Radnièní zpravodaj
DVOUMÌSÍÈNÍK

SLOVO STAROSTY
Vážení
Litoměřičané,
osobně mám
velkou radost ze
zprávy,
kterou
Vám chci sdělit.
Dokončili jsme náročné a několik
let trvající legislativní přípravy
projektu stavby geotermální elektrárny. Nyní, na počátku února,
dojde k podání žádosti o dotaci
z prostředků Evropské unie, respektive z Operačního programu
životního prostředí. Všichni nyní
budeme netrpělivě věřit a doufat,
že se nám opravdu podaří získat
stovky milionů korun na realizaci
v České republice unikátního projektu, který by našemu městu
v mnoha ohledech zajistil prosperitu a slibnou budoucnost.
Rozhodnutí lze očekávat na počátku druhé poloviny tohoto roku.
Realizační tým složený ze zástupců litoměřické radnice, odborníků na danou problematiku
i zástupců ministerstva životního
prostředí odvedl obrovský kus
práce, za což jim chci poděkovat.
Připravujeme mimořádné jednání
zastupitelstva, na kterém hodláme
vaše zástupce podrobně seznámit
s projektem. Bližší informace naleznete i vy v příštím vydání Radničního zpravodaje. Do té doby
přeji jen samé krásné dny.
Ladislav Chlupáč
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ZDARMA

STAROSTA VĚŘÍ VE VSTŘÍCNOST KRAJE

Novorozenecké oddělení litoměřické nemocnice má od závěru loňského roku nový
inkubátor. Právě narozené miminko do něj ukládá zdravotní sestra Irena Michalisková.
Foto Eva Břeňová

Vedení Městské nemocnice v Litoměřicích respektuje novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Což znamená, že klienti
zařízení budou i nadále hradit regulační poplatky. Na rozdíl od nemocnic zřizovaných Ústeckým kra-

jem, kde mají být 1. února zrušeny.
Ladislav Chlupáč, starosta města,
které je zřizovatelem nemocnice, tuto
situaci považuje za neúnosnou. „Jsme
připraveni zahájit jednání se zástupci
Ústeckého kraje. Mělo by být i v zájmu kraje, aby podmínky ve zdravot-

nictví byly rovnocenné a kvalitní zdravotní péče byla nadále zajištěna i v regionech, kde zřizovatelem nemocnice
není kraj,“ konstatoval starosta Chlupáč. V tuto chvíli podle něj není rozumné jednat o úplném zrušení poplatků, ale o nastavení podmínek tak,
aby byly pro většinu lidí přijatelné a co
nejjednodušší a neúměrně nezatěžovaly rozpočty krajů a měst.
Hejtmanka si měla litoměřickou nemocnici prohlédnout 21. ledna. Vzhledem k zaneprázdněnosti se omluvila
a slíbila, že přijede v únoru. „Pokud by
se kraj rozhodl poskytnout nám finanční příspěvek, jsme připraveni poplatky nevybírat,“ nastínil možné řešení ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.
Na regulačních poplatcích však
Městská nemocnice v Litoměřicích
vybrala v loňském roce nezanedbatelnou částku - 13 milionů korun.
„Větší část jsme využili na modernizaci interiérů, obnovu přístrojového
vybavení a opravy, část na zkvalitnění stravy pacientů a dostalo se i na
navýšení platů zdravotnického personálu,“ informoval ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.
Prohlášení dozorčí rady nemocnice naleznete na straně 8.
(eva)

POKUTA MŮŽE BÝT VYSOKÁ
Až půlmilionovou pokutu může
od odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích dostat
chovatel Josef Hönig a paní Šmajstrlová, kteří chovali na Lbíně
v otřesných životních podmínkách
stádo ovcí, z nichž mnohé byly březí.
„Na základě návrhu Krajské veterinární správy v Ústí nad Labem jsme
23. ledna zahájili s majiteli stáda
správní řízení, které potrvá zhruba
měsíc. V rámci něj musíme vyslech-

nout i řadu svědků,“ uvedl dnes ráno
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Pavel Gryndler. Stav zvířat pravidelně kontrolují inspektoři KVS
a v rámci zahájeného správního řízení i pracovníci odboru životního
prostředí. Přestože veterináři potvrdili týrání, doporučili zajistit ovcím zlepšení životních podmínek, ale
ponechat je na místě. „Zhruba polovina stáda čítajícího zhruba 400 zvířat je totiž ještě březí a přesun by jim

dle veterinářů mohl spíše uškodit,“
vysvětlil vedoucí odboru. Negativní
roli by totiž mohl sehrát stres vedoucí
k potratu, zadržování porodu s následnými zdravotními problémy
apod.
Litoměřičtí zastupitelé na svém
lednovém jednání uvolnili z rozpočtu
města 300 tisíc korun, které budou
v případě potřeby určeny na přesun
ovcí a jejich ustájení. Částku by poté
vymáhali po chovateli.
(eva)

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET
Rozpočet na letošní rok schválili
zastupitelé v závěru loňského roku.
Vyplývá z něj, že letos bude proinvestován zřejmě nejvyšší objem finančních prostředků v historii města,
a to díky tomu, že se zařadilo mezi
nejúspěšnější žadatele o dotace z Evropské unie. Rozpočet je opět vyrovnaný. Na příjmové i výdajové stránce
dosahuje 857 milionů korun.
Mezi nejvyšší položky v kapitole
výdajů patří 67 milionů korun na dokončení stavby domova pro seniory
na Dómském pahorku (52 milionů

vlastní zdroje města, 15 milionů dotace), stejně jako zahájení rekonstrukce a dostavby zimního stadionu
ve výši 145 milionů korun (15 milionů vlastní zdroje, 130 milionů dotace). S 97 miliony korun (15 milionů
vlastní zdroje, 82 milionů dotace) pak
rozpočet pamatuje na realizaci projektu Svatostánek českého vinařství,
který vznikne přestavbou gotického
hradu.
Vlastní podíly hodlá města uhradit
prostřednictvím volných finančních
prostředků dosud spravovaných

ČSOB. K financování výdajů bude
použito i 25 milionů korun ušetřených
v letošním roce. Úvěr v celkové výši
351 milionů korun, který zastupitelé
odsouhlasili v listopadu, poslouží
pouze na předfinancování stavby svatostánku českého vinařství a dostavby
a modernizace zimního stadionu.
V podmínkách Regionálního operačního programu totiž stojí, že stavby
musí město nejprve zaplatit ze svého.
Dotace bude proplacena až po
úspěšné kolaudaci.
„Do výdajů města zastupitelé za-

hrnuli i částku ve výši 90 milionů korun na realizaci projektu geotermální
energie. O dotaci hodlá město požádat
na počátku příštího roku,“ informoval
starosta Ladislav Chlupáč.
Tvůrci rozpočtu pamatovali i na
možné důsledky případné celosvětové
finanční krize, která podle odborníků
může dorazit do České republiky na
jaře příštího roku. „Případný propad
celostátních daní vlivem finanční
krize je v rozpočtu zohledněn,“ uvedla
vedoucí finančního odboru Iveta Zalabáková.
Eva Břeňová
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V DOZORČÍ RADĚ
DOŠLO K VÝMĚNĚ
V dozorčí radě městské nemocnice došlo k personálním změnám. Poté, co na svůj post rezignovali Viktor Jenšovský a Antonín Kučera, došlo
k volbě nových členů. Stali se jimi ekonom Radek
Lončák a Daniel Sadil, kteří od 1. prosince pracují
v dozorčí radě společně s místostarostou Jiřím Landou, předsedou sociální a zdravotní komise města,
alergologem Petrem Kubcem a dětským lékařem
Petrem Jilichem.
„Jedním z nejdůležitějších úkolů dozorčí rady,
která zasedá zhruba jednou měsíčně, je sledování
ekonomických ukazatelů nemocnice,“ konstatoval Jiří Landa. Na její doporučení pak radní města
navrhují do funkce či odvolávají ředitele a jeho
náměstky, dále schvalují investiční záměry, které
přesahují půl milionů korun, a koncepci dalšího
rozvoje.
(eva)

KLIENTI DLUŽÍ 700 SET TISÍC
Celkem 13 milionů korun vybrala v loňském
roce městská nemocnice na regulačních poplatcích v ambulancích a za hospitalizaci na lůžku. Ne
všichni klienti zdravotnického zařízení si však
povinnost splnili. Neuhrazeno dosud zůstává 700
tisíc korun, které nemocnice vymáhá soudní cestou.
„V tuto chvíli již nabyla právní moci některá
rozhodnutí vydaná soudem, jež budou předána
soudnímu exekutorovi,“ uvedl v této souvislosti
ředitel nemocnice Leoš Vysoudil. Nejvyšší dlužná
částka dosahuje zhruba devíti tisíc korun a týká se
hospitalizace na lůžku. Nejméně a nejčastěji lidé
dluží základní třicetikorunový poplatek. (eva)

V PLÁNU JE KOUPĚ „CÉTÉČKA“
Obnova zdravotnické techniky nemocnice pokračovala i
v závěru loňského roku, kdy
její vedení zakoupilo osm desítek injekčních dávkovačů a pět
desítek infuzních pump. Od
roku 1996 jde o největší obnovu základního vybavení na
všech pětatřiceti lůžcích intenzivní péče. Vyžádala si dva miliony korun. Kromě nového inkubátoru za 250 tisíc korun (viz
foto na str.1) pro novorozenecké oddělení přibylo i třicet
elektrických polohovacích postelí s nočními stolky a příslušenstvím pro oddělení lůžkové
rehabilitace.
Z akcí realizovaných v závěru loňského roku lze vyjmenovat i opravu vzduchotechniky
laboratoří a interiérové úpravy
odborných ambulancí. S investicemi do modernizace zařízení
a obnovy přístrojového vybavení počítá nemocnice i letos.
„Jednou z nejvýznamnějších
bude nákup moderního počítačového tomografu (CT) za

Interiérovými úpravami prošly čekárna a odborné ambulance nacházející se v suterénu nemocnice.
Foto Eva Břeňová

zhruba dvacet milionů korun,“
nastínil plány ředitel Leoš Vysoudil.
Investiční politiku nemocnice však letos zásadně ovlivní
případný úspěch či neúspěch
podané žádosti o dotaci v celkovém objemu 160 milionů korun. Připraveny jsou dva pro-

jekty na modernizaci přístrojového vybavení za 70 milionů
korun a na modernizaci stravovacích provozů za 90 milionů korun. Žádost do Regionálního operačního programu
Severozápad byla podána před
několika dny.
(eva)

POSTUP LÉKAŘŮ BYL SPRÁVNÝ

Zdravé město Litoměřice vypsalo grant

Z medicínského hlediska nezanedbali lékaři a sestry Městské nemocnice v Litoměřicích péči o Helenu Prokopcovou, která byla přijata na neurologické oddělení v září roku 2006. Vyplývá to ze zprávy Ministerstva
zdravotnictví, kterou vedení nemocnice obdrželo před několika dny.
„Po prostudování předložené zdravotnické dokumentace odborník
v oboru neurochirurgie a neurotraumatologie neshledal, že by při poskytování zdravotní péče nebyl dodržen správný postup,“ uvedla v písemném
stanovisku ředitelka odboru zdravotních služeb Stanislava Pánová s tím,
že s ohledem na výsledky šetření již není třeba postupovat tento případ
k projednání Ústřední znalecké komisi.
K chybě na straně lékaře však přesto došlo, a to v etické rovině, respektive v komunikaci mezi primářem neurochirurgie a manželem později zemřelé pacientky. „Lékaři musejí být schopni profesionálně zvládat
i emočně vypjaté situace. Což se nestalo. Primář Zilich se omluvil a byl
potrestán snížením osobního ohodnocení,“ připomněl ředitel nemocnice
Leoš Vysoudil.
(eva)

Organizace, instituce, ale i aktivní lidé, kteří chtějí přispět k rozvoji města
a ke zlepšení kvality života jeho obyvatel a mají připravený zajímavý projekt,
mohou požádat o grant. Litoměřičtí radní totiž na konci roku schválili znění
výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2009.
„Letos můžeme rozdělit až 150 tisíc korun, což je o 50 tisíc více než letos,“
informoval místostarosta Jiří Landa. Maximální výše grantu na jeden projekt
je přitom dvacet tisíc korun. Grant může tvořit maximálně osmdesát procent
celkových nákladů a je poskytován na projekty realizované v období od 1.
března do 30. prosince příštího roku. Uzávěrka příjmu žádostí je už 28. února.
V letošním roce získaly grant od Zdravého města Litoměřice například mateřské centrum Klubíčko na informační a vzdělávací kampaň o výzkumu porodu pro zdravý vývoj jedince „Laskavě na svět“, soukromá základní škola
Lingua Universal na organizací akcí uskutečněných v rámci týdne zdravého
životního stylu a mnozí další.
Více informací na internetových stránkách města (http://zdravemesto.litomerice.cz).
(eva)

RODIČKY BUDOU MÍT VĚTŠÍ POHODLÍ
Gynekologicko-porodnické oddělením městské nemocnice doznalo za poslední rok dalších
změn. Od konce loňského roku využívá nový ultrazvuk. Kvalitní přístroj s nejvyšší zobrazovací
schopností umožňuje diagnostikovat řadu vrozených vývojových vad a gynekologických patologií.
Nejde však o investici jedinou. Většího pohodlí
se dočkají rodičky, a to díky novým polohovacím
postelím. Jedno z lůžek v ceně tří set tisíc korun,
umožňující kromě jiného i elektrickou masáž zad,
již je ve zkušebním provozu. „Počítáme i se zvýšením počtu nadstandardních pokojů. Máme dosud
dva a zájem z řad maminek a pacientek gynekologie je veliký,“ uvedla vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Simona Filipová.
V plánu je i rekonstrukce sociálního zařízení, které

Jedním z miminek, které se zde narodila počátkem
roku, byla i Emily Lillian Wangle (na snímku se svou
maminkou Veronikou).

je společné vždy pro dva dvoulůžkové pokoje.
Postupnou výměnou procházejí také pomůcky
určené maminkám. Miminka ukládají do nových
postýlek, jejichž technické parametry umožňují
lepší variabilitu a manipulaci. Chystá se nákup
nových vaniček.
Přestože se na Silvestra narodilo v litoměřické
nemocnici osm dětí, první miminko letošního roku
přišlo na svět až druhého ledna. Loni se zde narodilo 783 miminek. U zhruba 70 procent porodů
byli přítomni nastávající tatínkové. „Jejich zájem
se rok od roku zvyšuje,“ informovala primářka oddělení Petra Hejtmánková. Stejně tak se postupně
zvyšuje počet maminek využívajících epidurální
analgezii to je možnosti takzvaného ,,bezbolestného“ porodu. Loni této placené služby využila
zhruba stovka žen.

6. února
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STAVBA DOMOVA FINIŠUJE
Kvůli přehlednosti každé patro
v jiných, optimisticky působících
barevných odstínech, včetně vodících pruhů. Pokoje pouze jednolůžkové a dvoulůžkové, s pěkným
výhledem, balkonkem a s vlastním
sociálním zařízením. Jídelna, společenská místnost, ale i cukrárna
a kavárna. Rehabilitace, ambulance
jak pro praktického lékaře, tak i gynekologa a další specialisty. Společná terasa ve třetím patře s nádherným výhledem na historickou
část města, pěknou zeleň v přilehlém parku a malý zoopark. Zhruba
takovou podobu má mít nový domov pro seniory, který bude již za
několik málo týdnů dostavěn na Dómském pahorku, na místě bývalé
chirurgie. Tedy v centru města,
přesto v krásné a klidové zóně.
Uvnitř stavby je v těchto dnech
rušno. Střídají se zde malíři, topenáři, lakýrníci, obkladači, jednoduše
řečeno zástupci nejrůznějších profesí. Již na jaře totiž musí být stavba
dokončena a předána městu. „Následně proběhnou interiérové úpravy
tak, aby se již v říjnu mohli stěhovat
první obyvatelé,“ říká místostarosta
Jiří Landa při jednom z pravidelných

Jeden z právě dokončovaných pokojů
s vlastním sociálním zařízením (vlevo)
a s již dokončenou vzduchotechnikou.

Martin Veber a Jiří Landa při kontrolním dnu na stavbě domova pro seniory.
Fota Eva Břeňová

inspekčních dnů. A nebude jich málo.
Objekt je totiž určen 108 seniorům,
kteří zde naleznou veškerý komfort a,
jak všichni doufají, šanci prožít důstojné stáří.
To bude úkolem Diecézní charity
v Litoměřicích, která vyhrála již uzavřené koncesní výběrové řízení na
provozovatele. „Hned od počátku
jsme chtěli, aby to byla nezisková
organizace,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Martin Veber, který je
členem sociální a zdravotní komise
města. Právě ta v současné době intenzivně pracuje na tvorbě pravidel
pro přijetí klienta do domova. Dokončeny mají být v červenci. „Do té
doby sice mohou žadatelé hlásit na
odboru sociálních věcí svůj zájem
o přijetí, ale oficiální žádosti zatím
nebereme,“ upozorňuje Jiří Landa.
Vzhledem k nedostatku lůžek tohoto
typu se vedení litoměřické radnice
neobává, že by kapacita zařízení nebyla naplněna. „I když k tomu bude
docházet postupně,“ odhaduje místostarosta.

V současné době ještě není zřejmé,
kolik klienti za pobyt zaplatí. „Maximální hranice je stanovena vyhláškou,“ vyvrací možné obavy Martin
Veber. Běžné podle něj je, že jeden
den pobytu v zařízeních obdobného
typu stojí, včetně stravy, 300 korun.
Zda tomu tak bude i v Litoměřicích,
rozhodnou v polovině roku zastupitelé.
Eva Břeňová

STRUČNÝ POPIS
• Suterén: technické zázemí, kotelny, vzduchotechnika, varny,
sklady apod.
• První nadzemí podlaží: jídelna,
společenský sál, kavárna, zdravotní úsek a vyšetřovací úsek,
lůžková část
• Druhé nadzemní podlaží: lůžková část, zdravotní úsek, rehabilitace
• Třetí nadzemí: lůžková část
s nezbytným zdravotním vybavením (sesterna, mycí místnost, kuchyňky apod.)

BABYLON ZŮSTANE
UZAVŘEN I NADÁLE
Bývalá restaurace Babylon v domě
kultury bude i nadále prázdná. Radní
se vzhledem k finanční náročnosti
provozu a s tím souvisejícími problémy s posledními nájemci rozhodli,
že fungovat nebude. Na jejich rozhodnutí nic nezměnilo ani výběrové
řízení na provozovatele, do kterého
se přihlásilo několik uchazečů.
Při pořádání kulturních akcí zůstávají v provozu pouze bary, jejichž
sortiment a obsluhu již několik týdnů
zajišťují pracovníci centrální školní
jídelny, příspěvkové organizace
města. Činit tak budou zřejmě i v budoucnu.
„Bary fungují dobře. Ceny jsou
přijatelné, takže ani v tomto směru
jsme, na rozdíl od minulosti, nezaregistrovali připomínky návštěvníků,“
zhodnotila situaci ředitelka městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková.
(eva)

„NEOPAKUJME
CHYBY,“
VYZÝVÁ ZASTUPITEL
Zastupitelé pociťují cílený tlak vedoucí k umožnění vzniku další velkoplošné prodejny v Litoměřicích.
Na jednání zastupitelstva to přiznal
Vlastimil Chovaneček. Týkat se má
objektu starých mrazíren. „Neopakujme chyby jako v případě Kauflandu,“ apeloval zastupitel Chovaneček na své kolegy.
Podle starosty Ladislava Chlupáče
se tímto směrem politika města neubírá. Bránit vzniku velkoplošných
prodejen na území Litoměřic je ostatně i předmětem smlouvy uzavřené
mezi koaličními stranami. Se supermarketem tohoto typu nepočítá v lokalitě, kde se stojí staré mrazírny, ani
právě dokončovaný nový územní
plán města.
(eva)

FINANČNÍ KRIZE NEOHROŽUJE VELKÉ PROJEKTY
O tři miliony korun přišlo v loňském roce město
Litoměřice v důsledku finanční krize. Přesně o tuto
částku totiž klesla hodnota volných finančních prostředků města, která k 31. prosinci loňského roku
dosahovali 92 milionů korun.
O tom, že viníkem poklesu je finanční krize,
svědčí následující rekapitulace. V roce 2006 a 2007
dosáhl v souhrnu čistý výnos portfolia 4,6 milionu
korun. „Dopad světové finanční krize se na portfoliu negativně projevil až v posledním kvartálu
loňského roku,“ specifikovala vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Iveta Zalabáková.
Přesto však čistý výnos z volných prostředků města
za období posledních třech let dosáhl 1,6 milionu
korun.

92 milionů korun má město uloženo u ČSOB
Asset Management: 52 procent na běžném účtu
a 48 procent představují dluhopisy. Vzhledem ke
krokům centrálních bank správce portfolia předpokládá, že většina emitentů dostojí svým závazkům. Výjimku tvoří pouze islandské banky. Z toho
vyplývá dosud nejvýraznější dosavadní dopad na
portfolio v historii jeho správy. „K přecenění islandských bank došlo v říjnu loňského roku. Nominální hodnota vkladu činila tři miliony korun
a po přecenění došlo k poklesu o 2,4 milionu korun,“ upřesnila Iveta Zalabáková.
Zastupitelé v návrhu rozpočtu na letošní rok, kdy
je v plánu realizace investičně náročných projektů,
uvažovali se zapojením celého portfolia, a to

i s nyní problematicky prodejnými dluhopisovými
částmi. Správce však doporučuje dluhopisy držet
až do doby jejich splatnosti. Nucený prodej by
v tuto chvíli znamenal ztrátu. Z celkového objemu
zhruba 39 milionů bankovních dluhopisů je ale 25
milionů splatných již v letošním roce, 11 v roce
příštím a tři miliony v roce 2012.
„Současný stav neohrožuje financování velkých investičních akcí,“ tvrdí místostarosta Jiří
Landa. „Využijeme 31 milionů korun, které jsme
ušetřili v loňském roce,“ upřesnil místostarosta.
Zastupitelé na svém posledním jednání 22. ledna
rozhodli, že dluhopisovou část portfolia ponechají
do doby splatnosti, případně do doby vhodnější
k prodeji.
Eva Břeňová
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DOPRAVA

PLATÍ NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Od ledna platí v Litoměřicích nové
jízdní řády městské hromadné dopravy. Počet spojů zůstal zachován. Ke změně došlo
pouze na lince B, která zajíždí k nemocnici.
„Časy příjezdů a odjezdů autobusů jsme
uzpůsobili požadavkům vedení nemocnice,
které zavedlo nový systém odchodů a příchodů zaměstnanců. Nebyl důvod nevyhovět. Vždyť jde o jednoho z největších zaměstnavatelů ve městě a okolí,“ vysvětlil
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Ivo Perna.
MHD pro město Litoměřice zajišťuje
Dopravní podnik Ústeckého kraje. Na základě uzavřené smlouvy zaplatí letos město
dopravci za jeden ujetý kilometrů 33.50
Kč, tedy o padesát haléřů méně, než tomu
bylo loni. Což pro městský rozpočet znamená úsporu ve výši několika desítek tisíc
korun. Na provozu linky A se i v letošním
roce bude podílet Interspar částkou ve výši
400 tisíc korun.
„Předpokládáme, že i v letošním roce
dosáhne ztrátovost MHD zhruba dvou milionu korun. Jde o částku, se kterou rozpočet města počítá,“ uvedl Ivo Perna, podle
něhož zůstává v posledních letech počet
přepravených cestujících na zhruba stejné
úrovni.
(eva)

ODTAHY AUT BUDOU ZAJIŠŤOVAT
TECHNICKÉ SLUŽBY
Odtahy špatně parkujících vozidel budou mít v Litoměřicích
od 1.dubna na starosti Technické
služby (TS) města Litoměřice.
Radní rozhodli, že k 31. března
vypovědí smlouvu firmě Slaboch, která tuto službu dosud
zajišťovala.
„Ročně jsme za ni platili 750
tisíc korun. Předběžné kalkulace
ukazují, že pokud ji bude vykonávat naše příspěvková organizace, bude levnější,“ vysvětlil
rozhodnutí radních místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.
Zároveň s tím radní rozhodli
o tom, že vedení TS může
z vlastních prostředků zakoupit
moderní odtahový vůz za téměř
dva miliony korun. Jeho technické parametry umožní naložit

i automobil parkující v řadě
nebo vůz s automatickou převodovkou, který by při klasickém
způsobu odtahu mohl být poškozen. „Koncesi na autodopravu máme. Odtahovou službu
hodláme v budoucnu nabízet
i policii a soukromým osobám,“
uvedl ředitel TS Jan Smolík,
který z tohoto důvodu hodlá přijmout další dva zaměstnance,
které chce využívat i při jiných
činnostech.
Odtahována jsou v Litoměřicích vozidla, bránící v čištění
pozemních komunikací. Dále
automobily parkující v rozporu
s vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích. Pokud
tvoří překážku silničnímu provozu, zaplatí hříšník zhruba pě-

tisetkorunovou pokutu městské
policii a při vyzvednutí automobilu firmě Slaboch tisícikorunu.
Pokud vůz brání úklidu vozovky, činí pokuta udělená
městskou policií 1500 korun.
Auto je poté firmou Slaboch
vráceno již bez dalšího poplatku. Jakým způsobem budou
platby probíhat poté, co se odtahů vozidel ujmou TS, radní
rozhodnou v následujících týdnech. Výše pokut ale zřejmě
zůstane stejná.
„V průměru je v Litoměřicích
v měsících, v průběhu nichž
probíhá úklid vozovek, odtaženo 120 až 130 vozidel měsíčně,“ informoval velitel městské policie Ivan Králik.
Eva Břeňová

PARKOVACÍ KARTY
ŠLY NA DRAČKU
O parkovací karty v centru města je velký zájem. Z celkového počtu 348
jich v polovině ledna zbylo pouze pět. V tuto chvíli už pro letošní rok nejsou
volné žádné.
Přednost při prodeji na příští rok dostávají stávající majitelé karet. „Již v polovině listopadu jsme je proto obeslali dopisem, že začíná prodej na příští rok.
Karty měli rezervované do 5. prosince, pak šly do volného prodeje,“ informoval ředitel Technických služeb města Litoměřice Jan Smolík.
Jako první byly vyprodané karty opravňující parkovat v centru města,
hlavně v ulicích 5. května, Lidická nebo Jezuitská. Zájem vzrostl i o parkoviště U Hvězdárny a garážový dům. Několik volných míst v lednu zbývalo
pouze na obou parkovištích Na Valech.
Cena za karty zůstala nezměněná. Tisícikorunu za roční vyhrazené místo
platí lidé bydlící v zóně placeného stání. Pět tisíc korun pak podnikatelé, kteří
zde mají provozovny.
(eva)

Vánoční stromky z celého města sváželi v průběhu ledna pracovníci technických
služeb, a poté je štěpkovali (na snímku Tomáš Hájek). Štěpky následně odváželi
do Malých Žernosek k dalšímu využití.

PŘIBUDOU DVĚ NOVÉ KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY
Nové kruhové křižovatky Na Kocandě, respektive v místě napojení Nádražní a Alšovy ulice na
Českolipskou, se Litoměřičané přece jen dočkají.
Přestože se v závěru loňského roku zdálo, že Ředitelství silnic a dálnic coby správci komunikace na
realizaci plánované akce nezbudou peníze, opak je
pravdou.
„K zahájení montované stavby by mělo dojít,
jakmile počasí dovolí. Pravděpodobně v průběhu
března. Zařízení se bude montovat na nový asfaltový povrch, který byl položen v závěru loňského
roku,“ informoval vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích Ivo Perna, který o realizaci akce usiluje již
několik let. Považuje ji totiž za důležitou z hlediska
zvýšení bezpečí chodců, kteří například u octárny
přecházejí silnici jen s velkými obtížemi. Tvar křižovatky s tzv. ostrůvky by měl v kritických místech
umožnit jejich bezpečný přechod.

Minikruhová křižovatka přibude i u plaveckého bazénu.

Stavba vyjde na zhruba 1,2 milionu korun.
O investici se podělí Ředitelství silnic a dálnic,
Správa a údržba silnic (SÚS) a město Litoměřice.
Ještě do konce roku pak bude položen nový as-

faltový povrch na silnici vedoucí z Litoměřic do
Třeboutic. Část zaplatí SÚS a část Severočeské
vodovody a kanalizace, které zde v loňském roce
řešily havarijní stav několik desítek let starého
vodovodu.
Minikruhová křižovatka na jaře přibude
i v místě napojení ulic Daliborova, Topolčianská
a Čechova, tedy v blízkosti plaveckého bazénu.
„Domnívám se, že touto stavbou zde zlepšíme
plynulost dopravy hlavně v ranní a odpolední
dopravní špičce,“ uvedl Ivo Perna. Zároveň
s montáží křižovatky dojde i k výstavbě dosud
chybějícího chodníku vedoucího přes železniční
přejezd směrem ke katastrálnímu úřadu. V rozpočtu města jsou připraveny dva miliony korun.
V plánu je i pokládka nového asfaltového koberce na vozovce vedoucí až k nemocnici, kterou
by měla zaplatit SÚS.
Eva Břeňová

6. února

PRODEJ BYTŮ POKRAČUJE
Další více než tři stovky bytů budou v Litoměřicích na prodej. Pracovníci majetkového odboru městského úřadu předloží zastupitelům ke
schválení nabídky prodejních cen
bytů nacházejících se v deseti domech v ulicích A. Muchy, Kubínova,
Ladova a Revoluční (nízkopodlažní
objekty). „Pokud prodejní cenu zastupitelé schválí na březnovém jednání, obdrží nájemníci nabídku na
koupi zhruba ve druhé polovině
roku,“ informoval vedoucí odboru
Václav Härting.
Naopak nabídku na koupi dostávají postupně již od počátku tohoto
roku nájemníci více než dvou stovek
bytů v Mládežnické, Stránského,
Družstevní a částečně i v Heydukově
ulici.
Privatizaci již nic nebrání ani v pří-
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padě služebních policejních bytů
a bytů vězeňské služby v Raisově
ulici. „V závěru loňského roku jsme
dostali od Policie České republiky Správa Severočeského kraje souhlas
se zrušením jejich služebního statutu,“ sdělil Václav Härting. Město
tedy může přistoupit k jejich prodeji.
Podmínkou je vypracování prohlášení vlastníka a znaleckých posudků.
Následně zastupitelé schválí koeficient prodeje a nabídkové prodejní
ceny. Nabídku na prodej mohou nájemníci očekávat koncem letošního
roku.
O tom, zda privatizace městského
bytového fondu bude i nadále pokračovat, by zastupitelé měli rozhodnout v nejbližší době. Jejich verdikt
se bude týkat domů v ulicích A. Muchy (čp. 421 a 425), Turgeněvově,

ZASTUPITELEM JE
JAN SZÁNTO
Jan Štíbr (foto
vlevo), jeden ze
služebně nejstarších členů zastupitelstva, opustil
svůj post. Rezignaci odůvodnil
velkým pracovním vytížením,
které se bude
zvyšovat v souvislosti s úkoly, které před ním coby
ředitelem Severočeské galerie výtvarného umění
stojí.
Poté, co mu starosta poděkoval za odvedenou
práci, složil slib zastupitele Jan Szántó, který je
stejně jako Jan Štíbr členem sociální demokracie.

POPLATKY ZA PSY SE NEMĚNÍ
Neměnná výše částky zůstává i u poplatku za
psy. Lidé v aktivním věku platí 800 korun ročně,
důchodci 200 korun. Majitelé psů jsou osvobozeni od platby poplatku v případě, že svému
zvířeti nechají implantovat čip. A to po dobu tří
let od jeho zavedení. Na úřadě je registrováno
zhruba pět stovek pejskařů.

Mrázově a v Kamýcké. V případě
ulic A. Muchy a Kamýcké jde o panelové domy. „Do domů v Mrázově
a Turgeněvově ulici však město v minulosti investovalo nemalou částku,“
poukázal na fakt, který by v rozhodování zastupitelů mohl sehrát roli,
vedoucí majetkového odboru.
Pokud zastupitelé přistoupí i k prodeji těchto bytů, zůstane v majetku
města necelých tři sta bytů. Jde
o byty nacházející se v historickém
jádru města, domy s pečovatelskou
službou, domov pro matku a dítě
a panelový dům čp. 1831/7 v Revoluční ulici se 77 byty, o jehož budoucnosti dosud není rozhodnuto.
Do rozpočtu města by díky privatizaci bytového fondu mělo v letošním roce přibýt okolo 60 milionů
korun.
Eva Břeňová

ZA SVOZ ODPADU LIDÉ
DLUŽÍ TŘI MILIONY
Výše poplatků za svoz komunálního odpadu se v Litoměřicích nemění. I nadále zůstává na stejné výši jako v letošním
roce, tedy 498 korun za osobu. Za loňský rok eviduje město
Litoměřice dlužnou částku ve výši 3 milionů korun. „Dlužníci
až na výjimky nezareagovali ani na prodloužení termínu
platby s odpuštěním penále,“ uvedla Kamila Frková, pracovnice ekonomického odboru, která má na starosti správu daní
a poplatků.
Vymáhání poplatků za loňský rok zahájí právní oddělení
městského úřadu na jaře. Dlužníky čeká kromě dlužné částky
také úhrada penále a nákladů souvisejících s exekučním řízením. „Právní oddělení v současnosti eviduje celkem 4 551 předaných nezaplacených poplatků za svoz komunálního odpadu, přičemž v této statistice samozřejmě v rámci
jednotlivých případů figurují stejní občané. Loni bylo k vymáhání předáno celkem 2 974 spisů vážících se k předmětnému místnímu poplatku za předchozí roky. Úspěšně vymoženo pak bylo v loňském roce 671 případů v částce 625 tisíc
korun. Nejvíce problematické při vymáhání tohoto poplatku
je to, že mezi dlužníky patří jednak nezletilé děti, ale bohužel
také občané, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně úřadu a ve
většině případu je jejich skutečný pobyt neznámý,“ konstatoval právník městského úřadu Petr Panaš.
(eva)

TŘÍDIT MŮŽEME I TEXTIL
Celkem 2 315 kilogramů textilu se podařilo vytřídit do konce října loňského
roku. Instalací kontejnerů na textil byl totiž ve městě v březnu spuštěn projekt KOUTEX, jehož cílem je právě třídění odpadu tohoto druhu. Kontejnery
na textil stojí u Penny marketu, ve Stránského ulici u Luny a v ulici Marie
Majerové u Alberta.
„Je to potěšující zpráva, protože i třídění textilu snižuje náklady na komunální odpad,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler, který by rád tuto službu dále rozšiřoval.
Objevují se však i první problémy například špatné ukládání textilního odpadu do speciálních nádob. Při svozech bylo zjištěno, že většina je ukládána
volně, bez předepsaných obalů. Textilie musí být vždy zabalené do PE-tašek
či pytlů a zavázané. Klidně i přelepené izolepou. Tím, že nejsou zabalené, dochází ke znečištění, a tím i znehodnocení. Nepoužitelný je i mokrý a špinavý
textil.
(eva)

BYTOVÁ KOMISE
BYLA ZRUŠENA
Po několika letech fungování byla
zrušena bytová komise města Litoměřice. O ukončení její činnosti rozhodli radní s účinností od 1. ledna
letošního roku.
„Postupnou rozsáhlou privatizací
bytového fondu ztratila své opodstatnění,“ vysvětlil místostarosta
a člen komise Jiří Landa. V loňském
roce projednávala přidělení jedenácti
bytů, z nichž bylo pět sociálního charakteru, předloni dokonce pouze
třech. Proto tato kompetence přechází
do majetkové komise rady města.
I její rozhodnutí bude mít pouze doporučující charakter. Konečné slovo
patří radě.
Rozhodnutí o přidělení místa
v ubytovně pro sociálně slabé v Želeticích pak zůstane na vedení odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
které bude i nadále provádět u žadatele sociální šetření.
(eva)

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ
5.- 6.2.

U Kapličky a Fillova

9.-10.2. Marie Pomocné a Na Mýtě
10.-11.2.

Topolčianská a Žižkova

12.-13.2. Březinova cesta a Neumannova
16.-17.2. Smetanova a Husova
19.-20.2. U Stadionu a Dalimilova
23.-24.2. Revoluční a Březinova cesta
26.-27.2. A.Muchy a Dukelská
2.- 3.3. Pod Vinicí a Kosmonautů
Stránského a Rybářské nám.
nebo Václavské nám.
parkoviště mezi V.Dominikánská
5.- 6.3.
Na Valech a Rooseveltova
3.- 4.3.

9.-10.3. Křižíkova a Želetice
10.-11.3.

Šafaříkova,Dobrovského a Polní

12.-13.3. Ladova a Jezuitská
16.-17.3. Dolní Rybářská a Vrchlického
19.-20.3. Nerudova a Dykova, Purkyňova
23.-24.3. Alšova a Tylova
26.-27.3. 28.října a Teplická
30.-31.3. Odboje a Seifertova,Heydukova
31.3.-1.4. Švermova a Zahradnická
2.- 3.4. Družstevní,Mládežnická a Horova
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ŠKOLSTVÍ

CIGARETY DĚTI
LECKDE KOUPILY

REKONSTRUKCE „LADOVKY“
NABRALA SVIŽNÉ TEMPO

Pět tisíc korun odešlo z účtu městské policie dětskému oddělení městské nemocnice. Jednalo se o částku
vybranou v trafikách na pokutách za
prodej tabákových výrobků osobám
mladším osmnácti let.
V rámci kampaně proti kouření totiž dětští zastupitelé přišli s nápadem
obejít několik trafik, večerek nebo
restaurací s cílem vyzkoušet personál, zda dodržuje zákon o prodeji tabákových výrobků. Obešli sedmadvacet provozoven, přičemž v deseti
uspěli. Strážníci městské policie pak
na místě rozdávali blokové pokuty
ve výši pěti set korun.
„Mohli jsme udělit sankci do výše
dvou tisíc. Vzhledem k tomu, že šlo
o první akci tohoto druhu, rozhodli
jsme se pro dolní hranici,“ uvedl velitel městské policie Ivan Králik,
který se s dětskými zastupiteli dohodl, že v obdobných kontrolách budou pokračovat.
(eva)

Z rekonstruované tělocvičny, která je od ledna v provozu, mají radost nejen děti,
ale i místostarosta Václav Červín (na snímku).
Foto Eva Břeňová

Dětští zastupitelé zastupující jednotlivé
základní i střední školy se zajímají o veřejné dění. Úzce přitom spolupracuje
s radnicí. Loni se například účastnili
besedy s vedoucími odborů (viz foto)
městského úřadu a navštívili služebnu
městské policie.
Foto Eva Břeňová

Rozsáhlá rekonstrukce Základní
školy v Ladově ulici je v plném proudu. Nová fasáda svítí na zatepleném pavilonu jídelny, který byl po
stavební stránce v nejhorším stavu.
Po dva měsíce trvající renovaci byla
uvedena do provozu i nová tělocvična, v níž došlo k výměně oken,
obložení topení, stěn a výměně palubovky.
„Část prostředků na moderní palubovku s třicetiletou zárukou uvolnilo město, část financí pocházejících z vedlejší hospodářské činnosti
poskytla škola,“ uvedl místostarosta Václav Červín. Tělocvična
byla mimo provoz dva měsíce.
„Děti v té době chodily o hodinách

a dubnu objekt získá novou fasádu.
V květnu a v červnu přijde na řadu
rekonstrukce střechy. Hlavní stavební práce na největším pavilonu,
který navštěvují žáci druhého
stupně, proběhnou až o letních
prázdninách.
Rekonstrukci nebylo možné provést v průběhu loňských letních
prázdnin. Několik měsíců totiž trvaly
legislativní přípravy související se
získáním dotace ze Státního fondu
životního prostředí. Oprava školy,
kterou navštěvuje 340 dětí, tak
mohla být zahájena až na přelomu
října a listopadu.
(eva)

NOVĚ I ŠKOLY MAJÍ ŠANCI ZÍSKAT GRANT
Školy a školská zařízení zřizovaná městem mohou získat grant na zajímavý projekt vzdělávacího charakteru. Radní na tento účel vyčlenili pro letošní rok 100 tisíc korun. „Až dosud se grantová politika školských zařízení netýkala, což byla škoda,“ vysvětlil místostarosta Václav Červín.
Podle něj budou granty určeny na podporu vědomostních, ekologických,
kulturních nebo zábavných soutěží pořádaných školami, domem dětí, ale
třeba i centrální školní jídelnou.
(eva)

tělocviku plavat, bruslit nebo do
přírody,“ dodal ředitel školy Martin
Hrdina.
Škola má za sebou čtvrtinu celkového rozsahu stavebních prací.
V současné době dochází k výměně
oken na pavilonu výchov. V březnu

VE ZKRATCE
• financování: 21 milionů korun
Státní fond životního prostředí,
6 milionů korun dotace města
• rozsah prací: výměna oken,
dveří, zateplení budovy, renovace střechy, modernizace tělocvičen

Proběhly zápisy do prvních tříd
V Litoměřicích proběhly tento týden, respektive ve dnech 4. a 5. února,
zápisy do prvních tříd šesti základních
škol zřizovaných městem a jedné soukromé. Podle demografického vývoje
ve městě se měl dostavit zhruba stejný
počet dětí jako v loňském roce, tedy tři
sta. Ne všichni však opravdu v září do
školy nastoupí. Každoročně dochází
z nejrůznějších důvodů k odkladům
povinné školní docházky.
Do 1.tříd základních škol se zapisovaly děti, které do 31.srpna letošního roku dovrší šestý rok věku. Na
přání rodičů byly zapisovány také
děti, které dovrší šestý rok věku
v době od 1.září do 31.prosince to-

hoto roku. „O jejich přijetí rozhodne
ředitel školy na základě posouzení
pedagogicko-psychologické poradny,
o které musí rodiče sami požádat.
Stejně tak musí učinit i v případě, že
chtějí odložit povinnou školní docházku,“ upozornila vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové
péče Městského úřadu Litoměřice
Miroslava Najmanová.
Školou s nejvyšším počtem dětí
zřizovanou městem Litoměřice je
v současné době ZŠ Boženy Němcové, kterou letos navštěvuje 448
žáků. Nejméně dětí, a to 282 pak dochází do ZŠ Na Valech (údaje ze září
roku 2008).
(eva)

INVESTICE DO ŠKOL A ŠKOLEK POKRAČUJÍ
Nejvyšší položkou investičního charakteru patřící v rozpočtu města do kapitoly odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče je zhruba šestimilionový příspěvek. Představuje podíl k evropské
dotaci získané na modernizaci Základní školy Ladova. Další více než tři miliony korun jsou určeny
na výměnu oken a opravu sociálního zařízení v ZŠ
Havlíčkova. 3,5 milionu je v rozpočtu města vyčleněno na vybudování nové mateřské školy. ZŠ
U Stadionu získá 400 tisíc korun na opravu sociálního zařízení sportovní haly a rekonstrukci elektrorozvodů v šatnách. Masarykova základní škola
od města dostane 200 tisíc na opravu oplocení a ZŠ
B. Němcové o padesát tisíc korun více na opravu
římsy fasády. Stotisícová částka je vyčleněna pro
ZŠ Na Valech. Určena je na opravu schodiště
u vchodových dveří.

Snahou města je, aby děti i učitelé měli ve školkách a
školách co nejlepší podmínky.
Foto Eva Břeňová

„S postupnou modernizací mohou počítat i vedoucí některých mateřských škol,“ uvedla vedoucí
odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
městského úřadu Miroslava Najmanová. Milion korun je určeno na opravu sociálních zařízení v MŠ Ladova, další milion na opravu sociálních zařízení a výdejny jídel v Masarykově ulici. Výměna oken
v Alšově ulici je vyčíslena na 1,5 milionu korun. Půl
milionu pak má stát oprava sociálních zařízení v Nerudově ulici. Výměna obkladu a dlažby kuchyně
v Eliášově ulici vyjde na 600 tisíc korun. Další statisíce jsou určeny na opravy střech. Část prostředků zastupitelé ponechali jako rezervu pro případ havárie.
„Do budoucna plánujeme postupné zateplení
všech školek panelového typu. První projekty začneme zpracovávat již v průběhu roku,“ dodala
Miroslava Najmanová.
(eva)
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DOZNÁ ZMĚN

POČTY NAROZENÝCH DĚTÍ

Průběh slavnosti, kterou vedení
radnice vítá nové občánky města, dozná po dlouhých letech zásadních
změn. Místostarosta Jaroslav Tvrdík
připravil několik novinek, které by již
v březnu rád uvedl do praxe.
Zřejmě tou nejzásadnější je změna
místa konání. „Probíhat již nebude
v divadle, ale v nově zrekonstruované obřadní síni městského úřadu,“
informoval místostarosta Tvrdík.
„Jde o reprezentativní místnost, v níž
se konají svatební obřady. A narození dítěte je neméně významnou
událostí,“ dodal místostarosta, podle
něhož si město váží každého narozeného dítěte. I proto by děti měly v budoucnu dostávat pamětní medaile
s vyraženým znakem města a na ručním papíře tištěné pamětní listy s motivem Litoměřic. „Uvažujeme i o malém kosmetickém balíčku,“ dodal
Jaroslav Tvrdík. Gerberu pro maminku pak zřejmě vystřídá růže.
Změna v choreografii se dotkne i hudebního doprovodu.
„V loňském roce jsme uspořádali
vítání občánků pro více než 240 miminek. Ne všichni rodiče však pozvání přijali,“ uvedla pracovnice odboru školství, kultury, sportu
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První vítání občánků v tomto roce proběhlo 22. ledna. Občanem Litoměřic se stal
i Tomášek ???? (na snímku se svými rodiči).
Foto Eva Břeňová

a památkové péče městského úřadu
Marie Dětinská. Zatímco loni probíhaly obřady po několika skupinách jedno odpoledne v měsíci, letos
se budou vzhledem ke zvyšujícímu
se počtu narozených miminek konat již dvě odpoledne v měsíci.
2001

sčítání
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4069

Zvýší se i počet zástupců města,
kteří obřad povedou. Kromě místostarosty Jaroslava Tvrdíka a zastupitele Petr Hermanna se v přednesu
slavnostního proslovu vystřídají
i místostarosta Jiří Landa a zastupitel Luděk Veselý.
(eva)
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GYMNAZISTÉ MAJÍ
DĚJINY V MALÍČKU
Studenti litoměřického gymnázia
mají dějiny v malíčku. Tříčlenný tým
studentů třetího a čtvrtého ročníku ve
složení Marta Vančurová, Martina
Vodáková a Tomáš Diviák prokázali
v celorepublikové dějepisné soutěži
nejlepší znalosti historie. Soutěžního
klání, které proběhlo v Chebu, se účastnilo celkem pětašedesát gymnázií.
Litoměřičtí gymnazisté se soutěže
účastní od roku 2000. Jednou skončili
druzí, vrcholu ale dosáhli poprvé.
Pod vedením pedagoga Petra Bašuse se pečlivě připravovali již od
března. „Hodně jsme četli, studovali
odbornou literaturu, podnikali exkurze,“ charakterizoval společnou
přípravu Tomáš Diviák. Prokazovat
totiž museli znalosti, které přesahují
nejen úroveň středoškolské látky, ale
mnohdy i vysokoškolské. V soutěži
absolvovali písemný text, poznávali
hrady a erby, po promítnuté ukázce
určovali, o jakou historickou událost
jde. Letošní ročník soutěže byl
přitom zaměřen na dobu husitskou.
Na přípravě náročného testu se podíleli přední čeští historikové.
Kromě litoměřického gymnázia se
soutěže účastnili také studenti lovosického a roudnického gymnázia,
kteří skončili na 45. a 46. místě. Díky
letošnímu prvenství může litoměřické gymnázium poslat příští rok do
soutěže již dva týmy.
(eva)

Tříčlenný tým pod vedením Petra Bašuse přijal za vzornou reprezentaci
města a školy starosta.
Foto Eva Břeňová

Obyvatelé Litoměřicka
plnili dětská přání

Ladislav Chlupáč s Olgou Haškovcovou a nejmenšími dětmi u vánočního
stromku.
Foto Eva Břeňová

Přestože vánoční svátky patří minulosti, i počátkem února stojí zato zmínit událost z doby předvánoční. Lidé z Litoměřicka a Roudnicka totiž podle
seznamu zveřejněném na internetu kupovali dárky pro čtyřiadvacet dětí z litoměřického dětského domova. Předat jim je několik dní před Štědrým dnem
přišel starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč společně s učitelkou mšenskolázeňské základní školy Olgou Haškovcovou.
„S nápadem přišla má dcera Olga. Vyvěsila na internet seznam dárků vytvořený podle toho, co v dopise děti psaly Ježíškovi. Lidé, a našlo se jich
opravdu hodně, pak vybírali, co koupí,“ popsala myšlenku maminka mladé
ženy. „Úžasná je v tom, že obyvatelé tohoto regionu spontánně plnili dětská
přání, aniž by někomu z nich šlo o to se zviditelnit,“ dodal starosta Chlupáč.
Zda je ve stále zabalených dárcích pod již nazdobeným stromečkem
opravdu auto na dálkové ovládání, stříbrné náušnice nebo školní taška, se děti
dozvěděly již 19. prosince večer, který pro ně byl dnem splněných přání.
„Vzhledem k tomu, že některé z nich odjíždějí na Vánoce k příbuzným, ke
společné štědrovečerní večeři usedáme dříve,“ vysvětlila vedoucí domova
Hana Ševčíková.
(eva)
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VYUŽIJTE ŠANCE
Tělesně postižení lidé mohou získat jeden z lékařských magnetoterapeutických kompletů. Až dosud je
přitom měly šanci zdarma získat
pouze nemocnice, ústavy a dětské
stacionáře.
Projekt Renaissance, zaměřený na
pomoc dětem a mládeži s trvale nepříznivým zdravotním stavem, dlouhodobě nemocným, seniorům a plně
i částečně invalidním spoluobčanům,
se však dále rozvíjí. Zapojit do něj se
mohou zdravotně postižení zasláním
žádosti s odkazem na své tělesné postižení, případně životní situaci a další
okolnosti související s tělesným omezením. Následně jsou zajišťováni
sponzoři, díky kterým má žadatel
možnost zdarma získat jeden z magnetoterapeutických kompletů. Více
na www.projekt-renaissance.cz (eva)

HANDY ASISTENT
Stříbrná Škoda Roomster s logem
Handy asistent brázdí ulice Litoměřic
již od poloviny září. Škodou Mladá
Boleslav pro letošní rok zdarma zapůjčené vozy využívají zdravotně
handicapovaní občané k přepravě na
úřady, poštu, rehabilitaci, k lékaři
apod.
„Handy asistent je součást našich
služeb, zabezpečující přepravu starších, nemocných a nemohoucích
osob,“ uvedla Romana Tribunová,
vedoucí Regionálního centra pomoci
a mobility v Litoměřicích (Dlouhá
194/47). Podle ní není problém zajistit dovoz handicapovaných dětí do
školy, dopravit klienty za kulturou,
ale například i dovézt zdravotní sestry za klientem. Členové rodiny si
tudíž nemusejí brát volno na vyřešení často svízelné situace.
(eva)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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ŽIVLI ANEB ŽIVOT V LITOMĚŘICÍCH
Děti základních škol by měly
vědět, jaké sociální služby jsou osobám v přechodné krizi, ohrožených
drogou a etnickým menšinám v Litoměřicích poskytovány. To je cílem
projektu ŽivLi aneb Život v Litoměřicích, který v rámci 2. komunitního
plánu sociálních služeb města na rok
2007 až 2009 připravili pracovníci
Domu P. Marie Pomocné provozovaného Farní charitou.
Nejprve v průběhu loňského roku
probíhala na základních a speciální
škole informační kampaň o poskytovatelích sociálních služeb. „Úkolem
žáků do projektu zapojených škol pak
bylo v rámci vyhlášené soutěže malovat obrázky a psát slohové práce na
témata související se sociální problematikou,“ uvedla pracovnice azylového domu Lenka Bradová. Například Kateřina Andrášová ze ZŠ
Ladova za práci s názvem „Droga je
můj perník“ získala druhé místo. „Je
o lidech, kteří berou drogy a neuvědomují si, že jim zato nestojí,“ charakterizovala svoji práci žákyně osmé
třídy.
Vítězná díla jsou obsahem kalendáře ŽivLi, který vyšel v závěru loň-

Lenka Bradová blahopřeje Kateřině Andrášové k zisku 2. místa v kategorii slohových prací.
Foto Eva Břeňová

ského roku a ke koupi je v azylovém
Domě P. Marie Pomocné.
„Jsem rád, že se tento projekt,
který město Litoměřice podpořilo sto
tisíci korunami, podařilo zrealizovat.
Máme dobře propracovanou síť sociálních služeb, na čemž mají velkou
zásluhu neziskové organizace. Infor-

mace o nich se prostřednictvím projektu dostávají do škol, a tím i do rodin,“ konstatoval starosta města Ladislav Chlupáč, který při vernisáži
výstavy osobně předával ocenění dětem, jejichž obrázky a slohové práce
byly vyhodnoceny jako nejlepší.
Eva Břeňová

DOZORČÍ RADA PODPORUJE VÝBĚR POPLATKŮ
Dozorčí rada Městské nemocnice
v Litoměřicích projednala 28. ledna
problematiku úhrad regulačních poplatků ve zdravotnictví a záměr Ústeckého kraje na jejich kompenzaci
v krajských zdravotnických zařízeních, které kraj vlastní nebo je jejich
zřizovatelem.
„Jako zástupci kontrolního orgánu městské nemocnice jsme nu-

ceni konstatovat, že tento krok
může vést k nerovným podmínkám či k zvýhodňování jednoho
zdravotnického subjektu před druhým,“ prezentoval stanovisko dozorčí rady její předseda Radek
Lončák.
Dozorčí rada vnímá, že regulační
poplatky tvoří nezanedbatelnou část
příjmu nemocnice. Tyto prostředky

byly doposud využívány na zkvalitnění podpory poskytování zdravotní
péče v nemocnici. Dle vyjádření jejího vedení bude příjem za regulační poplatky v roce 2009 používán
ke stejným účelům.
Z těchto důvodů podporuje dozorčí rada další výběr regulačních
poplatků v nemocnici, a to i nadále
v souladu s platnými zákony ČR.

STAVBA HOROLEZECKÉ STĚNY V PROGRAMU ZŮSTALA
Umělá horolezecká stěna v areálu
Základní školy Ladova, poradenství
pro zadlužené osoby nebo další rozšíření městského kamerového systému. To jsou některé z dalších
projektů, které by mohly být realizovány v letošním roce. A to v případě, že město uspěje v Programu
prevence kriminality a získá od Ministerstva vnitra dotaci na předložené projekty. Program vychází z
analýz sestavených odbornými pracovníky Okresních správ Policie
ČR podle nápadu trestné činnosti
na tisíc obyvatel.
Horolezeckou stěnu se v loňském
roce nepodařilo zrealizovat, protože
žádost města o dotaci nebyla na rozdíl od předchozích let úspěšná. Rozměry tělocvičny ZŠ Ladova přitom
dovolí vybudovat stěnu o celkové
rozloze 100 m2, včetně převisů. Využívána má být jak žáky školy, tak
i veřejností.
Již několik let po sobě je pravidelně rozšiřován městský kamerový

Policistky z preventivně informační skupiny (na snímku Jana Kofrová) spolupracují s městem při různých osvětových akcích. Jednou z posledních byla
kampaň Den bez aut.
Foto Eva Břeňová

systém. Loni k tomu došlo i přesto,
že město nebylo v žádosti o dotaci
úspěšné. Nový monitorovací bod ve
Stránského ulici zaplatilo ze svého.
Počet nových kamer a jejich umístění
vždy vychází jednak z finančních
možností a z potřeby umístit kamery
tak, aby sledované místo bylo v lokalitě ohrožené trestnou činností,
popř. s větším počtem zaparkovaných aut. „Letos bude nová kamera
instalována zřejmě Na Valech,“ informoval velitel městské policie Ivan
Králik.
Dalším z navržených projektů je
poradenská činnost pro zadlužené
osoby Diecézní charity. Klub Oáza
zase plánuje rozšíření jak prostor, tak
spektra nabízených služeb klubu,
který pod hlavičkou Domu křesťanské pomoci poskytuje své služby druhým rokem.
Projekt zaměřený na prevenci kriminality a výchovu dětí v MŠ, ZŠ
a dětí z narušených rodin připravili
i pro letošní rok pracovníci preven-

tivně informační skupiny okresního
ředitelství Policie ČR v Litoměřicích.
Policisté pravidelně navštěvují děti
a mládež na základních školách, kde
pořádají soutěže, besedy a aktivity
s cílem zvýšit povědomí dětí v oblasti
prevence negativních jevů ve společnosti. „Tato činnost se velice osvědčila. Je realizována po ročnících formou postupného přecházení dětí
z jedné aktivity do druhé. Město tyto
aktivity podporuje a s PČR na jejich
realizaci spolupracuje,“ zhodnotil
manager Programu prevence kriminality Tibor Horváth.
Chránit děti lze i pohádkou. Jejím
prostřednictvím proto hodlá Klub
ochotníků a přátel loutkového divadla v Litoměřicích ukázat dětem,
jak se mají chovat a co mají dělat
v případě, že se setkají s drogou či jiným negativním jevem.
Rozhodnutí o tom, zda Litoměřice získají požadovanou dotaci
a v jaké výši, padne zřejmě v polovině roku.
(eva)
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ÚSPĚŠNOU PARALYMPIONIČKU
PŘIJAL STAROSTA MĚSTA
získal zajímavou praOsobní poděkování
covní příležitost, a maza skvělou dlouholetou
lým synem žila a přireprezentaci města ve
pravovala
se
na
stolním tenise se dostalo
olympiádu. Čínštinu
od starosty Litoměřic
tedy zvládá bravurně. A
Ladislava Chlupáče Minejen čínštinu, ale nachale de La Bourdonpříklad i francouzštinu.
naye, rozené Žákové.
Stejně tak tříletý Teo již
Sedmadvacetiletá sporovládá tři jazyky.
tovkyně je totiž mistryní
Stačilo přitom málo
Evropy, vicemistryní
a úspěšná stolní tenistka
světa a loni obsadila na
by z ní nikdy nebyla.
letních olympijských
hrách v Pekingu mezi
„Strašně chtěla hrát
zdravotně handicapovabasketbal. Bohužel nánými sportovci vynikasledkem špatně vyvinující čtvrté místo.
tého kyčelního kloubu
„Je to můj ne největší,
to nebylo možné. Coby
ale určitě nejhezčí Knihu o Litoměřicích jako památku na rodné město předal Michale jedenáctiletou dívenku
úspěch.
Atmosféra de La Bourdonnaye, rozené Žákové, starosta Ladislav Chlupáč.
jsme ji tedy přivedli
Foto Eva Břeňová
v Číně, kde jsem hrála
k ping pongu, což
před šestitisícovým publikem, byla čekal o několik set kilometrů dál u své hlavně z počátku nelibě nesla,“ vzposkvělá,“ sdělila starostovi své dojmy čínské chůvy.
míná na začátky své dcery Aleš Žák.
sympatická sedmadvacetiletá žena,
Vánoční svátky prožila Michala se
Na rozdíl od mnohých českých
která se olympiády účastnila společně sportovců měla Michala v Číně po- svou rodinou v Litoměřicích. Po Nose svým manželem, jenž však vzhle- četné publikum. Kromě maminky, vém roce se s mužem vrátila do Frandem ke svému původu hájil ve stolním sestry, manžela, jeho rodičů a čes- cie. Zda nadobro vymění Francii za
tenise barvy Francie. V olympijské kých fanoušků jí drželo palce i čín- Čechy, v tuto chvíli ještě sama neví.
vesničce rozdělené podle národů proto ské publikum. Poslední tři roky totiž „To ukáže až čas,“ říká štíhlá tmavožili odděleně. A jejich tříletý syn na oba v Číně se svým mužem, který zde vláska.
Eva Břeňová

RADNÍ SLIB SPLNILI
Vedení radnice plní svůj slib. Loni
prvně schválený příspěvek města ve
výši 1,7 milionu korun určených na
podporu činnosti sportovních klubů
zůstal v rozpočtu města i pro letošní
rok. O tom, jak přesně částka bude
rozdělena, rozhodnou zastupitelé dle
návrhu sportovní komise na svém
březnovém jednání.
„Na základě jednání se zástupci
sportovních klubů však nejvyšší
částku dostanou stejně jako loni ho-

kejisté a basketbalisté, nově i fotbalisté. Následovat bude stolní tenis,
judo, hokejbal, veslování a v neposlední řadě i aerobic, šerm a plavání,“
uvedl místostarosta a člen komise
Václav Červín.
Loni dostali 1,7 milionu korun
s ohledem na početnost členské základny a náročnost provozu zimního stadionu hokejisté hrající druhou národní ligu. 300 tisíc získali
basketbalisté. O zbytek se dělili

stolní tenisté, judisté, hokejbalisté,
veslaři, plavci, šermíři a trampolínistky.
S ohledem na úsporná opatření
však letos nebude rozděleno 300 tisíc
korun určených oddílům na investice. „Úsporná opatření se nevyhnula
ani sportovcům,“ vysvětlil Václav
Červín. Předloni celou částku získala
TJ Sokol na výměnu palubovky v sokolovně u Jiráskových sadů, loni TJ
Slavoj dostal 175 tisíc na stavbu nového přistávacího zařízení na Labi a
TJ Sokol Pokratice 125 tisíc na nákup
sekačky.
(eva)

HOKEJISTŮM MĚSTO PŘISPĚLO NA LED
V prosinci opustili hokejisté stadion, kde byla zahájena dle předpokladů zhruba rok a půl trvající rekonstrukce. Trénovat a odehrávat domácí
zápasy proto malí i velcí hokejisté začali v sousedních Lovosicích
a v České Lípě, čímž jim značně
stouply náklady související s pronájmem ledu a dojížděním. Pomocnou
ruku podalo město. Zastupitelé z rozpočtu uvolnili 1,5 milionu korun.
„Bez této finanční pomoci by oddíl zanikl,“ přiznal ředitel městských
sportovních zařízení Jaromír Tvrzník.
Přestože maximum zápasů a tréninků
se odehrává v Lovosicích, z důvodu
nedostačující kapacity se část přípravy i zápasů přesouvá do České
Lípy.
„Hokejisté si pomoc zasloužili.
Navíc město ušetří zhruba čtyři miliony korun na provozních nákladech
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zimního stadionu,“ vysvětlil místostarosta Václav Červín.
Pracovníci městských sportovních
zařízení v čele s ředitelem Jaromírem Tvrzníkem, kteří dosud sídlili ve

správní budově zimního stadionu, našli dočasné útočiště na fotbalovém
stadionu. Respektive v prostorách
restaurace, která je v současné době
mimo provoz.
(eva)

SLAVOJ DOSTAL
DVA MILIONY
Vedení radnice uzavřelo s Tělovýchovnou jednotou Slavoj Litoměřice smlouvu na provoz a údržbu
koupaliště pro letošní rok. Zároveň
s tím Slavoj od města získal dotaci
ve výši dvou milionů korun, a to
s ohledem na finanční náročnost
provozu areálu.
„Což znamená, že ještě v letošním
roce bude plavecký areál provozovat
Slavoj. Předpokládám, že ke směně
pozemků a převodu areálu do majetku města dojde na podzim,“ informoval zastupitele místostarosta Václav Červín.
(eva)

BUDE VYHLÁŠEN
SPORTOVEC ROKU
Eva Aichmajerová a Radek Šilhan
budou i letos moderovat vyhlášení
ankety o nejúspěšnějšího sportovce
Litoměřicka za rok 2008. Na slavnostním večeru, který se uskuteční 12.
února od 18 hodin v domě kultury
vystoupí zpěvačky Ilona Csáková a
Marcela Holanová, k vidění budou
taneční vystoupení i biketrialová
show.
Pořadatelem již 9. ročníku je litoměřický Deník společně s okresním sdružením ČSTV a městem Litoměřice. Vyhodnoceno bude deset
jednotlivců dospělých, pět mládežníků, tři kolektivy dospělých, tři
mládeže, jeden handicapovaný a jeden seniorský (veteránský) sportovec.
Loni zvítězil v kategorii jednotlivců dospělých Libor Uhlík (Sport
Judo Litoměřice), mezi mládežníky
triumfoval atlet Jakub Živec. (lap)

DĚLNÍCI DEMOLUJÍ
ZÁPADNÍ TRIBUNU
Na konci prosince byl ukončen
provoz zimního stadionu. Nyní již
běží naplno stavební práce vedoucí k jeho modernizaci. „Demolicí prošly bývalé šatny. Stavební firma nyní pracuje na
odbourání západní tribuny směřující k mrazírnám (viz foto). Zároveň s tím buduje opěrnou stěnu,“
charakterizoval stav současných
prací stavební technik odboru
územního rozvoje městského
úřadu Ladislav Pošík.
Stavba má být dle smlouvy dokončena do března roku 2010. Následně dojde k vybavení interiérů.
Veřejnosti bude stadion představen v červnu téhož roku. (eva)
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PROGRAMY

Dùm kultury

Divadlo K. H. Máchy

ÚNOR

BŘEZEN

ÚNOR

12.2. Nejúspěšnější sportovec Litoměřicka
za roku 2008
Uvádějí Eva Aichmajerová a Radek Šilhan. Volné vstupenky k dispozici v redakci Litoměřického deníku.
Od 18.00 hod.
14.2. Sváťovo dividlo
Maškarní karneval. Od 15.00 hod.
15.2. Taneční odpoledne
K tanci a poslechu hraje Pichlovanka.
Od 15.00 hod. 65 Kč.
18.2. Vladimír Mišík a ETC + Blues Session
Dvojnásobná porce muziky.
Od 19.30 hod. 200 Kč.
23.2. Nový Zéland – na kole i pěšky
Cestopisná přednáška – přednáší Karel
Stýblo. Od 18.00 hod. Vstupné 65 Kč.

1.3. Sváťovo dividlo. Loutkové divadlo s pohádkou O perníkové chaloupce. Od 10 a
15 hod.
Vstup dobrovolný.
12.3. Koncert skupiny Skyline.
Vstupné 100/150 Kč
15.3. Sváťovo dividlo. Loutkové divadlo s pohádkou O Broučkovi. Od 10 hod.
Vstupné dobrovolné.
15.3. Taneční odpoledne. Hudba všech žánrů
pro všechny generace. Hraje kapela Žosanka. Od 15 hod.
21.3. Ples jara. Od 20 hod.
23.3. Kamelot. Od 19.30 hod.
25.3. Aljaška. Přednáší Václav a Olga Šilhovi.
Vstupné 65 Kč.
(Změna programu vyhrazena)

Večerní představení

Plesy:
6.2. mat.ples
13.2. mat.ples
20.2. mat.ples
21.2. mat.ples
27.2. mat.ples
28.2. mat.ples

Plesy:
6.3. matur. ples SPGŠ LTM
7.3. matur. ples Zubní technik Ústí n.L.
13.3. matur. ples Ekonom 3.A LTM
14.3. Reprezentační ples Ústeckého kraje
20.3. matur. ples SŠ Štětí
21.3. Ples jara Litoměřice

GJJ Litoměřice
GJJ Litoměřice
1. KŠPA Litoměřice
ISŠ Litoměřice
VOŠ a SoŠ Roudnice n/L
SpgŠ Litoměřice

24.2. Den na zkoušku – Lumír Olšovský - Divadelní společnost Háta. Hudební komedie o tom, jak se žena rozhodne poznat muže ještě předtím, než se definitivně zamiluje. Hrají: M. Absolonová, L. Něrgešová ……
Od 19.00 hod. 190-280 Kč.
25.2. Ředitelé – Daniel Besse – Divadlo Na zábradlí.
Současná francouzská komedie. Od 19.00 hod.
210 – 300 Kč.
Koncerty
18.2. Martin Švajda – violoncello
Pavel Kratochvíl – klavír
Česká hudba 20. století. Od 19.00 hod. 40 – 120 Kč.
26.2. Veřejný koncert žáků ZUŠ. Od 18.00 hod.

BŘEZEN
10.3. Nějak se to zvrtlo (činohra, Divadlo Viola). Od 19 hod.
17.3. Robert Pacourek – klarinet
Michal Rezek - klavír (koncert KPH). Od 19 hod.
18.3. Petrolejové lampy (činohra, Divadlo Na Jezerce).
Od 19 hod.
20.3. ukončení výstavy “Panoramatické pohlednice
z Francie” Jaroslava Poncara
27.3. vernisáž výstavy Dílny ručního papíru. Od 17 hod.
Podrobnější informace průběžně na www.mkz-ltm.cz.
Předprodej vstupenek na březen bude zahájen v pondělí 16.
února ve 14:30 v pokladnách MKZ.

Program kina Máj na mìsíc únor a březen
ÚNOR
6.2. Lovecká sezóna 2. (USA, 2008,
animovaný). Domácí vs. lesní
hosté. Vyhraje dravější.
Od 17:30.
Jak se zbavit přátel a zůstat
úplně sám.(VB, 2008). Komedie o novináři, který se hrabe
v soukromí celebrit a nečeká, že
vše může nakonec přerůst přes
hlavu. Od 20 hod.
7.2. Lovecká sezóna 2. Od 15:30
a 17.30 hod.
Jak se zbavit přátel a zůstat
úplně sám. Od 20 hod.
8.2. Lovecká sezóna 2. Od 15:30
a 17.30 hod.
Jak se zbavit přátel a zůstat
úplně sám. Od 20 hod.
9.2. Ocas ještěrky (ČR, 2009,
drama). Hlavním hrdinou je devětadvacetiletý muž, kterému
bylo předpovězeno, že rok před
svými třicátými narozeninami
zemře. A čím dál tím víc to vypadá, že ne téhle věštbě něco
bude. Od 20 hod.
10.2. Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník (USA, 2008). Celosvětový fenomén poprvé na filmovém platně. Od 17:30 hod.
Ocas ještěrky. Od 20 hod.
11.2. Ocas ještěrky. Od 17:30 hod.
Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník. Od 20 hod.
12.2. Něco z Alenky (Československý/Švýcarský, 1987). Pocta
představivosti L. Carrolla v podání mistra české animace a surrealismu. Od 20 hod.
13.2. Deník nymfomanky (Španělsko, 2008, erotické drama).
Atraktivní žena a úspěšná manažerka si vede deníček s nejintim-

14.2.

15.2.

16.2.

17.2.

18.2.

19.2.

20.2.

nějšími detaily svého šokujícího
sexuálního života. Od 20 hod.
Peklo s princeznou. Od 15:30
a 17.30hod.
Deník nymfomanky. Od 20 hod.
+ mimořádně i od 22 hod.
Peklo s princeznou. Od 15.30
a 17.30 hod.
Deník nymfomanky. Od 20
hod.
Peklo s princeznou. Od 15:30
hod.
Podivuhodný příběh Benjamina Buttona (USA, 2008, romantický, mysteriózní). Epický
příběh o muži, který se narodí
jako starý a během života pouze
mládne.
Od 20 hod.
Peklo s princeznou. Od 9:30
a 17.30hod.
Podivuhodný příběh Benjamina Buttona. Od 20 hod.
Peklo s princeznou. Od 17:30
hod.
Podivuhodný příbeh Benjamina Buttona. Od 20 hod.
Cesta na Měsíc 3D (Belgie,
2008, animovaný). Skutečné 3D
s brýlemi. Zažijete na vlastní oči
cestu na Měsíc v jedinečném trojrozměrném zážitku..
Od 17.30 hod.
Nosferatu fantóm noci (Německo/Francie, 1979). Filmový
klub projekt 100.
Vášnivá pocta Murnauovu Nosferatovi a upírské tématice.Od
20.00hod.
Cesta na Měsíc 3D. Od 15.30
a 17.30 hod.
Yes man (USA,2008, komedie).
Adaptace bestselleru D.Wallace
s nepřekonatelným
J.Carrym. Od 20 hod.

21.2. Cesta na Měsíc 3D. Od 15.30
a 17.30 hod.
Yes man. Od 20 hod.
22.2. Cesta na Měsíc 3D. Od 15.30
a 17.30 hod.
Yes man. Od 20 hod.
23.2. Cesta na Měsíc 3D. Od 15.30
a 17.30 hod.
Veřejný nepřítel č.1: epilog
(Francie, 2008, biografický thriller)
Zakončení dvoudílné gangsterské ságy. Od 20 hod.
24.2. Tobruk (ČR/SR, 2008) . Filmové odpoledne. Válečné drama
českých vojáků z roku 1941. Od
15.30 hod.
Veřejný nepřítel č.1: epilog. Od
17.30 hod.
Cesta na Měsíc 3D. Od 20 hod.
25.2. Cesta na Měsíc 3D. Od 17.30
a 20 hod.
26.2. Soník Niko
(Finsko/Dánsko/SRN/Irsko,
2008, animovaný). Malý sob se
s kamarádkou veverkou vydává
na dalekou cestu za svým otcem.
Od 9.30hod.
Líbáš jako Bůh (ČR, 2009, komedie). Nový film M. Poledňákové plný nadhledu, temperamentu a laskavé ironie. Od 17.30
hod.
Psycho (USA,1960). Filmový
klub projekt 100. Jedno z vrcholných děl hororu mistra hrůzy
A. Hitchcocka. Od 20 hod.
27.2. Sobík Niko. Od 14 hod.
Líbáš jako Bůh. Od 17.30 a 20
hod.
28.2. Líbáš jako Bůh. Od 17.30 a 20
hod.

BŘEZEN
1.3.

Sobík Níko od 15.30 hod.,
17:30 a 20:00 Líbáš jako
bůh
2.3.
od 10 hod. Sobík Niko, 20
hod. Líbáš jako bůh
3.-4.3. od 20 hod. Líbáš jako bůh
5.3.
od 17:30 hod. Příběh o Zoufálkovi, 20 hod. Farma zvířat (FK - Projekt 100)
6.3.
od 10.00 a 17.30 hod. Příběh o Zoufálkovi, 20 hod.
Kamarádova holka
7.3.
od 17:30 hod. Příběh o Zoufálkovi, 20 hod. Kamarádova holka
8.3.
od 15:30 hod. Příběh o Zoufálkovi, 17:30 a 20 hod. Kamarádova holka
9.-11.3. od 20 hod. Po přečtení
spalte (nový film bratří
Coenů)
12.3.
od 17:30 hod. Zamilovaná
zvířata, 20 hod. Anténa (FK
- Projekt 100)
13.-15.3. Zamilovaná zvířata
13.-15.3. Underworld: Vzpoura Lycanů
16.-18.3. Nouzový východ
16.-18.3. Che-Argentine
(životní
osudy Che Guevary)
19.3.
od 20 hod. filmový klub - ve
spolupráci s Knihovnou K. H.
Máchy
20.-22.3. Pohádky na dobrou noc
20.-22.3. Výměna
23.-25.3. Valkýra
24.3.
od 17:30 hod. Katyň (Filmové odpoledne se slevou
pro seniory)
26.-29.3. Vévodkyně
27.-31.3. Bolt - pes pro každý případ
30.-31.3. Cinka Panna

6. února
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KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU BUDE V LITOMĚŘICÍCH
Litoměřičtí to s rozvojem cestovního ruchu myslí vážně. Ve dnech
26. a 27. března totiž pořádají
v domě kultury konferenci o regionálním cestovním ruchu Stop and
Stay. Po úspěšném rozjezdu pravidelné veřejné lodní dopravy, zavedení provozu výletního vláčku a
dalších novinek chtějí ukázat, že
město nabízí podmínky a potřebné
zázemí i pro pořádání konferencí
nejen na republikové, ale i mezinárodní úrovni.
Konference se stane příležitostí
pro zhruba dvě stovky účastníků regionálního cestovního ruchu, kteří
pocházejí ze soukromé sféry nebo
státní správy. Představeny budou
nové trendy v této oblasti.
„Program se bude skládat ze tří
bloků,“ informoval Kamil Soukup,
ředitel Centra cestovního ruchu
Litoměřice, které je od 1. ledna novou příspěvkovou organizací města.
První den bude věnován regionálnímu cestovnímu ruchu a veřejné
osobní lodní dopravě. Zazní i novinky z oblasti venkovské a aktivní
turistiky. Zájemci se seznámí s moderními audiovizuálními prostředky, které jsou v současné době
na trhu dostupné. Poté přijde na
řadu cykloturistika. „S pomocí německých partnerů chceme ukázat,
že cyklostezky lze budovat i v centrech měst. Tedy věc, která je nejen

S ohledem na fakt, že jedním z cílů
konference je představit krásy Českého středohoří, bude v rámci ní
kromě jiného připravena i plavba lodí
po Labi a projížďka po nejzajímavějších místech Českého středohoří.
Eva Břeňová

ZÁŠTITA
• vicepremiér a senátor Alexandr
Vondra
• hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová

V zájmu propagace města se Jaroslav Tvrdík a Kamil Soukup zúčastnili v lednu
veletrhu Regiontour v Brně.

v sousedním Německu běžná, ale
nám se nedaří ji realizovat. Hlavně
díky legislativě, kterou se mnohdy
zbytečně ohání Policie ČR,“ podotkl místostarosta Tvrdík.
V rámci konference, která se koná
pod záštitou vicepremiéra a senátora
Alexandra Vondry, pravděpodobně
proběhne i pracovní setkání náměstků
hejtmanů zodpovědných za cestovní
ruch a předsedů krajských sekcí Asociace hotelů a restaurací ČR.
„Připraveny jsou i doprovodné
programy určené veřejnosti,“ připomněl Kamil Soukup. Jde o semi-

nář týkající se zvyšování produktivity práce v cestovním ruchu,
workshopy pro podnikatele a agentury působící v této oblasti, ale i o
prezentaci moderních vybavení informačních center, konferenčních a
kongresových prostorů, vybavení
pro turisty apod. Zajímavá nepochybně bude i přehlídka vítězných
snímků fotografické soutěže České
středohoří, přehlídka filmů z 41.
ročníku Tourfilm, jež se pravidelně
koná v Karlových Varech, nebo
ukázka umění studentů hotelových
škol z Teplic a Litoměřic.

CESTOU NECESTOU

architekt a herec David Vávra přijede
na cestovatelský festival.

Cestou necestou je název cestovatelského festivalu, který se jako jedna z doprovodných akcí Konference cestovního ruchu Stop and Stay uskuteční ve
dnech 25. až 29. března. Připraveno je promítání přehlídky vítězných filmů
41. ročníku Tourfilm Karlovy Vary 2008, vítězných filmů 6. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2008 (dobrodružné, adrenalinové, cestopisné filmy), ale i přehlídka filmů Pavola Barabáše.
Promítnuty budou filmy Šumné Polabí nebo Kdo mě naučí půl znaku
(o Vietnamu). Hostem pořadu věnovanému českému polárníku Františku Běhounkovi se stane polárník Václav Sůra. „Lidé se mohou těšit i na cestopisné
přednášky a besedy. Například o Hindustánu spícím a bdícím bude vyprávět
Radek Květoň. Pomocí promítání historických snímků představíme České
středohoří a Ústecko tak, jak jej běžně neznáme,“ zmínila vedoucí kina Máj
Renata Vášová.
Cestovatelský festival, jehož jednotlivé akce se uskuteční v domě kultury,
kině Máj, knihovně K. H. Máchy a Hospůdce u letního kina, bude mít i svého
významného hosta. Účast již přislíbil herec a architekt Davida Vávra (foto
vlevo). Více na www.mkz-ltm.cz
(eva)

CENA ZA „UDRŽITELNOU ENERGETIKU“
Město Litoměřice sbírá jedno ocenění za druhým. Po ocenění kvality veřejné správy, které se mu dostalo od
ministra životního prostředí Martina
Bursíka, přišla i pochvala za „udržitelnou energetiku,“ jež je společným tématem Národní sítě Zdravých měst,
mezi jejíž čelní představitele Litoměřice patří.
Cenu za úspěchy dosažené v oblasti
udržitelné energetiky převzal za litoměřickou radnici tajemník úřadu Radek

Löwy, vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler a zastupitel Petr
Hermann. Stalo se tak v Praze na konferenci Zdravých měst pořádané u příležitosti patnáctiletého působení této
asociace v ČR. Dlouhodobé úsilí města
Litoměřice, které získalo punc zapáleného propagátora alternativních zdrojů
energie, by mělo být korunováno na
počátku příštího roku, kdy se chystá
podat žádost o dotaci na realizaci projektu stavby geotermální elektrárny.

Konference pořádaná pod záštitou
nyní již bývalého ministra pro místní
rozvoj Jiřího Čunka se věnovala výsledkům dlouhodobé spolupráce Zdravých měst, obcí a regionů s partnery
a také tématům, jako jsou finanční
zdroje pro rozvoj měst, udržitelná energetika nebo podpora zdraví.
(eva)
Zastupitel Petr Hermann ukazuje cenu
ocenění, které se městu dostalo od ministra Bursíka.
Foto (eva)

PARTNEŘI KONFERENCE
• Asociace hotelů a restaurací
České republiky
• Czech Tourism
• CHKO České středohoří
• ISŠ cestovního ruchu Litoměřice
• Maska místní akční skupina obcí
v Českém středohoří
• Nadace partnerství
• Ústav pro ekopolitiku
• Ústecký kraj
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
• Český rozhlas Sever
• Litoměřický deník
• Litoměřicko 24 (internetový server)
• TRAVEL profi (časopis pro cestovní ruch)
• CzechTravel (magazín o cestování)

OPRAVA KOSTELA MÁ
LETOS FINIŠOVAT
Zrenovovaný kostel Všech svatých,
nacházející se v centru města, si veřejnosti neprohlédne na jaře, jak se
původně očekávalo. Kvůli zpoždění
stavebních prací ho církev představí lidem zřejmě až v závěru roku. I letos
na tuto památku město ve svém rozpočtu pamatuje milionovým příspěvkem, který je určen na výměnu dlažby.
Dvěma miliony již přitom přispělo
v roce 2006. „Zajímavostí je, že zatímco kostel je majetkem církve, věž
této památky patří městu,“ podotkl
starosta Ladislav Chlupáč.
(eva)
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VINOBRANÍ STÁLO DVA MILIONY
Vinobraní v loňském roce stálo celkem 5,1 milionu korun. Dotace města na
jednu z nejoblíbenějších kulturních akcí dosáhla 1,8 milionu korun.
Což je zhruba stejná částka jako v roce předchozím. S ekonomickým výsledkem
akce seznámila zastupitele na jejich prosincovém jednání Věra Kmoníčková, ředitelka
městských kulturních zařízení, které byly organizátorem akce.
„Částka je téměř stejné, ovšem s tím rozdílem, že místo jednodenní akce bylo
vinobraní dvoudenní. Vzhledem k pozitivním ohlasům by tomu tak mohlo být i
v příštích letech,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč. Z finanční kalkulace vyplynulo, že největší částku dva miliony korun představovaly honoráře účinkujících. Ohňostroj vyšel na téměř 60 tisíc korun.
Sto tisíci korunami dotoval litoměřické vinobraní i Ústecký kraj. „Máme přislíbeno, že v letošním roce to bude jednou tolik,“ dodal místostarosta Jaroslav
Tvrdík.
(eva)

Termíny svatebních obřadů:
6., 7. února oddávající J. Landa
(místostarosta), 20., 21. února - P.
Hermann (zastupitel), 6., 7. března
- L. Veselý (zastupitel), 20.,
21.března - P. Kejř (radní), 3., 4.
dubna - J. Tvrdík (místostarosta),
17., 18. dubna - J. Landa, 29., 30.
května - P. Hermann, 5., 6. června
(Ploskovice) - L. Veselý, 26., 27.
června - P. Kejř, 10., 11. července
(Ploskovice) - J. Tvrdík, 24., 25.
července - J. Landa, 7., 8. srpna
(Ploskovice) - P. Hermann, 21., 22.
srpna - L. Veselý, 4., 5. září (Ploskovice) - P. Kejř, 18., 10. září - J.
Tvrdík, 2., 3. října (Ploskovice) - J.
Landa, 16., 17. - října P. Hermann,
6., 7. listopadu - L. Veselý, 20., 21.
listopadu - P. Kejř, 4., 5. prosince J. Tvrdík, 18., 19. prosince - J.
Landa.

MAGICKÉ DATUM LETOS CHYBÍ
V závěru loňského roku schválili
radní termíny konání svatebních obřadů pro letošní rok (viz seznam níže).
Rezervovat termín si lidé mohli od 5.
ledna. Jen v průběhu prvního dne tak
učinilo zhruba třicet lidí, z nichž naprostá většina projevila zájem o to, aby
si první manželský polibek dala v prostorách ploskovického zámku.
Ploskovický zámek a loni zrekonstruovaná obřadní síň městského úřadu
jsou hlavní dvě místa, kde svatební obřad probíhá. Lidé mají zájem i o netradiční místa. „Loni jsem oddával například na přístavním molu hotelu Marina
v Píšťanech,“ zmínil místostarosta Jaroslav Tvrdík. Oddávalo se ale i na terase restaurace Vikárka, palubě lodi
Porta Bohemica nebo ve sklepení Radničního sklípku. Zatímco obřad, který
proběhne v prostorách ploskovického
zámku nebo obřadní síni městského

úřadu je zdarma, za obřad v mimořádném termínu a na jiném místě zaplatí
zájemce tisícikorunu.
Počet manželství uzavřených matrikou litoměřického úřadu, se loni oproti
předchozímu roku snížil. Loni do manželského svazku vstoupilo v Litoměřicích 109 párů a na Státním zámku
v Ploskovicích 61 párů. Což je celkem
o 37 párů méně než loni, kdy v Litoměřicích uzavřelo manželství celkem
136 párů a na zámku v Ploskovicích 71
párů.
Magické datum, které by nejvíce
přitáhlo pozornost budoucích novomanželů, letos chybí. Zatímco před
dvěma lety byl největší zájem o termín 7. 7. 2007 a loni o 8. 8. 2008, letos datum 9. 9. 2009 připadá na středu,
což není oddávající den. Oddává se jen
v pátek a v sobotu, v Ploskovicích pak
pouze v sobotu.
(eva)

DOBOVÝ JARMARK SE
VRACÍ DO LITOMĚŘIC
Dobový jarmark se vrací do Litoměřic. Několik střed jdoucích po sobě
ho v listopadu loňského roku organizovala na Kostelním náměstí Ingrid
Krolopová. V této činnosti hodlá pokračovat s příchodem jara. „První jarmark se uskuteční 11. března. Už však
nebude probíhat každou středu, ale
jednou, popřípadě dvakrát v měsíci,“
uvedla organizátorka.
Návštěvníci opět naleznou na pultech zhruba třiceti dřevěných stánků
voňavé klobásy, medovinu, svíčky,
ovocné pečené čaje, ručně vyšívané
dečky, šperky a další ručně vyráběné
výrobky a občerstvení. Nebudou chybět ani ukázky starých řemesel.

Jeden ze stánkařů nabízel ke koupi
svíčky, které na místě sám vyráběl.
Foto Eva Břeňová

OSOBNOSTI LITOMÌØIC  NÁŠ SERIÁL  OSOBNOSTI LITOMÌØIC

BISKUP SE STAL OBČANEM MĚSTA
Nový litoměřický biskup Jan Baxant navštívil
v závěru loňského roku, několik dní po svém vysvěcení, litoměřickou radnici. Uvítal ho starosta
Ladislav Chlupáč společně s místostarosty a tajemníkem úřadu. „Vítáme vás ve městě, které, jak
všichni věříme, se stane vaším novým domovem,“
reagoval starosta na fakt, že v pořadí již dvacátý litoměřický biskup, který k nám přišel z českobudějovické diecéze, požádal o možnost stát se občanem tohoto města. V té souvislosti jsme ho
požádali o rozhovor.
Vy nejste v Litoměřicích poprvé. Strávil jste
zde část svých studentských let. Vracíte se po
pětatřiceti letech. Jaký je z vašeho pohledu rozdíl mezi tehdejšími a současnými Litoměřicemi?
„Nebetyčný. Tehdy to bylo město totalitního
rázu se vším všudy, i když i tehdy hezké. Nyní zde
vidím mnoho opravených civilních i církevních
staveb, dominanty města z dálky zářící. Mám radost z toho, jak se Litoměřice změnily k lepšímu.“
K městu se však váže i vaše jedna nepříjemná
vzpomínka.
„Je pravda, že jako studenti jsme také občas
prováděli lumpárny. Vlezl jsem na ne zcela zamrzlé Labe a slabá ledová vrstva se pode mnou
prolomila. Z vody mě tahal kamarád.“

Biskup Jan Baxant se zapsal do pamětní knihy města.
Foto Eva Břeňová

Ale vraťme se k současnosti. Plná katedrála
a mnoho lidí postávajících před katedrálou sledovalo vaše svěcení biskupem. Jaký jste zažíval
při zhruba tříhodinovém obřadu pocity?
„Nádherné. Bylo příjemné cítit, kolik lidí
a z jaké dálky přišlo kvůli mně, kvůli tomu, že mají
rádi mě a já zase je.“
Mohl jste se svobodně rozhodnout, zda se
stanete 20. litoměřickým biskupem?
„Na křesťanství se mi líbí právě to, že nikdo nikoho k ničemu nenutí. Vše je věcí nabídky a pří-

ležitosti, nikoli donucení. Tím spíš, když se člověk
má stát biskupem a stojí před rozhodnutím, zda
jmenování od papeže přijme, nebo odmítne. Já si
řekl, že svatého otce Benedikta XVI. mám velmi
rád. Osobně jsem se s ním setkal v Praze, když
jsem byl vicerektorem. Takže bylo zřejmé, že jeho
nabídku neodmítnu.“
Spolupráce mezi městem a vašimi předchůdci
byla na vysoké úrovni. Zástupci radnice a církve spolupracovali při organizování různých
akcí, ať již dne otevřených dveří v biskupské rezidenci nebo v pořádání Litoměřického varhanního festivalu. Hodláte jít v jejich šlépějích?
„Teprve se budu seznamovat s tím, jak zde spolupráce fungovala. Ale mám velmi rád hudbu,
takže pořádání kulturních akcí tohoto druhu se nebráním. Ať jsem byl farářem nebo univerzitním
rektorem, vždy mně šlo o to, aby ti, co rozhodují
o osudech druhých lidí, se minimálně znali a pokud
možno častěji spolu hovořili, protože určité věci
jak z civilní, tak i z církevní sféry jsou mnohdy
velmi podobné, ne-li totožné. Byl bych rád, aby
kontakt mezi vedením radnice a církví probíhal,
a to nejen v pracovní, ale i přátelské a osobní rovině.
Eva Břeňová
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