Foto Eva Bøeòová

nikdy nebude na takové úrovni jako
kdysi, kdy se réva jen na Litomìøicku pìstovala na sedmi stech hektarech," øekl hejtman, který pøijal i
roli hodnotitele. Souèástí vinaøské
pøehlídky je toti udílení cen Champion bílých vín hejtmanem Jiøím
ulcem.
Historie vinaøství se v Ústeckém
kraji datuje podle nìkterých historických pramenù od roku 1057. V
dochované Zakládací listinì kapituly litomìøické byli jmény zmínìni i
vinaøi a jejich vinohrady. V souèasné dobì má vinaøská oblast Èechy
66 registrovaných vinaøských obcí,
v nich je registrováno 174 pìstite-

lù, obhospodaøujících 713,3 ha
vinic. Vinaøská oblast Èechy se
skládá ze dvou podoblastí, Litomìøické a Mìlnické. V Litomìøické podoblasti je 29 vinaøských obcí. Vinice o rozloze 281 ha obdìlává 59 registrovaných pìstitelù. V souèasné
dobì se ve vinaøských oblastech Litomìøicka, Roudnicka a Mostecka
pìstují odrùdy Müller Thurgau,
Ryzlink rýnský, oblíbené je také Rulandské bílé a edé a Tramín. Produkce èervených vín je pomìrnì
omezená. Pìstuje se zde pøevánì
Svatovavøinecké (Sant Lorenc),
Modrý portugal (Portugieser) a Rulandské modré.
Eva Bøeòová

NÁ SERIÁL a OSOBNOSTI LITOMÌØIC a NÁ SERIÁL

Historik získá èestné obèanství

Øada èestných obèanù mìsta Litomìøice se po delí dobì opìt rozroste. Zastupitelé se toti rozhodli udìlit èestné obèanství PhDr. Jindøichu
Tomasovi, který je litomìøickým archiváøem, historikem a velkým znalcem pøátelství mezi profesorem Ferdinandem Blumentrittem, øeditelem
litomìøické reálky, a národním hrdinou Filipín José Rizalem.
Pan Tomas je významnou osobností, která se zaslouila o vìhlas
mìsta Litomìøice i mimo Èeskou republiku, odùvodnil rozhodnutí radních starosta Ladislav Chlupáè.
Jindøich Tomas pracoval od roku
1955 v Litomìøicích jako okresní archiváø. V této instituci pùsobí dodnes.
Významnou mìrou se podílel na úkolech historického bádání jako èlen Komise pro støedovìké dìjiny. Èetné
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Jindøich Tomas rozíøí øady èestných obèanù mìsta Litomìøice.
èlánky vìnoval regionálním dìjinám,
a ji starím nebo novìjím. Je spoluautorem nìkolika dìl o historii

mìsta Litomìøice a v neposlední øadì i
studie o pøátelství profesora Blumentritta s José Rizalem.
Od Sametové revoluce tak Jindøich
Tomas bude pátou osobností, je se
stane èestným obèanem mìsta Litomìøice. Pøed ním se tohoto ocenìní dostalo dramatikovi Ludvíku Kunderovi,
generálmajorovi Frantiku Cháberovi,
litomìøickému biskupovi tìpánu
Trochtovi a velvyslankyni Filipín v
Èeské republice Carmelitì Salas.
Panu Tomasovi bychom èestné obèanství rádi slavnostnì udìlili v èervnu, kdy do Litomìøic zavítá soubor
univerzitních studentù z Filipín, kteøí
si øíkají Madrigalisté, uvedla pracovnice odboru kolství, kultury, sportu a
památkové péèe mìstského úøadu
Marie Dìtinská.
Eva Bøeòová

LITOMÌØICKÝ KALICH
Termín: 21.4.
Tìlocvièna pedagogické koly
Poznámka: Celostátní soutì ve skocích
na trampolínì
PROCHÁZKA PO ZEMI
Termín: 22.4. od 10 hodin
Pokratický rybník
Organizátoøi: Zdravé mìsto Litomìøice,
Støedisko ekologické výchovy Sever a
Junák.
Poznámka: Pro dìti budou pøipraveny
soutìe, opékání buøtù a "hadù", lov
vodních "breberek", divadelní pøedstavení pro dìti Klauni v pohádce a dalí doprovodné akce
MÙJ DÙM, MÙJ HRAD
Termín: 27.4. - 1.5.
Výstavitì Zahrada Èech Litomìøice
Poznámka: Otevøeno 10:00-18:00 hod.
TEMPO
Termín: 11. - 13.5.
Výstavitì Zahrada Èech Litomìøice
Poznámka: motoristická výstava, otevøeno 10:00-18:00 hod.
NORD BOHEMIA CANIS
Termín: 19. - 20.5.
Výstavitì Zahrada Èech Litomìøice
Poznámka: Mezinárodní výstava psù.
Otevøeno 9:00-17:00 hod.
Poøadatel: Kynologická jednota ÈR
BYDLENÍ, LETNIÈKY, MINERVA
Termín: 1. - 3.6.
Výstavitì Zahrada Èech Litomìøice
Poznámka: Otevøeno 10:00-18:00 hod.
DÌTSKÝ DEN NA KOUPALITI
Termín: 2.6.
Koupalitì, Píseèný ostrov, Litomìøice
Poznámka: Den plný sportu a zábavy.
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