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SLOVO STAROSTY
Milí
Litoměřičané,
na brány krá-
lovského města 
Litoměřice klepe 
jubilejní, již 20. 

ročník Litoměřického varhan-
ního léta. Při desátém výročí 
existence tohoto festivalu teh-
dejší starosta, můj kolega Jiří 
Landa vyslovil přání, aby festi-
val dosáhl jinošského věku. Sta-
lo se. Jeho existenci již měříme 
desetiletími. Mám velkou radost 
z toho, že právě v Litoměřicích 
byla založena tradice dotýkající 
se něčeho duchem tak krásného, 
tedy varhanní hudby. Navíc když 
zní napříč tak úžasným prosto-
rem, který skýtá katedrála sv. 
Štěpána. Jak vyplývá z progra-
mu, i letos vám budou varhaníci 
servírovat umělecké pochoutky 
z dílny známých skladatelů. Pře-
ji příjemné zážitky.
   Zatímco Litoměřické varhan-
ní léto stojí před námi, otevření 
modernizovaného zimního stadi-
onu a jeho představení veřejnosti 
je úspěšně za námi. Do užívání 
jsme jak hokejistům, tak i veřej-
nosti dali sportoviště, které se 
nepochybně zařadí mezi nejkrás-
nější nejen v severních Čechách, 
ale i v České republice.  
 Ladislav Chlupáč  

KALICH ARÉNAKALICH ARÉNA
JE V PROVOZUJE V PROVOZU

Ředitel Městských sportovních zařízení Litoměřice Jaromír Tvrzník a starosta 
Ladislav Chlupáč při otevření zimního stadionu.  Foto Eva Břeňová

Zimnímu stadionu se kvůli jeho 
dosavadní neopláštěnosti už hanlivě 
nepřezdívá  „průvan aréna“. Vedení 
radnice totiž předalo veřejnosti do 
užívání moderní stadion s reprezenta-
tivním názvem Kalich aréna. 

Dostavba a modernizace téměř čty-
řicet let starého sportoviště si vyžáda-
la 295 milionů korun (včetně přeložek 
sítí, vybavení interiérů apod.). Z toho 
208 milionů korun činila evropská 
dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severozápad.

 Více na str. 2

ČTĚTE UVNITŘ
•  Na opravu dalších školních 

budov získalo město milio-
ny korun   (str. 3)

•  Kapacita mateřských škol 
nestačí   (str. 4)

•  Provoz koupaliště převzalo 
město   (str. 5)

•  Proběhla první veřejná 
prezentace geotermálního 
projektu   (str. 7)

VYHLÁŠKA ZAKAZUJE NA NĚKTERÝCH MÍSTECH PÍT ALKOHOL
V Litoměřicích začala v květnu pla-

tit nová vyhláška. Zakazuje požívání 
alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. 

„Osobně mám problém s každou 
vyhláškou, která do jisté míry omezu-
je slušné lidi. Bohužel však přibývalo 
od občanů stížností na lidi popíjející 
alkohol na veřejném prostranství, 
kteří nevhodným chováním obtěžují  
okolí,“ odůvodnil její přijetí starosta  

Ladislav Chlupáč. Přivolané městské 
policii v minulosti nezbývalo, než 
záležitost řešit domluvou. Přijetím 
nové vyhlášky již mohou za její poru-
šení uložit pokutu.

Mezi veřejná prostranství, kde je 
konzumace alkoholických nápojů 
zakázána, patří:  Jiráskovy sady, parky 
U Hvězdárny, u domova důchodců, 
prof. Blumentritta, park na Mostné 
hoře, dále Mírové, Mariánské, Tyršo-

vo a Dómské náměstí, ulice Dlouhá, 
Žižkova, Pražská, Rooseveltova, Hey-
dukova. Zákaz se týká i veřejného pro-
stranství v okolí nákupního střediska 
Severka (vymezeno ulicemi U Katov-
ny, Werichova, Komenského a Liš-
kova), veřejného  prostranství před 
nákupním střediskem Albert vymeze-
né vzdáleností sto metrů od hlavního 
vchodu do provozovny, před nákupním 
střediskem Kaufl and, Interspar a OBI.

Zákaz konzumace alkoholu na 
vymezených veřejných prostran-
stvích se nevztahuje na vinobraní, 
vánoční trhy, rozsvěcení vánočního 
stromku, hasičské slavnosti, stejně 
tak nebude  uplatňován ve dnech 
31. prosince a 1. ledna. „O udělení 
případných výjimek rozhodují radní 
města na základě podané žádosti,“ 
upozornil tajemník městského úřadu 
Petr Panaš.  (eva) 

Zemřel emeritní biskup Koukl
Litoměřická diecéze 

přišla o 18. biskupa lito-
měřického. Monsignor 
Josef Koukl zemřel 22. 
května ve věku 83 let 
ve  svém bytě v biskup-
ské rezidenci.  Pohřební 
mše svaté se v kated-
rále účastnili společně 
s několika stovkami 
smutečních hostů i sta-
rosta Ladislav Chlupáč, 
místostarosta Jiří Landa 
a další zástupci radnice. 

Emeritní biskup byl uložen do biskupské hrobky na 
místním hřbitově. 

„Jeho odchod pro nás znamená velkou ztrátu. 
Monsignor Koukl totiž byl vzdělaný a laskavý člo-
věk, oblíbený nejen v Čechách, ale i v zahraničí,“ 
uvedl starosta Chlupáč. 

Loni uplynulo 20 let, kdy byl Josef Koukl jmeno-
ván 18. litoměřickým biskupem. Po nástupu nové-
ho biskupa do služby se stal emeritním biskupem. 
Nadále však pobýval na biskupství  a zastával úřad 
biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahrani-
čím. Letos na jaře jsme si připomněli 60 let od jeho 
kněžského svěcení.  (eva)

Litoměřice získaly mezinárodní ocenění za využívání 
a propagaci obnovitelných zdrojů energie. Za německým 
Neckarsulmem a maďarským Orosházem obsadily třetí 
místo v kategorii měst od 20 do 100 tisíc obyvatel. Cenu 
ve francouzském městě Dunkerque převzal  místostarosta 
Jiří Landa. K vyhlášení šampiónů  prvního ročníku Evrop-
ské ligy obnovitelné energie došlo 19. května během 6. 
Evropské konference pro udržitelný rozvoj měst a obcí. 

„Vzhledem k ob-
rovské konkurenci je 
to pro nás významné 
ocenění,“ konstatoval 
Jiří Landa.  Prvního 
ročníku ligy se totiž 
zúčastnilo 2600 míst-
ních úřadů prezen-
tujících 50 milionů 
obyvatel ze sedmi 
evropských zemí. 
Šampióni byli vybráni 
porotou sestavenou z 
expertů v oblasti ener-
gií, ochrany životního 
prostřední apod.

Z Čech uspěl ješ-
tě Hostětín, a to v 
kategorii obcí a měst 
všech velikostí. (eva)

CENA PRO LITOMĚŘICE

Místostarosta Jiří Landa s cenou 
pro Litoměřice. Foto E. Břeňová 



2 4. červnaTÉMA

(Dokončení ze str. 1)

KALICH ARÉNA UŽ JE V PROVOZUKALICH ARÉNA UŽ JE V PROVOZU
Výsledkem je moderní sportovní 

komplex s halou pro lední a in-line 
hokej s kapacitou 1750 míst k seze-
ní, víceúčelová tělocvična pro sálový 
fotbal, tenis, volejbal, nohejbal, dále 
malá tělocvična, kterou budou využí-
vat hlavně litoměřičtí judisté, posi-
lovna, rehabilitační linka se saunou, 
párou, vířivkou a masážemi. 

Nechybí ani ubytovna se 40 
lůžky, restaurace pro ubytované 
sportovce, klubovna s audiovizuál-
ní technikou, šatny pro sportovce 
a salonky pro VIP hosty. Součástí 
komplexu je i parkoviště s padesáti 
místy v Zahradnické ulici a více než 
dvěma desítkami míst ve Švermo-
vě ulici. Další parkovací místa jsou 
k dispozici na pronajaté ploše u sta-
rých mrazíren. 

FIRMA CHLÁDEK A TINTĚRA
POSTUPOVALA CITLIVĚ

Realizátorem díla je firma Chlá-
dek a Tintěra. „Jsou situace, kdy 
za lidi mluví činy. Náš čin stojí 
přímo za námi,“ konstatoval jed-
natel firmy Jiří Ryvola. „Předává-
te dílo, které nám budou závidět 
lidé nejen z celého kraje, ale 
z celé České republiky,“ poukázal 
na jeho význam starosta Ladislav 
Chlupáč. Zároveň poděkoval fir-
mě Chládek a Tintěra i jejím sub-
dodavatelům za perfektně odve-
denou práci i za citlivý přístup 
k obyvatelům žijícím v okolí. Na 
stavbě se totiž pracovalo sedm dní 

v týdnu, často i v pozdních večer-
ních hodinách. 

DO LITOMĚŘIC SE VRACÍ
PRVNÍ HOKEJOVÁ LIGA

Slavnostnímu otevření přítomný 
senátor Alexandr Vondra kromě 
jiného ocenil i fakt, že do Lito-
měřic se po zhruba třiceti letech 
vrací první liga. Je tomu tak díky 
vynikajícím výkonům  hokejis-
tů vedených trenérem Danielem 
Tvrzníkem, kteří se dokázali pro-
bojovat do druhé nejvyšší hokejo-
vé soutěže. Příběh tak má šťastný 
konec -  v roce, kdy byl de facto po 
téměř čtyřech desítkách let dosta-
věn stadion, se po zhruba třech 

desetiletích vrací do Litoměřic 
první hokejová liga. 

VEŘEJNOST BRUSLILA
TÝDEN ZDARMA

Šanci prohlédnout si moderní zimní 
stadion měla  i litoměřická veřejnost. 
Od  pondělí do pátku, vždy od 16 do 
17.30 hodin, totiž v týdnu po otevře-
ní probíhalo zdarma veřejné bruslení. 
Během pěti dnů přišly bruslit zhruba 
čtyři stovky návštěvníků. V úterý a ve 
čtvrtek vždy od 16 hodin se pak pro 
zájemce konaly prohlídky interiérů. 
„Provedli jsme zhruba stovku lidí. Tak 
velký zájem nikdo nečekal,“ konstato-
val stavební technik odboru územního 
rozvoje Ladislav Pošík.

ROZPOČET SPORTOVIŠTĚ
SE TEPRVE VYTVÁŘÍ

Na kolik vyjde roční provoz 
moderního, opláštěného sportoviš-
tě, v tuto chvíli není zřejmé. „Vytvá-
říme předběžnou kalkulaci podle 
nákladů, které vykazují obdobné  
zimní stadiony v Čechách,“ sdělil 
Jaromír Tvrzník. Již nyní je však 
zřejmé, že bez fi nanční pomoci 
města se neobejde. Otázkou zůstá-
vá výše pomoci. Starému zimnímu 
stadionu přispívalo město ročně 
čtyřmi miliony korun. Celkem 900 
tisíc korun si pak dokázal vydělat 
na vstupném a pronájmu ledo-
vé plochy. Zájem o ni se přitom 
po modernizaci rapidně zvyšuje. 
S výjimkou jednoho týdne budou 
po celé léto probíhat v litoměřické 
Kalich aréně soustředění hokejistů 
pocházejících z celé České repub-
liky.

JÁGR V LITOMĚŘICÍCH
S TÝMEM NENASTOUPÍ

Vzhledem k neúměrně vysokým 
fi nančním požadavkům však na led 
nakonec v srpnu  nevyjede původ-
ně avizovaný Jágr team. „Slavní 
litoměřičtí odchovanci společně 
s mužstvem, které právě vybojovalo 
postup do 1. ligy, však určitě nastou-
pí proti jinému severočeskému sou-
peři. Buď Litvínovu nebo Ústí nad 
Labem,“ uvedl trenér HC Stadion 
Litoměřice Daniel Tvrzník.

Text a foto Eva Břeňová 

� Prostory určenými k relaxaci, jež zahr-
nují i perličkovou koupel, provedl ředitel 
městských sportovních zařízení Jaromír 
Tvrzník senátora Alexandra Vondru.
Hokejisté mají v budově novou klubovnu s 
televizí, na níž mohou rozebírat hokejová 
utkání.  �

� Pásku stříhal společně se starostou 
Chlupáčem Petr Kusnierz, ředitel Úřadu 
Regionální rady soudržnosti Severozápad, 
od níž město získalo na stavbu dotaci.

� Hosté si prohlédli i dvoulůžkové pokoje 
ubytovny.

K zimnímu stadionu byla přistavěna zbru-
su nová multifunkční sportovní hala. �
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MĚSTO ZÍSKALO DALŠÍ DOTACI
NA OPRAVU ŠKOLNÍCH BUDOV

Místostarosta VáclavČervín před školkou, kterou čeká v příštím roce rekon-
strukce.  Foto Eva Břeňová 

Téměř 54 milionů korun získalo 
město Litoměřice jako dotaci od 
Státního fondu životního prostře-
dí. Určeny jsou na modernizaci, 
výměnu oken, dveří  a zateplení 
dalších školních budov.

„Po kompletní moderniza-
ci Základní školy Ladova nyní 
přijdou na řadu Základní ško-
la Havlíčkova a Mateřská škola 
Sedmikráska v Ladově ulici,“ 
informoval místostarosta Vác-
lav Červín. Celkové náklady na 
Sedmikrásku dosahují 15 milionů 
korun, z toho 11,7 milionu  před-
stavuje státní dotace. Na Ladovu 
základní školu bude třeba 42 mi-
lionů korun, z toho pouze 8 milio-
nů činí vlastní příspěvek města. 

Vedení litoměřické radnice 
předpokládá, že práce na základní 
škole, kterou navštěvují  zhruba 
tři stovky dětí, budou zahájeny 
na počátku příštího roku. „Stejně 
jako v případě ZŠ Ladova proběh-
nou tak, aby co nejméně narušo-
valy průběh vyučování. Stavebně 

nejnáročnější část proto proběhne 
až v průběhu letních prázdnin, 
stejně jako celková rekonstrukce 
mateřinky,“ uvedl místostarosta 
Červín. Podle něj bude vedení 
města usilovat o to, aby postupně 

byly obdobným způsobem reno-
vovány všechny objekty mateř-
ských a základních škol zřizova-
ných městem Litoměřice, včetně 
Domu dětí a mládeže Rozmarýn.  
 Eva Břeňová 

Litoměřičtí zastupitelé podpo-
řili hokejový klub HC Stadion 
Litoměřice. Na svém mimořád-
ném jednání téměř jednomyslně 
schválili třímilionovou dota-
ci na účast hokejistů v první 
lize.  Litoměřičtí sportovci totiž 
dosáhli mimořádného úspě-
chu poté, co naprosto nečekaně 
postoupili do 1. ligy, tedy druhé 
nejvyšší soutěže. 

„Stalo se to, v co nikdo z nás 
nedoufal. Hráči dosáhli obrov-
ského úspěchu díky svému  nasa-

zení a s minimálním rozpočtem. 
Jsem rád, že zastupitelé téměř 
jednomyslně rozhodli finančně 
jim pomoci,“ konstatoval staros-
ta Ladislav Chlupáč. Předseda 
finančního výboru Petr Kvapil 
však upozornil, že jednoduché 
rozhodování to v současné situa-
ci nebylo. Je zřejmé, že v někte-
rých oblastech musí dojít k úspo-
rám. „Můžeme však zodpovědně 
prohlásit, že případné škrty se 
nedotknou  jiných sportů, kultu-
ry či výdajů určených pro další 

aktivity dětí a mládeže,“ slíbil 
zastupitel Karel Krejza.  

Pro přidělení dotace však 
hokejisté musí splnit i několik 
podmínek daných zastupiteli. 
Na zajištění sezony potřebují 
celkem 12 až 15 milionů korun. 
Předně musí zajistit a doklado-
vat finanční pokrytí rozpočtu 
na celou sezonu a následně také  
prokázat tržbu z prodeje vstu-
penek za půl milionu korun, 
aby byl zřejmý i zájem veřej-
nosti.   (eva)

STAROSTA NAVŠTÍVIL
MĚSTO ŽATEC

Zhruba čtyři desítky lidí dorazily 
minulý měsíc do domu kultury, aby 
se seznámily s novým cyklogenere-
lem. Tedy dokumentem, který kon-
cepčně řeší cykloturistiku v Litomě-
řicích a okolí. 

„Očekával jsem větší zájem. Nic-
méně lidé, kteří přišli, evidentně byli 
cyklističtí nadšenci.  Což se odrazi-
lo i ve fundovanosti jejich dotazů,“ 
zhodnotil prezentaci místostarosta 
Jaroslav Tvrdík. Podle něj právě pro-
pagace cyklistiky může významně 
přispět ke snížení  dopravní zátěže 
nejen ve městě, ale i v okolí. I z toho-
to důvodu proběhla prezentace elek-
trokol. „Rádi bychom, aby si zájemci 
mohli již na počátku prázdnin půjčit 
elektrokolo v cyklopůjčovně, která je 
v provozu na parkovišti U Hvězdár-
ny,“ uvedl v této souvislosti  ředitel 
Centra cestovního ruchu Litoměřice 
Kamil Soukup.  (eva)

PROBĚHLA PREZENTACE 
CYKLOGENERELU 

DUBY NAHRADILY TOPOLY
Litoměřice mají novou dubovou alej. Na místě vykácených topolů linou-

cích se po obou stranách silnice od terezínské křižovatky do Litoměřic byla 
dokončena výsadba čtyř až pět metrů vysokých sazenic dubu. 

„Odborná fi rma vysadila 139 sazenic sloupovité formy dubu letního, který 
je charakteristický dlouhověkostí, stejně jako pevným dřevem,“ informova-
la pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu Lenka Brožová. 
Stromky jsou v souladu s projektovou dokumentací v osmimetrových roze-
stupech. 

Topolovou alej se 76 stromy nechalo v závěru loňského roku se souhlasem 
odboru životního prostředí vykácet Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je 
správcem komunikace. Z dendrologického posudku vypracovaného odbor-
nou fi rmou jednoznačně vyplynulo, že stromy byly nebezpečné. Hrozilo 
jejich vylomení a pád na silnici, po které denně projíždí několik tisíc vozi-
del. „Při pohledu na jejich zbytky bylo zřejmé, že jednoznačně šlo o správný 
krok,“ konstatoval vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler. 

O sazenice se bude po dobu pěti let starat správce silnice.  (eva) Na katastru Litoměřic bylo vykáceno 76 topolů. Vysazeno je 129 dubů. Foto (eva) 

HOKEJISTÉ DOSTALI TŘI MILIONY
J. Tvrdík při prezentaci elektrokol.  

Svatostánek českého vinařství 
bude provozovat Centrum cestov-
ního ruchu Litoměřice (CCR), tedy 
příspěvková organizace města. 

V této souvislosti navštívil starosta 
Ladislav Chlupáč společně s místosta-
rostou Jaroslavem Tvrdíkem a ředite-
lem CCR Kamilem Soukupem město 
Žatec, s nímž chtějí navázat spolupráci 
v oblasti rozvoje cestovního ruchu. „V 
Žatci budují chrám piva. My v gotic-
kém hradu zase svatostánek českého 
vinařství. Navíc jsme městem, kde se 
pivo dříve vařilo a rádi bychom tuto 
tradici, i když v menší míře, obnovili,“ 
poukázal na možné oblasti spolupráce 
starosta.  (eva)
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Děti narozené v roce 2008 nebu-
dou v Litoměřicích přijaty do 
mateřské školy. K zápisům se totiž 
dostavilo 349 dětí, což převýšilo 
kapacitní možnosti.  Již nyní je zřej-
mé, že kladnou odpověď o přijetí 
proto nedostane 129  rodičů.

„Přednost dostanou děti zaměst-
naných rodičů a ty, které se na-
rodily před rokem 2008,“  infor-
movala ředitelka litoměřických 
mateřských škol Monika Mejtová. 
Ostatní musejí počkat, zda se místo 
neuvolní v průběhu školního roku, 
případně nedojde k přirozené mig-
raci. Šance je přitom vysoká. Letos 
bylo takto v průběhu roku umístěno 
všech čtyřicet původně odmítnu-
tých dětí. 

K zápisům se přitom dostavil ve 
srovnání s loňským rokem téměř 
shodný počet rodičů. Loni však 
byla otevřena nová mateřská škola 
v Ladově ulici s 54 místy a přibyla 
školní třída v Baarově ulici. Letos 
sice došlo k rozšíření kapacity 
v mateřince ve Stránského ulici, ale 
ani to nestačí. „Do prvních tříd nám 

KAPACITA MATEŘSKÝCH ŠKOL NESTAČÍ 

13. května, před osmou hodinou ranní, kdy začaly zápisy, byla chodba mateřinky 
v Ladově ulici plná rodičů a dětí.  Foto Eva Břeňová

totiž odchází o dvacet dětí méně 
než v minulém školním roce. Dále 
přibylo těch, jež zůstávají z důvodu 
odkladu školní docházky,“ vysvět-
lila Monika Mejtová, proč se tak 
výrazně zvýší počet zamítnutých 
žádostí o přijetí.  

„Jak však ukazuje demografi cký 
vývoj, počty tříletých dětí v následu-
jících letech se již nebudou zvyšovat, 
tendence je spíše opačná. Situace by 
se tak měla začít zlepšovat,“ pouká-
zal na následující roky místostarosta 
Václav Červín.   (eva)

Zdravé město Lito-
měřice se i letos připoji-
lo ke kampani „Národ-
ní dny bez úrazu 2010“.  
V rámci ní již proběhl 
na dětském dopravním 
hřišti „Dětský den bez 
úrazu“. Akce byla urče-
na žákům druhých tříd 
základních škol. 

„Zábavně naučnou 
formou se žáci sezná-
mili s činností poli-
cie, záchranné služby 
a hasičů.   Na  pískoviš-
ti pak děti nacvičovaly 
chování v rizikových 
situacích, do kterých by Chlapci si rádi vyzkoušeli přilby policistů a hasičů. 

 Foto Monika Kubešová 

Zlatý diplom v kategorii mlá-
dežnických sborů si z mezinárod-
ní sborové soutěže v Itálii přivezl 
pěvecký sbor při ZŠ Boženy Něm-
cové Puellae cantantes, vedený 
sbormistryní Jindřiškou Bohatovou 
a manžely Pallasovými. Úspěch při-
chází v roce, kdy tento sbor slaví 40. 
výročí založení.

Podle pořadatelů byl letošní roč-
ník soutěže jedním z nejlepších 
a nejnáročnějších z hlediska úrovně 
zúčastněných sborů. „Pro Puellae 

cantantes bylo velkou ctí umístit se 
ve zlatém pásmu společně s dán-
ským dívčím rozhlasovým sborem 
nebo Meridian Junior College Choir 
ze Singapuru. Což jsou přísně výbě-
rové sbory, které vycházejí z dia-
metrálně odlišných podmínek. Se 
značným bodovým odstupem tak 
za sebou dívky z Litoměřic nechaly 
sbory z Itálie, Ruska, Dánska, Pol-
ska nebo karibského Trinidadu,“ 
informoval Roman Pallas.  Puellae 
cantantes se získáním zlatého diplo-

mu kvalifi kovaly do hlavního kola 
příští sborové olympiády, která se 
uskuteční za dva roky v USA.

V Itálii uspěl i Syrinx. V interpre-
tačně náročné kategorii duchovní 
hudby získal stříbrný diplom. 

Daří se však i ostatním sborům 
fungujícím při ZŠ B.Němcové. 
Z celostátní soutěžní přehlídky si 
přípravný sbor Sedmikrásky odvezl 
stříbrný diplom a o něco starší Mod-
rásci pak zlatý diplom. Na sborovém 
nebi září i litoměřický chlapecký 
sbor Páni kluci. V prestižní meziná-
rodní sborové soutěži Slovakia can-
tat v Bratislavě, které se zúčastnilo 
40 pěveckých těles z různých evrop-
ských zemí, se umístil ve stříbrném 
pásmu.  (eva)

DNY BEZ ÚRAZU PROBÍHAJÍ I LETOS

ZPĚVAČKY Z LITOMĚŘIC
SE KVALIFIKOVALY DO USA 

Běh Naděje. V sobotu 5. červ-
na se na dětském dopravním hřišti 
v Jiráskových sadech uskuteční Běh 
naděje. Na programu je poradenství, 
soutěže a zábava pro děti, ukázka 
zdravé výživy, měření krevního 
tlaku a hladiny cukru, rozhovor se 
sportovcem, kulturní a sportov-
ní dětská vystoupení. Od 9 hodin 
proběhne registrace účastníků, start 
na trať dlouhou 3800 metrů je v 10 
hodin, na krátkou trať 2000 met-
rů o deset minut později. Trať je 
možno zdolat libovolným způso-
bem – během, chůzí, na koloběžce, 
kolečkovém křesle, s kočárkem i se 
psem …. Ve 13 hodin začíná 3. roč-
ník turnaje v minifotbalu O pohár 
Běhu naděje. Uskuteční se na hřišti 
ZŠ B.Němcové. 

Moderní deskové hry.  V tomto 
školním roce naposledy mají děti 
možnost přijít si 12. června od 9 
hodin zahrát deskové hry. Vstup 
zdarma.

Upozornění. V týdnu od 7. do 11. 
června končí provoz zájmové útvary 
a mateřské centrum. 

Příměstské tábory. O letních 
prázdninách pořádá Rozmarýn pří-
městské tábory, které jsou určeny 
školním dětem, a to v době od 6.30 
do 16 hodin. Cena 90 Kč/1 den.  Ter-
míny: 7.-9.7., 12.-16.7, 19.-23.7., 
26.-30.7., 2.-6.8., 9.-13.8, 16.-20.8. 
23.-27.8. 30.-31.8. 

Letní tábor: Rozmarýn pořádá 
letní tábor v Bělé pod Bezdězem. 
Uskuteční se v době od 3. do 16. 
července, cena 4400 Kč. Děti se 
mohou těšit na etapové hry, letní 
táborové kino, diskotéky, koupání, 
čajové dýchánky, čarodějnické tržiš-
tě a celodenní výlety. 

DDM ROZMARÝN 

Ondřej Liška:
Je to škola 21. století

Bývalý ministr školství Ondřej 
Liška označil Základní školu Ladova 
v Litoměřicích jako školu 21. století. 
Učinil tak minulý měsíc v průběhu 
návštěvy zařízení, ve kterém ho 
přivítal jeho  ředitel a místostarosta 
Václav Červín společně s vedoucím 
odboru životního prostředí městské-
ho úřadu Pavlem Gryndlerem.

„Takto by měly vypadat všechny 
školy v celé republice,“ konstato-
val bývalý ministr a poslanec Par-
lamentu ČR. Ocenil zejména fakt, 
že na střeše budovy je instalována 
fotovoltaická elektrárna, která do 
konce pololetí pokryje plochu o roz-
měru 1600 metrů čtverečních. Za 
velký úspěch dále označil to, že se 
městu podařilo za pomoci dotace 
celý objekt zateplit a modernizovat. 
„V době ekonomické krize neinves-
tujete do hladových zdí, ale do pro-
jektů, jež vám přinesou energetickou 
úsporu,“ nešetřil slovy chvály Ond-
řej Liška, podle něhož je obdobný 
model chování zářivým příkladem 
výuky ekologie v praxi.  (eva)

se mohly dostat například při nálezu 
pohozených léků, injekční stříkačky, 
baterie a podobně,“ popsala průběh 
úvodní akce Rana Vičarová, referent-
ka oddělení projektů a strategií měst-
ského úřadu.

Děti byly na závěr odměněny 
refl exními prvky a propagačními 
materiály Besipu, Domu dětí a mlá-
deže Rozmarýn a Zdravého města 
Litoměřice. 

V rámci kampaně se uskutečni-
la řada akcí. Akce s názvem „Do 
života bez karambolu“ proběhla 1. 
června na výstavišti. Určena byla 
žákům devátých tříd, kteří zde zís-
kali základní  informace o právním 
podvědomí mladých lidí, nebez-
pečnosti drog, o postupu získání 
řidičského průkazu a o činnostech 
Policie ČR.  (eva)
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O SEMAFORECH ROZHODNUTÍ NEPADLO

Lokálka jezdící o ví-
kendech na tzv. Švest-
kové dráze bude zajíždět 
až do Litoměřic. Vedení 
radnice totiž  fi nančně 
podpoří motoráček, který 
v sezoně vozí poslední 
dva roky  turisty na dnes 
již nepoužívané železnič-
ní trati z Mostu do Lovo-
sic. 

„5. června proběhne od 
12 hod. na litoměřickém 
horním nádraží slavnost-
ní zahájení provozu,“ 
informoval místosta-
rosta Jaroslav Tvrdík. 
Motoráček bude jezdit 
od června až do září. Ještě loni 
přitom jezdil pouze o prázdninách. 
„Počítáme i s připojením cyklo-
vagónu. Předpokládáme totiž, že 
právě cyklisté jej ve snaze navští-

LOPRAIS PŘIJEDE
V ČELE KOLONY
Kolona patnácti historických 

vozidel vedených vítěznou Tat-
rou Rallye Paříž-Dakar v čele 
s Karlem Lopraisem projede ve 
dnech 18. až 20. června Ústec-
kým krajem. Trasa bude pro-
cházet nejzajímavějšími místy 
z hlediska domácího i zahranič-
ního cestovního ruchu. 

„Jde o propagační spanilou 
jízdu, jejíž cílem je upozornit 
návštěvníky na turisticky zají-
mavá místa na území Ústecké-
ho kraje,“ uvedl místostarosta 
Jaroslav Tvrdík, který na toto 
téma jednal s organizáto-
ry. Projekt TROFEO NIKÉ  
BOHEMIA 2010 je zaměřen 
na podporu turistického ruchu. 
Hlavním partnerem je Čes-
ká centrála cestovního ruchu 
CzechTourism. 

Město Litoměřice se stane 
fi nálním městem první etapy. 
Slavnostní příjezd posádek 
historických vozidel je naplá-
nován na 18. června po třetí 
hodině.  (eva)

Radní chtějí vědět, kolik by stála instalace semaforů pouze na přechodech pro 
chodce.  Foto Eva Břeňová    

ŠVESTKOVÁ DRÁHA BUDE DELŠÍ

vit zajímavá místa Českého středo-
hoří v hojné míře využijí. Během 
jízdy bude prodáváno občerstvení, 
hlavně regionálního charakteru,“ 
dodal místostarosta Tvrdík, který 

očekává, že počet přepra-
vených pasažérů stoupne 
z loňských 1700 na plá-
novaných pět tisíc. 

Provozovatelem Švest-
kové dráhy jsou města 
a obce ležící podél tra-
ti, jež jízdu motoráčku 
fi nančně podporují. „Loni 
nás provoz stál 400 tisíc 
korun. Prodloužením tra-
ti předpokládáme, že se 
náklady zvýší na 550 
tisíc korun,“ konstatoval 
koordinátor provozu Ka-
rel Mikolášek. Nejvyšší 
částkou přispěje Ústec-
ký kraj. Litoměřice bude 

letošní provoz stát čtyřicet tisíc 
korun. „Šanci připojit se k pro-
jektu má i Úštěk. Uvidíme, zda
ji využije,“ dodal Jaroslav Tvr-
dík.  (eva)

STRUČNĚ
•  Švestková dráha je malebná 

lokálka v severních Čechách 
spojující Litoměřice, Lovosice, 
Čížkovice, Třebenice, Dlaž-
kovice, Podsedice, Třebívlice 
a Libčeves s Mostem 

•  Délka trati 52 kilometrů, nej-
vyšší traťová rychlost 50 km/
hod. 

•  Historie sahá do roku 1898, 
kdy vyjel na trať první vlak 

•  Pravidelný denní provoz byl 
zahájen r.1898 a trval až do 
r. 2007, kdy byl z rozhodnutí 
krajského úřadu ukončen 

•  název Švestková dráha byl 
používán sudetskými Němci 
kvůli švestkovým sadům a ale-
jím, jimiž lokálka projížděla 

•  Více informací na www.svest-
kovadraha.cz

KOUPALIŠTĚ PRÁVĚ ZAHÁJILO SEZÓNU
Koupaliště na Písečném ostrově zahájilo v sobotu 29. května u příležitosti oslav Mezinárod-

ního dne dětí sezónu.
Oslava MDD již neproběhla v režii TJ Slavoj Litoměřice, ale pod taktovkou vedení městských 

sportovních zařízení. Právě pod MSZ, tedy příspěvkovou organizaci města, od 1. ledna tohoto 
roku správa koupaliště spadá. Město totiž areál na Písečném ostrově převzalo od Slavoje. Učinilo 
tak poté, co Slavoj již odmítal areál provozovat s odůvodněním, že na výkyvy počasí a s tím 
související ztrátovost provozu doplácejí sportovní oddíly. „V současné době máme uzavřenou 
smlouvu o pronájmu. Věřím, že do konce roku se město se Slavojem majetkově vyrovná,“ kon-
statoval místostarosta Václav Červín.

Letošní sezona tak proběhne prvně v režii města. „Změnu provozovatele veřejnost nepozná,“ 
říká  ředitel MSZ Jaromír Tvrzník. Nezmění se podle jeho slov ani výše vstupného, jež zůstane 
na úrovni loňského roku. Tedy padesátikorunu zaplatí dospělí a o polovinu  méně studenti, 
důchodci a děti.  (eva)Areál koupaliště byl otevřen u příležitosti oslav Meziná-

rodního dne dětí. Foto Eva Břeňová

Rozhodnutí o zakoupení semafo-
rů v ulici Na Valech litoměřičtí radní 
odložili. Vedoucímu odboru dopra-
vy a silničního hospodářství měst-
ského úřadu Ivu Pernovi uložili, aby 
jim předložil i variantu spočívající 
pouze v instalaci semaforů na pře-
chodech pro chodce.

„Vedla nás k tomu snaha nalézt 
levnější řešení,“ prezentoval sta-
novisko radních místostarosta Jiří 
Landa. Jak však vzápětí podotkl, 
osobně preferuje variantu instalace 
semaforů v té podobě, jakou máme 
dnes. Tedy nejen pro pěší, ale i pro 
automobily. A to i přesto, že by cel-
ková investice dosáhla zhruba šesti 
milionů korun. 

Svůj názor opírá místostarosta 
o aktuální výsledky monitoringu 
vozidel, který Na Valech proběhl 
před několika dny s cílem zjistit, 
jak se změnila doprava poté, co byl 
uveden do provozu Most generála 
Chábery. Průzkum prokázal, že se 
snížila intenzita vozidel jedoucích 
z jižní strany města, tedy od kruhové 
křižovatky Na Kocandě do ulice Na 
Valech. „Naopak hustota provozu 
aut jedoucích od kulturního domu, 

tedy směrem opačným, se nezměni-
la. Mezi osmou a devátou hodinou, 
tedy v ranní dopravní špičce, tudy 
projede téměř pět stovek vozidel,“ 
přiblížil výsledky vedoucí odboru 
dopravy Ivo Perna. 

Celkově však stavba Mostu gene-
rála Chábery dopravě v centru Lito-
měřic dle očekávání prospěla. Odleh-
čil Tyršovu mostu, kde se již netvoří 
od terezínské křižovatky dlouhé 
kolony vozidel. Dále výrazně ubylo 

množství nákladních aut projíždějí-
cích centrem. Podle starosty Ladi-
slava Chlupáče dojde v budoucnu 
i ke snížení intenzity aut vjíždějících 
do centra ze severní strany. „Je třeba 
však splnit dvě podmínky. První je 
opětovné  otevření silnice z Litomě-
řic do Ústí nad Labem přes kopečky. 
Druhou pak stavba západní komuni-
kace, jež povede dopravu z nového 
mostu k pokratickým závorám,“ 
upřesnil starosta.    (eva)

Lokálka jezdící na Švestkové dráze.  Foto Karel Mikolášek    
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Moderní podzemní kontejnery na 
tříděný odpad uvedlo do provozu jako 
první na Litoměřicku město Litomě-
řice. Umístěny jsou na Dlouhé ulici, 
tedy v historickém, turisticky expono-
vaném jádru města. O tom, že občané 
v podzemí zabudovaných kontejnerů 
na plast, sklo a papír využívají, svědčí 
fakt, že byly naplněny až po okraj za 
necelý měsíc provozu. 

„Každá z nádob na plast a papír 
má přitom objem pět metrů krych-
lových, na papír o dva metry méně,“ 
uvedl vedoucí odboru životního 
prostředí městského úřadu Pavel 
Gryndler. Kvalita vytříděného odpa-
du je podle jeho slov nad očekávání 
dobrá. Díky tomu může být odpad 
snadněji recyklován. 

Podzemní úložiště odpadu má 
několik výhod. Vzhledově je oproti 
klasickému kontejnerovému stá-
ní pro turisticky exponovaný střed 
Litoměřic přijatelnější. Neline se 
z něj obzvláště v letních měsících 
zápach. Další výhodou je snížení 
četnosti vývozu. A to nejen díky 
vyššímu množství odpadu, které 

pojmou, ale i  s ohledem na výrazně 
nižší teploty, jež pod zemí panují. 

Má však i jednu nevýhodu. 
Náklady na stavbu tohoto typu kon-
tejnerového stání dosahují půl mi-
lionu korun. „I přesto bychom rádi 

nalezli zdroje, třeba pomocí dotací, 
prostřednictvím kterých bychom 
mohli počet podzemních kontejne-
rů hlavně ve středu města zvýšit,“ 
konstatoval místostarosta Jaroslav 
Tvrdík.   (eva)

Nové podzemní kontejnery při prvním vývozu. Vedoucí odboru životního prostředí 
byl mile překvapen kvalitou separace.  Foto Eva Břeňová 

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ 

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

TRASA CYKLOSTEZKY BYLA KVŮLI ELEKTRÁRNĚ PŘELOŽENA
Trasa cyklostezky vedoucí z Lito-

měřic do Třeboutic byla dočasně 
přeložena. Nevede těsně podél 
Labe, ale nově podél železniční tra-
tě. Na změnu upozorňuje informační 
tabule.

Důvodem je právě probíhající 
stavba vodní elektrárny u třebou-
tického jezu. „Práce byly zaháje-
ny na počátku roku a dle harmo-
nogramu budou ukončeny v létě 
roku 2012,“ informoval starostu 
Ladislava Chlupáče zástupce 
investora Miroslav Stuchlý. Uči-
nil tak v průběhu kontrolního dne. 
Realizace stavby, jejímž investo-
rem jsou Dolnolabské elektrárny, 
plně zapadá do koncepce města. 
Náklady dosáhnou zhruba miliar-
dy korun. „Jde o další alternativ-
ní zdroj elektrické energie, jenž 

v případě nečekaného výpadku 
dodávky elektrické energie zvyšu-
je naši energetickou bezpečnost,“ 

poukázal na její význam starosta 
Chlupáč. 

„V současné době stojíme na 

počátku zajištění jámy pro stavbu 
vlastní elektrárny. Dnes proběhne 
první betonáž lamely podzemní 
stěny,“ charakterizoval na konci 
května aktuální průběh prací pro-
jektový manažer Stuchlý.  Pod-
zemní stěny a vrtané piloty budou 
kotveny v několika úrovních. Poté 
dojde k zahájení stavby železobeto-
nových  konstrukcí elektrárny a ve 
fi nále k instalaci  dvou  přímoprou-
dých turbín s maximálním výko-
nem 5,5 megawattů.

Po dokončení stavby bude cyklo-
stezka uvedena do původního sta-
vu. V plánu je i vybudování infor-
mačního střediska, aby cyklisté 
v případě zájmu získali informace 
o technologii vyrábějící elektřinu 
ekologicky čistým způsobem. 

Eva Břeňová

U třeboutického jezu vládne čilý stavební ruch.  Foto Eva Břeňová 

PODZEMNÍ KONTEJNERY
 LIDÉ PLNĚ VYUŽÍVAJÍ   7.-  8.6. ul. 28. října a Teplická 

 8.-  9.6. Odboje, Seifertova x
Heydukova 

10.-11.6. Švermova a Zahradnická

14.-15.6. Družstevní – Mládežnická
a Horova

15.-16.6. Plešivecká, Pokratická 
- Družba

17.-18.6. Sokolská a Tyršovo náměstí

21.-22.6. Kořenského a Masarykova

24.-25.6. Nezvalova – Havlíčkova, 
Škroupova

28.-29.6. Boženy Němcové a Pražská

 1.-  2.7. U Kapličky a Fillova

 7.-  8.7. Marie Pomocné a Na Mýtě

 8.-  9.7. Topolčianská a Žižkova

12.-13.7. Březinova cesta, Neumannova

13.-14.7. Smetanova, Husova

15.-16.7. U Stadionu a Dalimilova

19.-20.7. Revoluční a Březinova cesta

22.-23.7. A. Muchy a Dukelská parkoviště

26.-27.7. Pod Vinicí  a Kosmonautů

29.-30.7. Stránského, Rybářské nám. 
nebo Václavské nám. 

 2. - 3.8. parkoviště mezi 
V. Dominikánská – Na Valech
a Rooseveltova

 3. - 4.8. Křižíkova a Želetice

 5. - 6.8. Šafaříkova x Dobrovského 
a Polní 

SVOZ BIOODPADU BYL 
ZAHÁJEN I V LITOMĚŘICÍCH 

Město Litoměřice zahájilo svoz 
bioodpadu. K dispozici má přitom 
pro letošní rok tři sta  kontejnerů, 
což je o dvě stovky více než loni, 
kdy o tuto službu projevil zájem  
překvapivě vysoký počet obyva-
tel. Vzhledem k tomu, že i kvali-
ta separace byla dobrá, rozhodlo 
vedení litoměřické radnice počet 
odpadových nádob tohoto typu 
navýšit.

„Umísťujeme je v místech, kde 

o ně obyvatelé projeví zájem. Rádi 
bychom totiž, aby je  lidé chápali 
jako službu, která zlepší komfort 
jejich bydlení a zároveň prospěje 
kvalitnější separaci odpadu,“ uvedl 
vedoucí odboru životního prostředí 
městského úřadu Pavel Gryndler. 
Služba je přitom bezplatná. Veške-
ré náklady s ní spojené hradí město  
Litoměřice. Loni ho svoz bioodpa-
du stál 143 tisíc korun.

Bioodpad je v období od března 

do listopadu svážen do Úpohlav, 
do kompostárny provozované 
Sdružením obcí pro nakládání 
s odpady. Děje se tak jednou za čtr-
náct dní, vždy v lichý týden v pon-
dělí. Nádoby musí být přistaveny 
v den vývozu nejpozději do šesti 
hodin ráno. „Patří do nich rostlin-
ný odpad ze zahrady, zbytky jídel, 
včetně potravin s prošlou zárukou, 
a výkaly drobných domácích zvířat. 
Naopak do nich nepatří maso, kos-
ti, uhynulá zvířata, olej z potravin 
a obaly od potravin vyrobené ze 
skla, plastu nebo kovu,“ upřesnil 
Pavel Gryndler.  (eva)
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HENNLICH STAVÍ VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM
Starosta Litoměřic Ladislav Chlu-

páč společně s jednatelem fi rmy 
Hennlich Pavlem Šumerou poklepal 
na základní kámen symbolizující 
právě zahájenou dostavbu areálu 
úspěšně se rozvíjející fi rmy, která 
přijde na zhruba 120 milionů korun. 
Zhruba čtvrtinu prostředků získá fi r-
ma z Operačního programu podniká-
ní a inovace spolufi nancovaného ze 
zdrojů Evropské unie.

„Jde o jednu z nejvýznamnějších 
událostí, k nimž v poslední době v lito-
měřickém privátním sektoru dochází. 
Skutečnost, že součástí stavby bude 
i nové výzkumné a vývojové centrum 
zajistí městu příliv dalších vzdělaných 
lidí,“ poukázal starosta Ladislav Chlu-
páč společně se senátorem Alexan-
drem Vondrou na přínos stavby, která 
po jejím dokončení nabídne až stovku 
nových pracovních příležitostí.  

Na základní kámen stavby poklepali kladívkem jednatel společnosti Hennlich 
Pavel Šumera (vpravo) společně se starostou Chlupáčem (druhý zleva)  dalšími 
hosty.  Foto Eva Břeňová

„Náš vývoj a výzkum bude smě-
řovat do produktů z oblasti ochrany 
životního prostředí a využití obno-
vitelných zdrojů energie. Součástí 
dostavby je i výrobní část areálu, ve 
které se budeme zabývat především 
výrobou nakládacích zařízení pro 
bezprašnou nakládku sypkých hmot 
a nově vyvinutých zelených techno-
logií,“ řekl Pavel Šumera. 

Celý areál výzkumného a vývojo-
vého centra bude sloužit jako labora-
toř a simulační zařízení pro výzkum, 
vývoj a testování obnovitelných 
zdrojů energií, jako jsou například 
bioplynové stanice, geotermální 
kolektory, kogenerační jednotky 
pro „Smart grids“ nebo pro vývoj 
a výrobu bezprašných nakládacích 
zařízení. Výsledky výzkumu budou 
následně využity ve výrobní části 
areálu.  (eva)

ŠTÍTEK NÁS NUTÍ
K HOSPODÁRNOSTI

Před vstupem do salonku obdrželi zájemci informační materiály o geotermální 
energii.  Foto Eva Břeňová

Vedoucí odboru Pavel Gryndler vysvět-
luje, co na štítku znamenají jednotlivé 
ukazatele.  Foto (eva)

Radnice dbá na úsporu energií v 
zařízeních provozovaných městem. 
Na další dvě školní budovy – ZŠ na 
Valech a ZŠ U Stadionu - nechala 
vyvěsit energetický štítek, který se 
stane jasným ukazatelem spotřeby 
energií, tepla a vody. Škola a potaž-
mo její zřizovatel, tedy město, získá 
díky němu zpětnou kontrolu o tom, 
zda opatření přijatá v zájmu zlepšení 
hospodárnosti chodu byla úspěšná.

„Štítek s uvedením výchozí spo-
třeby sledovaných ukazatelů má kro-
mě informační hodnoty i psycholo-
gický efekt. Nutí nás totiž chovat se 
hospodárně,“ uvedl vedoucí odboru 
životního prostředí městského úřadu 
Pavel Gryndler.

„Na naší menší budově v Masa-
rykově ulici máme velkou spotřebu 
vody na jeden metr čtvereční. Udě-
láme maximum pro to, abychom 
se v hodnocení uvedeném na štítku 
dostali do příznivější kategorie,“ slí-
bil ředitel ZŠ Na Valech Petr Krňák. 
Jedním z prvních kroků vedoucích 
k nápravě by měla být výměna 
splachovačů na toaletách a jejich 
postupná rekonstrukce. 

K instalaci štítků došlo v rámci 
kampaně Display, jejímž cílem je 
zajímavou formou zvýšit povědomí 
veřejnosti o náročnosti veřejných 
budov z hlediska jejich spotřeby 
energie a dopadu na životní prostře-
dí.   (eva)

ŽÁDNÁ OTÁZKA NEBYLA TABU
Přední čeští i zahraniční odborní-

ci na geotermální energii diskutovali 
24. května v Modrém salonku Domu 
kultury v Litoměřicích o místním 
projektu stavby geotermální tep-
lárny. Z jejich jednání vyplynulo, 
že více než třicet let zkušeností 
a výzkumů v oblasti hlubinných vrtů 
po celém světě se v poslední době  
konečně úročí v podobě úspěšných 
komerčních projektů.

Na úvodní odbornou část naváza-
la  podvečerní diskuse s veřejností. 
Šlo přitom o vůbec první veřejné 
projednávání unikátního projektu, 
jehož realizace si vyžádá přibližně 
1,6 miliardy korun „Žádná otáz-
ka není tabu,“ vyzval moderátor 
zhruba padesátku přítomných lidí 
k diskusi. Jaká bude ekonomická 
návratnost? Kolik bude realizace 
projektu stát? Jaké budou ceny za 
odběr elektřiny a vody? Proč elek-
trárna vyrobí tak málo elektřiny? 
To byly jen některé z dotazů, jež 
směrem k odborníkům padaly. A na 
všechny postupně zaznívaly odpo-
vědi. „Jde totiž o projekt, který 
ovlivní budoucnost Litoměřic. Na 
jeho přípravě již pracujeme sedm 
let. V České republice i ve střední 
Evropě jsme první, kteří se chceme 
vydat cestou čerpání tepla z nit-
ra země v hloubce až 5 km. Proto 
hodláme být k veřejnosti maximál-
ní otevření a transparentní,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč. 

Projekt má řadu výhod. „Kom-
binací výroby tepla a elektřiny 
získáte strategický zdroj energie, 
stabilně dodávané čtyřiadvacet 
hodin denně. A to při minimálním, 
respektive téměř žádném znečištění 
životního prostředí,“ uvedl přední 

expert na geotermální problemati-
ku Roy Baria z Velké Británie. Na 
druhou stranu však nikdo nezastíral 
i možná rizika. Například v Basileji 
vyvolalo vhánění vody do vrtu, kde 
si následně razila cestu puklinami, 
seizmické otřesy. „Již máme ale 
zkušenosti a víme, že takové riziko 
se dá minimalizovat snížením tlaku 
vody,“ uklidnil veřejnost další brit-
ský odborník John Beswick. 

Realizace projektu si vyžádá 
kolem 1,6 miliardy korun. 40 % 
částky mají tvořit evropské dotace, 
60 % pak zdroje města. Z toho však 
pouze deset procent by měl tvořit 
vlastní podíl města krytý komerčním 
úvěrem. Zbývajících 50 % pokryje 
úvěr od Evropské investiční banky. 
Úvěry budou spláceny ze zisku zís-
kaného prodejem tepla a elektřiny. 
Část zisku přitom zůstane v Litomě-
řicích. „Město přitom nebude ručit 
svým majetkem. Garance dává stát,“ 

poukázal na důležitý fakt starosta 
Chlupáč.

Geotermální teplárna bude mít 
instalovaný výkon 50 megawat-
tů tepla a 5 megawattů elektřiny.  
„V současné době ještě probíhají 
jednání o způsobu distribuce tep-
la se společností  Energie Holding 
CZ, která je majitelem sítí. V pří-
padě neúspěšného výsledku jsme 
připraveni vybudovat sítě vlastní,“ 
informoval manager projektu Anto-
nín Tym.  

Město Litoměřice hodlá ve druhé 
polovině roku podat žádost o dotaci 
z Operačního programu životní pro-
středí. „Pokud dotaci získáme, rádi 
bychom zahájili na konci příštího 
roku stavbu v Jiříkových kasárnách 
tak, aby byla teplárna uvedena do 
provozu počátkem roku 2013,“ 
nastínil představu vedoucí odboru 
životního prostředí městského úřadu 
Pavel Gryndler. Eva Břeňová
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Problém číslo 1: Bílá stráň 
Litoměřičanům leží 

na srdci budoucnost 
Bílé stráně. Polovina ze 
130 lidí, kteří přišli 17. 
května do domu kultury 
diskutovat s vedením 
radnice o problémech 
města, se totiž  vyslovila 
proti zástavbě pozemků 
nacházejících se v blíz-
kosti ochranného pásma 
národní přírodní památ-
ky Bílá stráň. Tento pro-
blém označili za nejpal-
čivější.

„Současný územ-
ní plán ale se zástav-
bou rodinnými domky 
nepočítá s ohledem na 
stanovisko  Chráněné 
krajinné oblasti České 
středohoří,“  nastínila 
aktuální stav vedoucí 
odboru územního roz-
voje městského úřadu 
Venuše Brunclíková.

Druhý nejvážněj-
ší problém se týkal 
dopravy. Lidé volali po urychlené 
dostavbě západní komunikace, jež 
povede dopravu z Mostu generála 
Chábery k pokratickým závorám. 
„Přípravy nadále probíhají. Zásad-
ní otázkou jsou však fi nance,“ 
informoval vedoucí odboru dopra-
vy Ivo Perna.

Lidé dále požadovali podpoření 

Lidé diskutovali i s vedoucím odboru dopravy Ivem Pernou 
o dopravních problémech města.  Foto Eva Břeňová  

VÝBOR UZAVŘEL
KONTROLU STÍŽNOSTÍ  

Stížnostmi obyvatel se litoměřický 
úřad řádně zabývá. V případě proká-
zání jejich opodstatněnosti je násled-
ně řeší. Tento závěr vyplynul z šetření 
provedeného na počátku roku kon-
trolním výborem, jenž je poradním 
orgánem zastupitelstva. Má sedm 
členů, kteří reprezentují jednotlivé 
politické strany a nezávislá sdružení 
pracující v zastupitelstvu.

Za rok 2008 zaznamenal lito-
měřický úřad 36 stížností. O rok 
později jich bylo 47. Za první dva 
měsíce tohoto roku eviduje tři. Nej-
častěji se týkaly hluku, sousedských 
sporů nebo chování úředníků. „Řada  
z nich byla neopodstatněná, ovšem 
některé se zakládaly na pravdě, nebo 
alespoň částečně.  Odpovědní pra-
covníci úřadu se těmito stížnostmi 
zabývali a v případě jejich oprávně-
nosti opravdu docházelo k nápravě,“ 
prezentoval výsledek jedné z kontrol 

předseda výboru a zastupitel Zdeněk 
Dušek. V současné době obdobná 
kontrola probíhá v centrální školní 
jídelně, tedy příspěvkové organizaci 
města. Loni byly podrobeny zkoumá-
ní městská kulturní zařízení, městská 
policie a lesní hospodářství. 

Sedmičlenný kontrolní výbor 
složený ze zástupců všech stran zase-
dajících v zastupitelstvu se řídí záko-
nem o obcích. Do jeho kompetence 
patří hlavně kontrola plnění usnesení 
rady a zastupitelstva, stejně jako kont-
rola hospodaření, řešení stížností oby-
vatel, případně kontrola rozhodnutí 
fi nančního výboru. K činnosti je pově-
řován městským zastupitelstvem poté, 
co mu KV předloží ke schválení plán 
činnosti. Zároveň jsou členové tohoto 
výboru účastníky všech výběrových 
řízení vyhlašovaných městem. 

Kromě kontrolního pracuje při 
zastupitelstvu i fi nanční výbor.  (eva)

Krátce
Město vypsalo výběrové 

řízení na místo vedoucí odbo-
ru školství, kultury, sportu a 
památkové péče městského úřa-
du. Stalo se tak poté, co odstou-
pila dosavadní vedoucí Mirosla-
va Najmanová. 

I děti diskutovaly
o problémech města

STROJ JE CELOROČNĚ VYUŽIT 

Žádné KFC nebo aquapark, ale 
rekonstrukce autobusového a vla-
kového nádraží, vylepšení budovy 
nemocnice i zdravotnických služeb 
v ní poskytovaných a oprava býva-
lého pivovaru. To jsou podle litomě-
řických dětí nejdůležitější problémy, 
s nimiž by se mělo vedení města 
podle jejich mínění vypořádat.  
Závěr vyplynul z veřejné diskuse 
představitelů radnice se zástupci 
základních a středních škol, jež pro-
běhla na konci minulého měsíce v 
domě kultury. 

„Mile nás překvapil přehled, jaký 
děti o dění ve městě mají,“ zhodno-
tila jejich znalosti Veronika Svobo-
dová, vedoucí Střediska ekologické 
výchovy Sever, které bylo společ-
ně se Zdravým městem Litoměřice 
pořadatelem akce. Děti dokonce 
dokázaly vyjmenovat 36 podle nich 
úspěšných projektů, které se městu 
podařilo zrealizovat v posledních 
několika letech.   (eva)

vzniku aktivit a služeb pro duševně 
nemocné, řešení nedostatku par-
kovacích míst na sídlištích nebo 
zvýšení osvěty zdravého životního 
stylu. Celkem takto pojmenovali 
deset problémů.

Diskusní fórum určené obyva-
telům města je pravidelnou akcí, 
jejímž cílem je zjistit názory veřej-
nosti na dění a rozvoj Litoměřic. 
„Následně o nich jednáme v radě 
i zastupitelstvu,“ vyzdvihl starosta 
Ladislav Chlupáč skutečnost, že 
názory lidí se vedení radnice oprav-

du zabývá. Což ostat-
ně vyplynulo i z jeho 
úvodního příspěvku, 
v němž poukázal na 
způsob řešení problémů 
jmenovaných veřejností 
loni na podzim. Tehdy 
žádali lidé hlavně zvý-
šení činnosti  městské 
policie a zviditelnění 
její práce. „Pracujeme 
na zkvalitnění práce 
strážníka v daném okrs-
ku. Děje se tak v rámci 
projektu, jenž realizu-
jeme společně s Policií 
ČR. Dále v daleko větší 
míře spolupracujeme 
při pořádání osvětových 
akcí určených pro děti 
mateřských a základ-
ních škol. Zvyšujeme 
i množství pochůzko-
vých kontrol,“ vyjme-
noval některá z přija-
tých opatření starosta. 

Diskutující měli i ten-
tokrát šanci rozhodnout 

o tom, do které oblasti půjde deseti-
tisícový příspěvek. „Tentokrát pod-
pořili plánovanou instalaci baby 
boxu v litoměřické nemocnici,“ 
informoval Petr Hermann, politik 
Zdravého města Litoměřice.

Na počátku června bude zahá-
jena distribuce devíti tisíc anket-
ních lístků do litoměřických 
domácností. Smyslem ankety je 
ověřit, zda se názory obyvatel 
města shodují s těmi, které zazně-
ly v průběhu veřejné diskuse 
v domu kultury. Eva Břeňová 

Technické služby zkvalitňují techniku. Za zhruba osm set tisíc korun si pořídily 
novou zametací nástavbu na víceúčelový stroj Holder, jež umožňuje nejen kvalitní 
úklid chodníků. Loni za necelé dva miliony korun zakoupený Holder tak má celo-
roční využití. „V zimě jsme s ním i v těžko přístupných místech udržovali a sypali 
chodníky, v létě ho využíváme i na sečení parku, ostrova, cyklostezek a dalších 
míst s veřejnou zelení,“ uvedl místostarosta Jaroslav Tvrdík, který si vyzkoušel, 
jak se stroj ovládá (viz foto).  Foto Eva Břeňová
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UCTILI PAMÁTKU
POLSKÝCH OBĚTÍ

Biskup Jan Baxant, starosta Lito-
měřic Ladislav Chlupáč, místosta-
rostové Jiří Landa a Jaroslav Tvrdík, 
radní Pavel Kejř, Radek Lončák 
a další zástupci litoměřické radni-
ce uctili minutou ticha u bronzové 
pamětní desky umístěné v podloubí 
radnice na Mírovém náměstí památ-
ku obětí leteckého neštěstí nedale-
ko Smolenska. U nápisu „Cítíme 
s polským národem“  zapálili svíčku 
a položili květiny. „Společně jsme 
tak vyjádřili soustrast sousednímu 
národu, pro něhož je smrt preziden-
ta, jeho manželky a dalších čelních 
představitelů státu obrovskou národ-
ní tragédií,“ uvedl v této souvislosti 
starosta Chlupáč.  (eva)

Starosta Chlupáč společně s biskupem Baxantem zapálili svíčky v podloubí rad-
nice.  Foto Eva Břeňová

Foto: městská policie   

ŘIDIČ PONIČIL
PTAČÍ ŽENU
Na sedmdesát tisíc korun byla 

vyčíslena škoda, kterou městu Lito-
měřice způsobil řidič osobního auta. 
Poté, co dostal na Střeleckém ostro-
vě smyk, vylétl z vozovky na přileh-
lou travnatou plochu, kde čelně nar-
azil do pískovcové sochy nazvané 
Ptačí žena.

„Zřejmě šlo o silný náraz, protože na 
soše a jejím podstavci vznikla škoda za 
zhruba sedmdesát tisíc korun,“ uvedl 
akademický sochař Libor Pisklák. Prá-
vě jeho pověřilo město vypracováním 
znaleckého posudku, z něhož vyplynu-
ly náklady potřebné na zrestaurování 
díla, jež vytvořila francouzská sochařka 
v rámci posledního ročníku Sochařské-
ho sympozia, které se každé dva roky 
koná v Litoměřicích. 

Sochy, jež jsou uměleckým pro-
duktem sympozia, zdobí různé čás-

ti města. Podle hodnocení velitele 
městské policie Ivana Králika se k 
nim lidé chovají ohleduplně. „Van-
dalismus se v jejich případě dosud 

neobjevil,“ konstatoval velitel 
městské policie, jejíž hlídka zajisti-
la odvoz poničeného díla do areálu 
technických služeb. (eva)

„SENIOR LINKA“
SE VYPLATÍ

Strážníci nalezli odcizenou 
peněženku. Peněženku s doklady, 
kreditními kartami, permanentkou 
do bazénu a dalšími osobními věc-
mi pomohli okradené ženě nalézt 
strážníci městské policie. Poté, co 
jako cyklohlídka projížděli kolem 
autobusového nádraží, oslovila je 
žena s žádostí o pomoc poté, co byla 
okradena na peróně dolního vlako-
vého nádraží. Popsala přitom vzhled 
i oblečení staršího páru, který ji měl 
dle jejích slov okrást. Strážníci se na 
kolech  ihned vydali směrem, kterým 
údajní pachatelé odcházeli. Okrade-
né ženě doporučili, ať volá i státní 
policii. Osoby odpovídající popisu 
zadrželi strážníci na křižovatce ulic 
Vodní a Jarošova. Nalezli i svědka, 
který viděl, kam pachatelé s trvalým 
bydlištěm v Ústí nad Labem odho-
dili odcizenou peněženku. Věc pře-
vzala Policie ČR. 

Had vlezl do panelového bytu. 
Had rozrušil obyvatele jedno-
ho z panelových bytů U Kaplič-
ky v Litoměřicích. Po telefonické 
žádosti o pomoc vyrazila na místo 
hlídka městské policie, která zjis-
tila, že se jedná o mladšího hada 
s červeno-žlutými pruhy, dlouhého 
asi čtyřicet centimetrů. Strážníci ho 
odchytili a předali fi rmě, která se 
jejich odchytem zabývá. 

Hlídka zadržela podezřelého 
cizince. Podivné pohledy  muže 
vrhané na děti jdoucí z Centrální 
školní jídelny v Litoměřicích se 
nezdály tudy procházejícímu oby-
vateli města natolik, že raději telefo-
nicky upozornil na podezřelou oso-
bu městskou policii. Hlídka ihned 
vyrazila na místo a svědkem dobře 
popsaného muže vyzvala, aby se 
legitimoval. Z vízového listu zjisti-
la, že jde o cizího státního přísluš-
níka původem z Alžíru. Následná 
lustrace pomocí policejní databáze 
prokázala, že zde  pobývá neopráv-
něně, protože byl  z Čech vyhoštěn. 
Strážníci mu proto nasadili pouta, 
a předali ho Policii ČR.

PREZENTACE CHARITY
Farní charita Litoměřice pořádá 18. června 

prezentační akci své činnosti s názvem „Den 
charity“. Konat se bude již tradičně v prosto-
rách venkovní zahrady Charitního domova 
Sv. Zdislava na Dominikánském náměstí, a to 
v době od 10  do 16  hodin. 

V rámci prezentace se představí střediska 
Farní charity Litoměřice, mezi něž patří nově 
otevřený Domov na Dómském pahorku, Charit-
ní domov sv. Zdislava, Dům P. Marie Pomocné, 
dále charitní ošetřovatelská a pečovatelská služ-
ba a domy s pečovatelskou službou. K dispozici 
budou informační materiály o poskytovaných 
službách doplněné prezentačními tabulemi. 
V průběhu dne budou vedoucí středisek zodpo-
vídat veškeré otázky týkající se poskytovaných 
sociálních služeb. 

Akci zpestří doprovodný program, doplně-
ný soutěžemi pro děti. V průběhu něj vystoupí 
i Sváťovo dividlo, Seniorband Filipov, taneč-
ní soubor Amicus, cvičitelé psů ze Základní 
kynologické organizace 680 Litoměřice pod 
Radobýlem a další. K dispozici bude i  občerst-
vení.  (brych)

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ  POLICIE

Město poslalo peníze
obětem povodní 

Litoměřičtí poukázali na 
základě rozhodnutí radních dva-
cet tisíc korun obětem letošních 
ničivých povodní. „I my jsme 
před několika málo lety pocítili 
na vlastní kůži ničivou sílu vel-
ké vody. Proto pomoc těm, kteří 
se v podobné situaci ocitli nyní, 
považujeme za samozřejmost,“ 
uvedl starosta Ladislav Chlupáč 
s tím, že jde o maximální mož-
nou částku, kterou radní mohli 
uvolnit bez souhlasu zastupitel-
stva. Peníze pro Moravu byly 
poukázány na účet humanitární 
organizace Adra.  (eva)

Pager, prostřednictvím něhož volá senior v přípa-
dě nouze městskou policii, se vyplatí. Své o tom ví 
starší žena, jež z něj vyslala nouzový signál litomě-
řické městské policii. Učinila tak poté, co upadla na 
schodech, pohmoždila si paže a krvácela na hlavě. 
„Na místo v Palachově ulici ihned vyrazila hlídka, 
která paní poskytla první pomoc a zavolala rychlou 
záchrannou službu, jež ji odvezla do nemocnice,“ 
uvedl velitel Městské policie v Litoměřicích Ivan 
Králik.

Na tzv. „Senior linku“ jsou v Litoměřicích napo-
jeny tři desítky důchodců. V případě nouze zasílají 
městské policii prostřednictvím pageru, který stále 
nosí u sebe, signál o pomoc. Projekt „Senior linka“  
realizovala s cílem zvýšit bezpečí starších lidí litomě-
řická radnice. Učinila tak před více než rokem, a to za  
pomoci dotace získané z Ministerstva vnitra ČR.

„Tehdy si lidé zařízení kupovali za sedm set korun, 
což představovalo deset procent celkových pořizo-
vacích nákladů,“ uvedl manažer prevence kriminali-
ty městského úřadu Tibor Horváth.  (eva)
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Dům kultury Divadlo K. H. Máchy

Kino MÁJ

ČERVEN

8.6. Cestopisná přednáška
 FILIPÍNY – Tomáš Petr
  Filipíny – znovuobjevený ráj. Ráj se sed-

mi tisíc ostrovů se opět stává turistickou               
destinací. Uvidíte ale mnohem více, než 
tyrkysové moře s nádhernými plážemi. 
Od 18.00 hod. Vstupné 65,- Kč

10.6. FEŠÁCI
  Tam u nebeských bran. Vzpomínkový 

pořad na Michala Tučného.Od 19.30 hod.
Vstupné 230,- Kč.

12.6.  Taneční akademie DMC REVOLUTION
  Program pod taktovkou taneční a pohy-

bové školy DMC REVOLUTION a jejich 
hostů Crazy Breakers – mistři ČR a fi na-
listé MS funky a break dance. Od 16 hod. 
Vstupné dobrovolné.

ČERVEN

Večerní představení
5.6. ČESKÉ NEBE  
  Cimrmanův dramatický kšaf.  Hrají: 

Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Jan 
Hraběta a další. Od 19 hod.Vstupné v 
předprodeji 490, 390, 290,- Kč

8.6.  Divadlo u Hasičů Praha – Ken Ludwig, 
Jurij Galin. NĚŽNÉ DÁMY. Americká 
komedie. Venkovský doktor ujišťuje 
bohatou milionářku Florence o jejím brz-
kém konci. Hrají: Pavel Nový, Jan Révai 
a další. Od 19.00 hod. Vstupné v předpro-
deji 320, 300, 260, 220,- Kč

14.6.  Divadelní spolek PIK – ART Úštěk 
– Mario Fratti, Gabriela Nogová. VÁŠ-

4.6. HURVÍNEK NA SCÉNĚ. 3D
  Jak slaví Mikuláš u Spejblů? Hrají: Mar-

tin Klásek, Helena Štáchová. Od 15 hod. 
Vstupné 119 + 1,- Kč.

 PRINC Z PERSIE – PÍSKY ČASU
  Mladý princ je oklamán a omylem při-

vede království svého otce ke zkáze. 
Musí se proto spojit s dcerou nepřítele, 
aby zabránili nejhoršímu. Od 17.30 hod. 
Vstupné 109 + 1,- Kč.

 ŽENY V POKUŠENÍ. Od 20 hod. 
5.6.  HURVÍNEK NA SCÉNĚ - 3D. Od 15.00 

hod.
  PRINC Z PERSIE – PÍSKY ČASU. Od 

17.30 hod.
 ŽENY V POKUŠENÍ. Od 20.00 hod.
6.6.  HURVÍNEK NA SCÉNĚ - 3D. Od 15.00 

hod.
 ŽENY V POKUŠENÍ. Od 17.30 hod.
  PRINC Z PERSIE – PÍSKY ČASU. Od 

20 hod.
7.6.  HURVÍNEK NA SCÉNĚ - 3D. Od 17.30 

hod.
  PRINC Z PERSIE – PÍSKY ČASU. Od 

20 hod.
8.6.  HURVÍNEK NA SCÉNĚ - 3D. Od 17.30 

hod.
  ŠPATNEJ POLDA. Hlavní hrdina chce 

být klaďas, ale má mnohem více temných 
stránek než kladných. Od 20 hod. Vstup-
né 96 + 1,- Kč

9.6. ŠPATNEJ POLDA. Od 20.00 hod.
10.6.  SOBECKÝ SBOR. Kouzelný dědeček, 

krtek, štěňátko a další oblíbení hrdinové. 
Od 9.30 hod. Vstupné 24 + 1,- Kč.

  KICK – ASS. Stát se hrdinou? Žádný 
problém, ale co když vám chybí to nejdů-
ležitější – nadpřirozené schopnosti. Hra-
jí: Aaron Johnson, Nicolas Cage a další.

         Od 17.30 hod. Vstupné 74 + 1,- Kč
          OKO NAD PRAHOU. Film je osobním 

a politickým životopisem Chobotnice, 
neboli projektu Národní knihovny. Od 20 
hod. Vstupné 69 + 1 Kč.

11.6.  GARFIELD - 3D: Zvířecí jednotka zasa-
huje. Svět komiksů v ohrožení a odvážní 
riskují vlastní srst. Od 15 hod. Vstupné 
139 + 1,- Kč

  EXMANŽELKA ZA ODMĚNU. Na 
smolařského lovce odměn se usměje 
štěstí, když dostane za úkol vystopovat 
a předat spravedlnosti svoji bývalou 
manželku. Od 17.30 hod. Vstupné 74 + 
1,- Kč.

12.6.  GARFIELD - 3D: Zvířecí jednotka zasa-
huje, Od 15.00 hod.

 KICK – ASS.  Od 17.30 hod.
  EXMANŽELKA ZA ODMĚNU. Od 

20.00 hod.
13.6.  GARFIELD - 3D: Zvířecí jednotka zasa-

huje. Od 15.00 hod.
 KICK – ASS. Od 17.30 hod.
  EXMANŽELKA ZA ODMĚNU. Od 20 

hod.
14.6.  PRINC Z PERSIE – PÍSKY ČASU. Od 

20 hod.
15.6.  VŠICHNI JSOU V POHODĚ. Hlavní 

hrdina si až v důchodu uvědomuje, jak 
málo času věnoval svým potomkům. Od 
20 hod. Vstupné 74 + 1,- Kč.

16.6.  VŠICHNI JSOU V POHODĚ. Od 20 
hod.

17.6.  TOY STORY 3: Příběh hraček - 3D. 
Andy se připravuje k odjezdu na kolej. 
Buzz, Woody a zbytek hraček se trápí 
kvůli nejisté budoucnosti. Od 15 hod. 
Vstupné 164 Kč.

  MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY. Žádné 
kozy, žádná sláva… Bizarní černá kome-
die inspirovaná skutečnými událostmi. 
Hrají: George Clooney a další. Od 17.30 
hod. Vstupné 69 Kč.

  O KAPITALISMU S LÁSKOU. Michael 
Moore se vrací k tématu, které se objevu-
je v celé jeho kariéře: ničivý dopad domi-
nance velkých korporací na každodenní 
život člověka. Od 20 hod. Vstupné 69 + 
1,- Kč.

18.6.  TOY STORY 3: Příběh hraček - 3D. Od 
15 hod.

  PODIVNÍ. Obyvatelé klidného městečka 
se začnou chovat podivně a ze dne na den 
se změní na vraždící monstra. Od 17.30 
hod. Vstupné 74 + 1,- Kč.

  MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY. Od 20 
hod.

19.6.  TOY STORY 3: Příběh hraček - 3D. Od 
15 hod.

  MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY. Od 17.30 
hod.

 PODIVNÍ. Od 20 hod.
20.6.  TOY STORY 3: Příběh hraček - 3D. Od 

15.00hod.
 PODIVNÍ. Od 17.30 hod.
  MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY. Od 20 

hod.
21.6.  CESTA.  Celý svět se nenávratně změnil. 

Hrají: Viggo Mortensen, Chralize Thečin. 
Od 17.30 hod. Vstupné 69 + 1,- Kč

  ŠKOLA ŽIVOTA. Divoké dospívání v 
divokých šedesátých. Hrají: Carey Mul-
ligan a další. Od 20 hod.Vstupné 69 + 
1,- Kč

22.6.  Přímý přenos koncertu z bulharské Sofi e.
  Předpokládaná délka koncertu 250 min. 

Od 19.00 hod. Vstupné 300,-Kč
23.6. ŠKOLA ŽIVOTA. Od 17.30 hod.
         CESTA. Od 20.00 hod.
24.6.  OSADNÉ. Starosta a farář bojují o 

záchranu své vesnice. Pomoc hledají i v 
Bruselu.

 Od 20.00 hod. Vstupné 64 Kč. 
25.6.  SOUBOJ TITÁNŮ. Příběh, kde staví boj 

o moc muže proti králům a krále proti 
bohům. Hrají: Sam Worthington a další. 
Od 17.30 hod. Vstupné 129 + 1,- Kč.

  TO BYL ZÍTRA FLÁM. Totálně propa-
řená komedie čtyř kamarádů ze student-
ských let, zklamaných svým  současným 
životem. Hrají: John Cusack a další. 

 Od 20 hod. Vstupné 74 + 1,- Kč.
26.6.  DEŠŤOVÁ VÍLA. Živly, které ovláda-

jí zemi – Vzduch, Oheň, Země a Voda 
– provádějí pravidelnou inspekci u lidí. 

Hrají: Simona Stašová a další. Od 15 hod. 
Vstupné 74 + 1,- Kč.

 TO BYL ZÍTRA FLÁM. Od 17.30 hod.
  AVATAR. Vítejte v novém světě za hrani-

cí vaší fantazie.Hrají: Sam Worthington a 
další. Od 20.00 hod. Vstupné 119 + 1,- 
Kč.

27.6. DEŠŤOVÁ VÍLA. Od 15.00 hod.
  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ. Alenku čeká 

zážitek, na který hned nezapomene. 
         Od 17.30 hod. Vstupné 129 + 1,- Kč.
         TO BYL ZÍTRA FLÁM. Od 20 hod.
28.6.  AIDA. Aida, jejíž děj se odehrává ve sta-

rodávném Egyptě, je tragickým milost-
ným příběhem a zároveň výpravným 
dramatem plným velkolepých davových 
scén. Hrají: Violeta Urmana a další. Od 
20 hod. Vstupné 250,- Kč.

29.6.  ROZCHOD. Suzanne je čtyřicátnice, 
která žije na jihu Francie. Její nudný, 
měšťácký způsob života ji ničí. Vše se 
změní, když se seznámí s Ivanem. Od 20 
hod. Vstupné 64 Kč.

30.6.  PROMĚNA.  Jeane při psaní svého romá-
nu začíná pozorovat kolem sebe znepo-
kojivé změny. Její  tělo se začíná pomalu 
měnit. Od 20 hod. Vstupné 69 Kč.    

SRPEN

PŘIPRAVUJEME:

Sex ve městě 2, Stmívání III., Jak vycvičit dra-
ha, Predators, Kouzelná chůva, Garfi eld – 3D, 
Shrek 4, PanNikdo, Muž ve stínu, Carmen, A 
team, Chlupatá odplata

NIVÝCH ŽEN. Lehce erotická divadelní 
hra za současné Itálie. Hrají: Patrik Hole-
ček, Jan Táborský a další. Od 19 hod. 
Vstupné v předprodeji 100,- Kč

16.6  VEŘEJNÝ ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT ŽÁKŮ ZUŠ

 Od 18 hod. Vstup zdarma.
17.6.  VEŘEJNÝ ABSOLVENTSKÝ KON-

CERT ŽÁKŮ ZUŠ
 Od 18 hod. Vstupné zdarma.

Představení pro školky
8.6. Mladá scéna Ústí nad Labem
 ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
  Dobro a zlo spolu vedou věčný spor a 

chtějí, aby je někdo rozsoudil. Od 9.00 a 
10.30 hod. Vstupné 40,- Kč

16.6. PŘIJĎTE MEZI NÁS
  10. ročník akce setkání se seniory. Pořádá 

MěÚ Litoměřice. Kulturní program s tan-
cem.Od 14 hod. Bez vstupného.

20.6. TANEČNÍ ODPOLEDNE
  Hudba všech žánrů pro všechny genera-

ce. Hraje kapela SEVERKA pod vede-
ním Zdeňka Honců. Zpívá Mirka Dolejší 
a Lubomír Harvilla. Od 15 hod. Vstupné 
65,- Kč

PŘIPRAVUJEME: ČERVENEC – SRPEN
 ROZPUSTILÉ LÉTO
  Každý prázdninový čtvrtek zábavný 

pořad pro děti. Trampolína pro děti zdar-
ma 

 Vstupné 50,- Kč
 HUDBA V PARKU
 Cyklus hudebních produkcí v atriu DK.

Letní kino

ČERVEN  - ČESKÝ FILM 

  4. 6. PROTEKTOR 
11. 6. MUŽI V ŘÍJI 
18.-19. 6. ŽENY V POKUŠENÍ -
  POZOR MIMOŘÁDNĚ 2 DNY! 
 25. 6.  MAMAS & PAPAS 

ČERVENEC 

9. 7. SOUBOJ TITÁNŮ
13. 7. VINYAN (netradiční horor) 
16. 7.  KVĚT POUŠTĚ (strhující příběh 

somálské modelky) 
   

LETNÍ ROMANCE 2010 -
200. výročí narození K. H. Máchy 
19. 7.  ČÍŇAN 
20. 7.  3 SEZÓNY V PEKLE 
21. 7.  MÁJ (vstup zdarma) 
22. 7. PAŘÍŽI, MILUJITĚ 
23. 7.  PŮLNOČNÍ POLIBEK + od 19 hod. 

koncert Jany Štefl íčkové (www. stefl ic-
kova.cz) 

27. 7.  titul bude upřesněn 
30. 7.   UŽÍVEJ SI, CO TO JDE (nová komedie 

Woodyho Allena) 
    
ZAČÁTKY PROJEKCÍ CCA 21:30 V ZÁVIS-
LOSTI NA ZÁPADU SLUNCE. 
PROJEKCE proběhne ZA KAŽDÉHO POČA-
SÍ – KINO JE ZASTŘEŠENO. 
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LODĚ VYPLULY SPOLEČNĚ
Po Labi prvně plula Por-

ta Bohemica 2 (viz foto). 
Tedy mladší sestra Porty 
Bohemica 1. Stalo se tak 
1. května u příležitosti 
slavnostního zahájení 3. 
plavební sezóny v Litomě-
řicích, kdy bylo plavidlo 
dovezené z Rakouska  prv-
ně představeno veřejnosti. 

„Labská paroplavební 
společnost má v tuto chvíli 
dvě lodě. Věřím, že jejich 
počet se bude postupně 
rozšiřovat,“ konstatoval 
starosta Ladislav Chlupáč, který 
odemkl obřím klíčem řeku Labe, 
čímž zahájil plavební sezonu. 

„To, co bylo pouhým experi-
mentem, se mění v dynamicky se 
rozvíjející tradici,“ ocenil senátor 
Alexandr Vondra fakt, že zatímco 
v průběhu první plavební sezóny 
svezla Porta Bohemica 1 sedmnáct 
tisíc pasažérů, loni jich už bylo tři-
cet tisíc. 

Obě lodě odrazily společně od 
břehu s několika desítkami  hostů na 
palubě. Odvezly je nejprve do nové-
ho přístaviště Nučnice/Nučničky, 
poté do Roudnice nad Labem, Štětí 
a následně i do Horních Počapel.

Originálního přijetí se pasažérům 
dostalo v prvně jmenovaném přísta-
višti. Vedení obce Travčice v čele se 
starostou Milošem Řepou pojalo ote-
vření nového přistávacího mola netra-

Desítky lidí již pohlédly na měs-
to Litoměřice z věže katedrály sv. 
Štěpána na Dómském náměstí, která 
byla po sedmi letech opět otevřena 
veřejnosti. Vystoupat přitom musely 
zhruba dvě stě schodů. 

„Jde o první vlaštovku gradující 
spolupráce mezi městem a biskup-
stvím,“ uvedl v úvodu malé slavnosti 

VĚŽ KATEDRÁLY JE PO LETECH OPĚT OTEVŘENA
pořádané na počest 
zpřístupnění věže 
starosta Litoměřic 
Ladislav Chlupáč. 
„Věž tu přitom vůbec 
neměla stát, protože 
Dómský pahorek 
má tendenci tíhnout 
k Labi,“ zabrousil 
do dávné historie 
generální vikář Sta-
nislav Přibyl. O his-
torii věže se mohou 
návštěvníci dočíst 

v materiálech, jež jsou k dostání 
v pokladně umístěné v přízemí, která 
funguje jako detašované pracoviště 
Centra cestovního ruchu Litoměřice. 
Na instalaci čekají i  panely s infor-
macemi o historii Dómského pahor-
ku a jeho staveb. 

Věž je přístupná během dubna, 
května, června, září a října o sobo-

tách od 13 do 17 hodin a v hlavní 
turistické sezoně - červenci a srpnu - 
v pondělí, středu, pátek a sobotu také 
od 13 do 17 hodin. Základní vstupné 
je 50 korun. Plánována je instala-
ce kamery, která bude monitorovat 
vyhlídkový prostor.

Věž u katedrály sv. Štěpána 
v Litoměřicích je 65 metrů vysoká, 
s půdorysem 9x9 metrů. Samostat-
nou věž mimo kostel začal stavět 
biskup Hugo hrabě Koenigsegg 
(1711-1720). Barokní katedrála sv. 
Štěpána v Litoměřicích, ani před-
chozí gotický chrám, původně věž 
neměly. Stačil ale vybudovat jen 
jedenáctimetrové základy, na něž 
postavili dřevěnou barokní zvo-
nici.  Až biskup Antonín L. Frind 
(1879-81), známý historik, vyvolal 
dostavbu věže, která byla vystavě-
na až v letech 1883-89 podle návr-
hu vídeňského architekta Heinricha 

Porta Bohemica 2. Foto Eva Břeňová 

Ferstela, litoměřickým stavitelem 
Franzem Sanderem. Na spojova-
cím oblouku mezi katedrálou a věží
se nachází osobní znak 14. litoměřické-
ho biskupa Emanuela Jana Schöbela. 

„Po Kalichu a Mostné hoře je věž 
katedrály již třetím místem, které 
nabízí překrásné pohledy na Litomě-
řice,“ dodal místostarosta Jaroslav 
Tvrdík.

Tím však spolupráce biskupství 
a města nekončí. „Další společnou 
aktivitou bude pro turistické úče-
ly poskytování ubytovací kapacity 
v Diecézním domě kardinála Troch-
ty, po dokončení oprav zpřístupnění 
kostela Všech svatých na Mírovém 
náměstí a výhledově také uvažujeme 
o komentovaných prohlídkách kated-
rály sv. Štěpána, v níž jsou vzácné 
Škrétovy obrazy,“ informoval ředitel 
Centra cestovního ruchu Kamil Sou-
kup. Eva Břeňová

Město Litoměřice po zimní pře-
stávce opět otevřelo u Labe půjčov-
nu loděk a šlapadel. 

Zájemci mohou stejně jako loni 
využít čtyř loděk a dvou  šlapadel. 
Za hodinu jízdy na šlapadle zaplatí 
70 korun, za loďku o dvacetikorunu 
méně. V pondělí a v pátek má půj-
čovna otevřeno od 10 do 18 hodin a 
o víkendu od 10 do 20 hodin. 

Okolí půjčovny bylo s příchodem 
jara zkulturněno. Nechybí toale-
ty, opodál ani nová prolézačka pro 
děti. „Postupně dochází i k vyčiště-
ní slepého ramene tak, aby se jím v 
budoucnu dalo proplout,“ informoval 
místostarosta Jaroslav Tvrdík.  (eva)

PŮJČOVNA LODĚK ZVE K PROJÍŽĎKÁM

Jaroslav Tvrdík a Kamil Soukup při otevření půjčovny loděk.  Foto Eva Břeňová

Čarokrásnou krajinu kolem nás, 
život v ní, panoramaticky větší celky, 
ale i detaily se skrytým poselstvím 
autora. To vše a mnoho dalšího nabízí 
výstava fotografi í redaktora Českého 
rozhlasu Sever Miroslava Zimmera, 
která je k vidění až do konce června 
ve vestibulu litoměřického divadla. 
„Každý zde prezentovaný snímek 
má velkou úroveň,“ zhodnotil úroveň 
díla autora, který vystavuje po dlou-
hých pětatřiceti letech, akademický 
sochař Libor Pisklák.   (eva)

M.Zimmer diskutuje s P. Hermannem, 
který vernisáž zahájil. Foto (eva)

VESTIBUL DIVADLA 
KRÁŠLÍ FOTOGRAFIE

Turisté zajímající se o zajímavá 
místa Litoměřic a blízkého okolí 
mohou ušetřit na vstupném. A to 
v případě zakoupení „kombikarty“, 
díky níž ušetří v případě prohlídky 
věže katedrály sv. Štěpána, plavby 
lodí Porta Bohemica, jízdy vláčkem 
a návštěvy Ploskovického zámku 
zhruba dvacet procent oproti tomu, 
když by si vstupenky kupovali jed-
notlivě. Kombikarta je v prodeji 
od počátku května. „Zvýhodněným 
vstupným se snažíme turisty při-
mět k tomu, aby pokud se rozhodli 
zavítat do jednoho místa, navštívili 
i ta ostatní,“ vysvětlil ředitel Centra 
cestovního ruchu Litoměřice Kamil 
Soukup.  (eva)

Koupí „kombikarty“
turisté ušetří 

Krásy Litoměřic při pohledu z věže katedrály obdivoval 
i starosta.  Foto Eva Břeňová

dičně – chlebem a solí, které 
hostům podaly dvě pionýr-
ky za zvuků prvomájových 
písní. Slavnosti se účastnili 
i místní občané, někteří 
z nich v krojích. Hudba 
následně nechyběla ani v 
Roudnici nad Labem a ve 
Štětí, kde navíc vystoupily 
i mažoretky. 

Právě rozšíření počtu 
přístavišť o Nučnice/
Nučničky, Horní Poča-
ply a Dolní Zálezly jsou 
největší novinkou právě 

zahájené plavební sezóny. Neméně 
významnou skutečností je i fakt, že  
k Portě Bohemice 1 přibyla Porta 
Bohemica 2, které její majitel  Karel 
Svoboda říká vinařská loď. 

„Lodě jezdí podle plavebního řádu, 
který je  k dispozici na webových 
stránkách Labské paroplavební spo-
lečnosti,“ připomněl její ředitel Jaro-
slav Tvrdík. Více informací na www.
labskaparoplavba.cz.    Eva Břeňová 
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Devadesátiny slavil Ludvík Kundera v Litoměřicích
Starosta Ladislav Chlupáč a mís-

tostarosta Jiří Landa oslavili společ-
ně s čestným občanem města Lito-
měřice Ludvíkem Kunderou jeho 
devadesáté narozeniny. Stalo se tak 
v restauraci Vikárka v úzkém kruhu 
přátel. Oslavu životního jubilea toho-
to významného básníka, dramatika, 
prozaika, překladatele a literárního  
historika organizoval kronikář a pra-
covník muzea Oldřich Doskočil, kte-
rý ho kromě jiného zavedl i na jemu 
důvěrně známá místa. Patřilo mezi ně  

české gymnázium, kde v roce 1938 
maturoval.

Ludvík Kundera s chotí zavítal do 
Litoměřic po třech letech. Učinil tak 
v roce stého výročí úmrtí Karla Hynka 
Máchy. Jako dlouholetý ctitel a znalec 
Máchova života proto nevynechal náv-
štěvu Máchovy světničky, kde pouta-
vým způsobem půl hodiny přednášel 
o básníkově  životě skupince vyso-
koškolských studentů historie, za což 
sklidil potlesk. 

„S Ludvíkem Kunderou jsme se 

HASIČI MÍŘÍ DO LITOMĚŘIC
V pořadí pátý ročník 

Hasičských slavností 
proběhne ve dnech 11. 
a 12. června na výstavišti 
Zahrada Čech. Celore-
publikový sraz hasičů, 
spojený s ukázkou novo-
dobé i historické hasičské 
techniky a doprovodným 
kulturním programem je 
letos propojen s oslava-
mi 10. výročí založení 
Hasičského záchranného 
sboru ČR. Pořadatelé 
proto přichystali několik 
novinek.

„Do expozice bude 
zahrnuta nejmodernější 
výjezdová technika, spe-
ciální vozidla zasahující 
při chemických haváriích, 
záchranné vrtulníky a letištní speciály. 
Přibudou vystavující hosté ze zahraničí 
a pokřtíme i novou knihu,“ vyjmeno-
vala některé z přichystaných novinek 
Alena Borlová, mluvčí slavností, 
jejichž organizátorem je Sdružení 

Hasiči na výstavišti Zahrada Čech i letos předvedou historickou 
techniku. Foto Eva Břeňová 

pro obnovu a zachování historických 
hasičských tradic. 

Nosným prvkem oslav je však stále 
neopakovatelná výstava téměř dvou 
set kusů historické hasičské techniky - 
ruční stříkačky a parní stříkačky spolu 

s automobily. Vrcholem 
je sobotní  slavnostní 
nástup hasičských sborů 
na litoměřickém náměstí. 
Vzhledem k propojení 
s oslavami desátého výro-
čí HZS ČR je novinkou 
i účast nejmodernější 
techniky v samotném 
průvodu. Bude se jednat 
o 20 kusů speciální tech-
niky HZS ČR, kterou jste 
mohli vidět na slavnostní 
přehlídce v Praze. Napří-
klad požární plošina od 
fi rmy Bronto vysoká 37m, 
pásová vozidla Haglung 
a Bobr, požární tank SPO-
TT a jiné. Na výstavišti si 
lidé prohlédnou například 
letištní speciály, v pro-

storách stanice profesionálních hasičů 
záchranné vrtulníky. Program bude 
probíhat i na Lodním náměstí, kde se 
lidé mohou těšit na oblíbenou hasič-
skou fontánu. Více informací na www.
hasicsketradice.cz  

Gymnázium slaví devade-
sátiny. U příležitosti 90. výročí 
založení Gymnázia Josefa Jung-
manna se v sobotu 5. června od 14 
hodin uskuteční v prostorách ško-
ly setkání bývalých i současných 
studentů a příznivců. Připraven 
je kulturní program, prohlídka 
školy, slavnostní předání plakety 
Josefa Jungmanna abiturientům, 
kteří gymnázium absolvovali 
před 60 lety, apod.

Komediograf.  Představení 
bývalých a současných herců 
z Hadivadla nazvané Komedi-
ograf se uskuteční 13. června od 
20 hodin v letním kině na Stře-
leckém ostrově. Skeče, písničky, 
scénky a monology zazní v podá-
ní Tomáše Matonohy, Pavla Liš-
ky, Josefa  Poláška, Zdeňka  Krá-
le, Marie Ludvíkové a dalších. 
Vstupné 250 Kč. 

Výstava fotografi í. Od 25. 
června do  30. srpna budou v Díl-
ně ručního papíru ve Velké Domi-
nikánské ulici vystavovat foto-
grafi e Jan Vojta a Martin Veber. 

Evropské setkání historic-
kých autobusů. Dvoudenní akci 
na výstavišti Zahrady Čech orga-
nizuje ve dnech 25. až 26. červ-
na Bohemia Transport Museum 
Lovosice. Více na http://www.
bohemia-transport-museum.com/

Litoměřický kořen. 16. ročník 
hudebního festivalu Litoměřický 
kořen se uskuteční 3. a 4. čer-
vence v letním kině. Na letošním 
ročníku vystoupí např. legenda 
rakouské alternativní scény At-
twenger, kapela Sedaa, v níž se 
mísí mongolská hudba s hudbou 
Orientu, nebo francouzská kape-
la La Replik. Z českých umělců 
se představí např. The Plastic 
People of the Universe, Traband, 
Ty syčáci nebo písničkář Václav 
Koubek. Vstupné v předprodeji 
400, na místě 500 Kč.

viděli v krátké době již podruhé. 
V březnu jsme mu totiž, tak jako 
každoročně, jeli společně se starostou 
popřát k narozeninám do Kunštátu, 
kde v současné době bydlí,“ uvedl mís-
tostarosta Landa, podle něhož je starý 
pán stále neuvěřitelně vitální.

Z lidí, kterým za jejich zásluhy patří 
titul čestný občan města Litoměřice, 
žijí jen tři:  Ludvík Kundera, historik 
Jindřich Tomas a bývalá velvyslanky-
ně Filipín v České republice Carmelita 
R. Salas.  (eva)

Každý z nás je ve skrytu duše 
obdivovatelem, možná i milovní-
kem některé z litoměřických nebo 
terezínských hospůdek. Možná vás 
proto bude zajímat, že již v červen-
ci se na pultech knihkupectví obje-
ví kniha s názvem Na zdraví. Její-
mi autory jsou milovníci historie, 
autoři již několika úspěšných knih 
s regionální tématikou – Vitalij 
Marek z Litoměřic a Václav Verner 
z Terezína, kteří se společně s Jiřím 
Adámkem budou věnovat histo-
rii hospod od doby husitské až do 
poloviny 20. století.

Možná i příslušníci starší genera-
ce již totiž zapomněli, že na Stře-

Varhanní léto
FESTIVALOVÉ KONCERTY:
26. května:

Jaroslav Tůma (ČR) 
  9. června:

Serge Schoonbroodt (Belgie)
23.  června:

Christian Bacheley (Fr)
28. července:

Luca Scandali (It)
18. srpna: 

Gunther Rost (Rakousko)
15. září:

Jaroslaw Malanowicz (Pl)
Koncerty, pořádané pod záši-

tou starosty města a biskupa lito-
měřického, se konají v katedrále 
sv. Štěpána od 19 hodin. Vstupné 
120/40 Kč. 

Ožije sláva místních hospůdek
leckém ostrově bývala nádherná 
restaurace s venkovním posezením, 
kde se i tančilo. Na fakt, že Corso 
bývalo nejfrekventovanější kavár-
nou ve městě už koncem 19. sto-
letí, do níž společně chodili Češi 
i Němci hrát kulečník a ženy v teh-
dy módních kloboucích., už pak 
nevzpomene nikdo z nás. Kniha 
Na zdraví přitom nabídne desítky 
starodávných pohledů a fotografi í, 
které nám přiblíží tehdejší podobu 
hospůdek, z nichž některé již ani 
neexistují. „Chybět nebudou ani 
etikety piv, které se tehdy točily, 
vín a kořalek,“ upozorňuje Vitalij 
Marek.  (eva)

TIPY PRO VÁS


