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SLOVO STAROSTY
Vážení
Litoměřičané,
velmi si vážím 
důvěry, kterou 
jste mi dali Vy, 
voliči, a posléze 

i zastupitelé. Koaliční vyjedná-
vání probíhala napříč politickým 
spektrem a respektovala výsled-
ky voleb. Nikdo ze zvolených 
zastupitelů neodstoupil, aby 
přenechal místo v zastupitelstvu 
někomu jinému. S ohledem na 
stabilitu budoucí koalice jednala 
ODS se sociálními demokraty, 
kteří získali druhý nejvyšší počet 
mandátů v zastupitelstvu, a čtvr-
tou Stranou zelených. Spoluprá-
ci s třetími komunisty stanovy 
ODS neumožňují. 

O celkové podpoře jsme však 
jednali se všemi do zastupitel-
stva zvolenými subjekty. Nere-
gistrujeme totiž ostrou hranici 
mezi koalicí a opozicí. Spolu-
účast formou práce v jednotli-
vých komisích rady města jsme 
nabídli i stranám, které se do 
zastupitelstva města nedostaly. 

Ve vedení Litoměřic stojím 
již osm let a rád konstatuji, že 
práce a jednání vždy probíhaly 
konstruktivně, což se odrazilo 
v dosažených úspěších. Velmi 
bych si přál, abychom  tímto 
způsobem pokračovali i nadále. 
Musíme dokončit velké projek-
ty a zároveň řešit každodenní 
záležitosti spojené se životem 
města. Přeji Vám krásné vánoč-
ní svátky a hodně spokojenosti 
v roce 2011. Ladislav Chlupáč 

MÁCHA ZKRÁŠLIL MOSTNOU HORUMÁCHA ZKRÁŠLIL MOSTNOU HORU

Úryvek Máje zarecitoval po odhalení sochy herec a moderátor Alfréd Strej-
ček.  Foto (lá)

V Litoměřicích bude v neděli 5. 
prosince rozsvícen vánoční strom. 
Oblíbenou  předvánoční akci zahájí 
v 16 hodin slavnostní fanfáry a kole-
dy. Následně přijde na řadu modero-
vaná dětská diskotéka se soutěžemi, 
s Mikulášem, čerty a anděly s nadíl-
kou. S originální a rafi novanou show 
vzápětí vystoupí Dan Nekonečný se 
skupinou Šum svistu. Několik minut 
před 18. hodinou se slova ujme staros-
ta, jehož hlavním úkolem bude rozsví-
tit vánoční strom. „Pak přijde na řadu 
vypouštění balónku štěstí s vánočními 
přáníčky, které budou k dostání přímo 
na místě,“ informovala Věra Kmoníč-
ková, ředitelka městských kulturních 
zařízení.  (eva)

LITOMĚŘICE

Litoměřická radnice má nové 
vedení. Šestadvacet zástupců poli-
tických stran a sdružení, kteří získali 
v říjnových komunálních volbách 
důvěru voličů na další čtyřleté obdo-
bí,  složilo 11. listopadu v domě 
kultury na ustavujícím jednání 
slib zastupitele. Chyběl pouze Petr 
Kubec (ODS), který byl omluven 
z důvodu služební cesty do zahrani-
čí. Slib složí dodatečně.  

Volba starosty, místostarostů, rad-
ních, předsedů a členů kontrolního 
a fi nančního výboru  proběhla v sou-
ladu s předchozím koaličním vyjed-
náváním vedeným vítěznou stranou 
voleb, tedy ODS. Prvním mužem 
radnice se opět stal  Mgr. Ladislav 
Chlupáč. Občanští demokraté mají 
i prvního uvolněného místostaros-
tu, jímž byl zvolen dosavadní radní  
Mgr. Karel Krejza. Post druhého 

a třetího místostarosty je  neuvol-
něný. Zastávat jej budou Jan Szántó 
(ČSSD) a Mgr. Václav Červín (Stra-
na zelených). Na zbývajících pět 
míst v devítičlenné radě usednou za 
občanské demokraty MUDr. Pavel 
Kejř, Ing. Radek Lončák, MBA 
a Ing. Ivo Elman. Zbývající dvě 
místa patří sociálním demokratům 
MUDr. Hassanu  Mezianovi a Ing. 
Vladimíru Kestřánkovi. (eva)

STAROSTA POST OBHÁJIL

ROZSVIŤTE S NÁMI
VÁNOČNÍ STROM

Vzhledem k úsporným opatřením se letošní rozsvěcení vánočního stromu odehra-
je oproti loňsku v  komornějším duchu. „I tak ale  věříme, že se malým a velkým 
obyvatelům města bude tato předvánoční akce líbit,“ podotkl místostarosta Karel 
Krejza. Čertovská diskotéka však určitě chybět nebude.  Foto Eva Břeňová       

Předvánoční atmosféru v centru 
Litoměřic i letos obstarají vánoční 
trhy, respektive společnost Výstavy, 
která je v posledních letech pro měs-
to organizuje.  Proběhnou ve dnech 
17. až 22. prosince již tradičně na 
Mírovém náměstí. V dřevěných 
stáncích bude možno  zakoupit nejen  
vánoční dárky, ale i dekorační zboží. 
Každý den přinese jiný kulturní pro-
gram. Představí se zde některé lito-
měřické mateřské a základní školy. 
Pro děti budou  připraveny pohádky, 
soutěže a diskotéka. Vánoční písně, 
koledy a vystoupení jiných umělců 
dokreslí tu pravou vánoční atmosfé-
ru náměstí.  (eva)

Trhy i letos navodí
sváteční atmosféru

Více než tisícovka lidí se 
v neděli 21. listopadu sešla na úpa-
tí Mostné hory, aby se stala svěd-
kem odhalení sochy zakladatele 
moderní české poezie, významné-
ho představitele českého roman-
tismu  Karla Hynka Máchy, jehož 
životní pouť skončila v pouhých 
26 letech právě v Litoměřicích.

Litoměřičané tak dokázali, že 
jsou opravdovými patrioty města. 
Vyslyšeli výzvy jednatele občan-
ského sdružení Salva Guarda Jana 
Grimma, starosty Litoměřic Ladi-
slava Chlupáče a senátora Ale-
xandra Vondry, aby se zapojili do 
veřejné sbírky na pořízení bronzo-
vého odlitku slavného Myslbeko-
va díla.

(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze strany 1)
 Ač byli k tomuto počinu v počá-

teční fázi mnozí skeptičtí, sbírka 
byla korunována úspěchem. K 26. 
listopadu bylo na jejím kontě více 
než 900 tisíc korun. Dalších 180 
tisíc korun přijde na účet po pro-
deji bronzové sochy Stalina, která 
již několik let leží bez povšim-
nutí v areálu technických služeb. 
O koupi projevili zájem čtyři lidé. 
Radní souhlasili s nejvyšší nabíd-
kou, tedy 178 tisíci korunami, které 
je ochoten zaplatit soukromý sbě-
ratel z Plzně. Na odlití Myslbekova 
díla, což slévárenská dílna z Horní 
Kalné v Krkonoších považovala 
za prestižní záležitost, přitom byl 
potřeba milion korun. 

HISTORICKOU KŘIVDU
JSME NAPRAVILI

„Slévárenská fi rma HVH odved-
la v neuvěřitelně krátké době 
jednoho měsíce a dvanácti dnů 
opravdu mistrovské dílo. Mácha 
v Litoměřicích je naprosto stejný 
jako Mácha na Petříně,“ pochválil 
výsledek Jan Grimm, jenž je auto-
rem myšlenky vrátit Myslbekovo 
dílo do Litoměřic. Podle docho-
vaných historických pramenů jej 
totiž významný český sochař tvořil 
před sto lety, u příležitosti oslav 
100. výročí básníkova narození, 
právě pro Litoměřice. Protože však 
bylo velmi zdařilé, rozhodli před-
stavitelé českého spolku Svatobor 
v čele s Aloisem Jiráskem o tom, že 
zůstane Praze. Do Litoměřic měl 
později jít jeho odlitek. K tomu 
však již nikdy nedošlo. Historická 
křivda tak byla napravena až nyní, 
po dalších sto letech, a to úsilím 
místních obyvatel.  

Odlévání sochy do formy, jež je 
majetkem Národní galerie, probí-
halo za jejího dozoru, a to po čás-
tech. „Dílo se skládá ze šestnácti 
dílů. Ve výsledné podobě měří 2,60 
metru a váží 545 kilogramů,“ uvedl 
technické parametry spolumajitel 
slévárenské fi rmy HVH Jan Horák, 
který společně s kolegy zajišťoval 

i její následný převoz do Litomě-
řic. 

PŘÍJEZD DO MĚSTA
BYL VELKOLEPÝ

Příjezd sochy do Litoměřic byl 
velkolepý a netradiční. Ze slévá-
renské dílny se vydala ve čtvrtek 
18. listopadu za pochmurného deš-
tivého počasí do Litoměřic. Běžně 
se takto významná díla vozí na 
korbě nákladního auta zabalená. 
Vzhledem k tomu, že o něm natáčí 
Josef Abrhám ml. dokumentár-
ní fi lm, jelo upevněno několika 
popruhy ve vztyčené poloze. A to 
úmyslně krajem Máchovi důvěr-
ně známým. Dokumentarista tak 
pořídil i záběry sochy básníka pro-
jíždějící kolem Bezdězu a Mácho-
va jezera.  

Zatímco cesta probíhala hladce, 
její následné usazení na žulový 
podstavec již bylo o poznání těžší. 
Silný déšť totiž ztěžoval práci jeřá-
bu, který se s obtížemi šplhal  do 
podmáčeného terénu Mostné hory. 
Záměr se však ještě týž den poda-
řil. 

ODHALENÍ DÍLA SE STALO
KULTURNÍ LAHŮDKOU

Úsilí občanského sdružení Salva 
Guarda, města Litoměřice a Nadač-
ního fondu Kalich Alexandra Von-
dry bylo korunováno úspěchem, 
jemuž přihlížela v neděli 21. listo-
padu na úpatí Mostné hory více než 
tisícovka lidí. „Tak vysokou účast 
jsem nečekal a mám z ní velkou 
radost,“ neskrýval překvapení ze 
zájmu obyvatel  starosta Ladislav 
Chlupáč. „To dokazuje, že Mácha 
oslovuje už šestou generaci lidí,“ 
dodal senátor Alexandr Vondra, 
který společně se starostou a Ja-
nem Grimmem dílo za zvuku fan-
fár Podřipského žesťového kvinte-
tu odhalil. Ve zhruba hodinovém 
programu vystoupil i pěvecký sbor 
Syrinx a promluvil generální vikář 
litoměřické diecéze Stanislav Při-
byl, který sochu požehnal. Pomy-

slnou třešničkou na dortu byla reci-
tace úryvku Máje v podání herce 
a moderátora Alfréda Strejčka. Na 
závěr přečetl Jan Grimm jména 
zhruba sedmi desítek dárců. Uve-
deni budou v publikaci, která se 
o vzniku odlitku Myslbekova díla 
pro Litoměřice připravuje. Mnozí 
další však dobrovolně zůstali zaha-
leni pod rouškou anonymity.

OSLAVY BÁSNÍKOVA
NAROZENÍ VRCHOLILY

Odhalení sochy bylo důstojnou 
tečkou za oslavami 200. výročí 
narození K.H. Máchy, které po 
celý rok v Litoměřicích probíha-
ly.  Jejich organizátory byly Česká 
obec spisovatelů, město Litomě-
řice, knihovna, městská kulturní 
zařízení a muzeum. Vrcholily prá-
vě o předposledním  listopadovém 
víkendu, kdy se do Salva Guardy 
sjelo více než šest desítek spisova-
telů na konferenci, jejímž tématem 

bylo právě Máchovo dílo a jeho 
odkaz. Zahrnovaly i páteční verni-
sáž putovní výstavy „Zázrak jmé-
nem Mácha“ probíhající v hotelu 
Salva Guarda, sobotní položení 
květin u básníkova hrobu na lito-
měřickém hřbitově nebo večerní 
recitaci Alfréda Strejčka v divadle. 

„I když mezi námi leží dvě sto-
letí, můžeme ho chápat jako svého 
současníka,“ konstatoval předseda 
České obce spisovatelů, profesor 
Vladimír Křivánek ve svém nik-
terak idealizovaném pohledu na 
významného českého básníka, jehož 
pojetí světa a života bylo tragické, 
ale který i přesto dokázal vyzpívat 
omamné kantilény života. Jak uvedl 
profesor, jeho dílo bylo inspirací pro 
následující generace českých poe-
tů. Stovky básní jsou oslavou jeho 
osoby a díla. Na druhou stranu byl 
vášnivým, nenasytným a žárlivým 
milencem, mnohdy záhadnou osob-
ností. „Pokud se dnes k Máchovi 
vracíme, měli bychom propojit jak 
jeho slavené, tak i ztajené podoby,“ 
dodal Vladimír Křivánek na adresu 
velikána českého kulturního života, 
který zemřel v Litoměřicích nikoli 
na zápal plic, jak se děti ve školách 
dlouho učily, ale na choleru.

Eva Břeňová      

Foto 1 a 2:  Socha pro-
jížděla krajinou ve vztyčené 
poloze, než byla umístěna na 
žulový podstavec usazený na 
úpatí Mostné hory.

Foto 3:   Sochu odhalili 
(zleva) starosta Chlupáč, Jan  
Grimm a senátor Vondra.

Foto 4: V doprovodném 
kulturním programu vystou-
pil i pěvecký sbor Syrinx.         

Bezpečí sochy střeží dvě kamery napojené na kamerový systém provozovaný 
městskou policií.
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TAJEMNÍK
REZIGNOVAL

REKONSTRUKCE GOTICKÉHO HRADU FINIŠUJE
Stavební práce na gotickém hra-

du jsou u konce. Stavební část pře-
vezmou zástupci města od dodava-
telské fi rmy v průběhu prosince. 
Zároveň s tím již začalo vybavo-
vání interiérů a instalace expo-
zic. Dokončené reprezentativní 
dílo bude veřejnosti představeno 
v březnu příštího roku. První vel-
kou akcí konající se v historickém 
objektu,  který je jednou z domi-
nant Litoměřic, mají v dubnu být 
Vinařské Litoměřice. Hrad se 
zároveň stane i sídlem právě vzni-
kající Destinační agentury České-
ho středohoří. 

Gotický hrad nabídne kon-
ferenční sál se zajímavým prů-
hledem do krovů a s kapacitou 
zhruba 200 míst. Vhodný bude 
nejen pro pořádání konferencí, 
ale i výstav, koncertů a dalších 
kulturních akcí. Navíc ve spoje-
ní s přilehlým kulturním domem 
se sálem pro 500 lidí nabídne 
jedinečné zázemí pro organiza-
ci větších kongresů. Přímo nad 

sálem vzniká expozice věnovaná 
českému a moravskému vinařství, 
budovaná ve spolupráci s Cechem 
českých vinařů.  Stylová vinárna 
bude mít k dispozici nejen degus-
tační místnost, ale i gotické skle-
pení objevené zcela náhodou  při  
hloubení výtahové šachty. Skvos-
tem se pak nepochybně stane zre-
novovaná kaple, v níž se podle 

dochovaných historických pra-
menů modlil Karel IV. 

„Rekonstrukce gotického hradu 
si vyžádá 160 milionů korun. Měs-
to zaplatí z této částky pouze 15 
procent, zbytek představuje dotace 
z Regionálního operačního progra-
mu Severozápad,“ informoval pra-
covník oddělení projektů a strategií 
městského úřadu Jiří Patzl.  (eva)

Tajemník městského úřadu 
Petr Panaš rezignoval. K 31. 
říjnu skončil ve funkci, kterou 
vykonával zhruba rok a půl. 

„Místo tajemníka jsem opus-
til na základě vlastního rozhod-
nutí. Určitě na mě nebyl činěn 
žádný, a to ani politický nátlak. 
Naopak chci vyzdvihnout vel-
mi dobrou a vždy maximálně 
korektní práci s panem starostou 
i s ostatními pracovníky a před-
staviteli města. Snad odcházím 
v dobrém,“ uvedl Petr Panaš.

Podle něj důvodů, které ho 
vedly k tomuto kroku, bylo více. 
„Tím nejhlavnějším je ale po 
dvaceti letech ve státní správě 
syndrom vyhoření. A na tomto 
postu je třeba mít skutečný tah 
na branku, protože jde o nároč-
nou funkci, kdy člověk zodpoví-
dá nejen za výkon státní správy, 
ale i samosprávy,“ dodal končící 
tajemník.

Své rozhodnutí oznámil ještě 
před volbami proto, aby nebylo 
spojováno s  výsledkem komu-
nálních voleb. „Jsem přitom rád, 
že odcházím s čistým štítem,“ 
konstatoval Petr Panaš. Na mys-
li přitom měl fakt, že za dobu 
jeho působení ve funkci tajem-
níka proběhlo několik hloub-
kových kontrol zaměřených na 
výkon státní správy a ani jedna 
neshledala v práci úřadu nedo-
statky.  (eva)

Litoměřicím přibude 
další místo pro chvíle 
odpočinku. Poté, co byl 
před dvěma lety vybu-
dován zcela nový park U 
Hvězdárny, přišla na řadu 
rekonstrukce Kapucín-
ského náměstí.

Podle projektu zde 
vznikne prostranství 
s parkovou úpravou, 
dvěma nově vysazený-
mi magnóliemi, čtyř-
mi travnatými záhony 
lemovanými letničkami a 
trvalkami a třinácti lavič-
kami. Chybět nebude ani pítko, 
odpadkové koše a nové lampy. Na 
základě požadavku památkářů má 

NÁMĚSTÍ PROCHÁZÍ PROMĚNOU

Ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice Kamil Soukup ukazuje gotickou 
kapli, v níž se modlil Karel IV. Prostranství před ní bude sloužit jako salon pro 
hosty.  Foto Eva Břeňová

být mobiliář laděný do moderní 
podoby. „Prostor bude na roz-
díl od minulosti v jedné úrovni, 

s hlavní cestou vedoucí 
středem přímo ke kostelu 
sv. Ludmily,“ poukázala 
na hlavní změny pracov-
nice odboru životního 
prostředí městského úřa-
du Lenka Brožová. 

Terénní úpravy Kapu-
cínského náměstí skon-
čily v listopadu. Na řadu 
přišlo dláždění a  násled-
ně parkové úpravy. Re-
konstrukce prostranství, 
které bylo bezúplatně 
převedeno od státu do 
majetku města před dvě-

ma lety, skončí v prosinci. Měs-
to vyjde na zhruba dva miliony 
korun.  (eva)

Provoz spustilo
eGON centrum

Město zahájilo realizaci projektu 
„Vzdělávání v eGoncentru Litoměři-
ce“. Což v praxi znamená, že otevřelo 
první kurzy, jejichž cílem je v jednot-
livých oblastech  eGovernmentu ško-
lit vlastní úředníky, zaměstnance, ale 
i členy zastupitelstva a zaměstnance 
zřizovaných organizací.

eGovernment je výraz pro moder-
nizaci veřejné správy s využitím 
nových informačních a komuni-
kačních technologií. Je nástrojem 
k odstranění nadbytečného „papíro-
vání“, ulehčení styku občana s veřej-

nou správou, ale také ke zlepšování 
komunikace uvnitř veřejné správy. 

Bezplatné školení je určeno i pro 
úředníky spádových obcí a členy 
jejich zastupitelstev. 

Kurzy probíhají v počítačové 
učebně Základní školy  Na Valech 
pomocí závazných vzdělávacích 
programů a e-learningových pro-
duktů, které vytvořil a bezplatně 
poskytuje Institut pro místní správu 
Praha. 

Po celou dobu realizace projektu 
bude zajištěno vzdělávání v postup-

ném zavádění  eGovernmentu do 
praxe. Jde například o vzdělávání 
ve znalosti ovládání funkcí Czech 
POINT, vidimaci, legalizaci, kon-
verzi dokumentů, ovládání dato-
vých schránek, práci se základními 
registry, práci s datovými úložišti 
a podobně.

Město Litoměřice tak uspělo 
s žádostí o podporu realizace tři roky 
trvajícího projektu podané v rámci 
Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost. „Vyhlášené kur-
zy eGoncentra Litoměřice zájemci 
naleznou na webových stránkách 
http://elev.institutpraha.cz\litomeri-
ce.html,“ upřesnila pracovnice oddě-
lení projektů a strategií městského 
úřadu Lenka Procházková.   (eva)

Terénní úpravy prostoru Kapucínského náměstí zanedlou-
ho skončí.  Foto Eva Břeňová

PERSONÁLNÍ 
ZMĚNY

Dosavadní vedoucí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví měst-
ského úřadu Martin Veber  zastává 
od 1. listopadu funkci tajemníka. 
Jde však pouze o dočasné řeše-
ní. „Na pozici tajemníka probíhá 
řádné výběrové řízení,“ informo-
val  Martin Veber, místo kterého 
prozatím vede odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví Monika Leg-
nerová. 

K další personální změně 
došlo na odboru územního roz-
voje. Poté, co dosavadní vedou-
cí odboru Venuše Brunclíková 
následovala svého manžela do 
Bruselu, byla řízením odboru 
pověřena Zdeňka Klenorová.

Ke změně na pracovních pozi-
cích došlo i na oddělení projek-
tů a strategií, do jehož čela byl 
jmenován Antonín Tym, dosa-
vadní manažer geotermálního 
projektu.  (eva) 
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ZASTUPITELÉ  ZVOLENÍ  
STAROSTA 
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
(člen ODS, 58 let)

Dlouholetý po-
litik města Lito-
měřice. V letech 
1998 – 2002 byl 
radní města, od 
roku 2002 zastá-
vá funkci staros-

ty. Ve funkci prvního muže radnice 
vstupuje absolvent strojní průmys-
lovky a následně pedagogické fakul-
ty již do třetího volebního období. 
Pod vedením tohoto bývalého ředi-
tele Základní školy v Ploskovicích 
zažily Litoměřice nebývalý roz-
voj díky tomu, že se zařadily mezi 
nejúspěšnější žadatele o evropské 
dotace. Za prioritní považuje dokon-
čení velkých projektů (geotermál-
ní projekt, rekonstrukce gotického 
hradu), přičemž na zřeteli je třeba 
mít i „obyčejné“ věci související 
s běžným chodem města. Má čtyři 
dospělé děti, manželka je učitelkou 
Masarykovy základní školy. K jeho 
zálibám patří hlavně hudba a sport, 
v poslední době i zahrádkaření. Byl 
dlouholetým aktivním hráčem bas-
ketbalu a kopané, instruktorem lyžo-
vání a plavání, s trenérskou třídou 
pro basketbal a žákovský tenis.  

1. MÍSTOSTAROSTA
Mgr. Karel KREJZA
(člen ODS, 42 let)

Absolvent mate-
maticko-fyzikální 
fakulty patří mezi 
ty, kteří obhájili 
své místo nejen  
v zastupitelstvu, 
ale i v radě města. 

ODS jej jako svého předsedu nomino-
vala na post místostarosty.  Následně 
proto ukončil aktivity související 
s dosavadním působením na postu 
manažera jedné z pražských obchod-
ních společností. Věnovat se bude 
školství a příspěvkovým organizacím 
zřizovaných městem. Ve volném čase 
se věnuje hlavně sportu a cestování. 
S manželkou, která je palubní průvod-
čí, má dvanáctiletého syna.  

2. MÍSTOSTAROSTA
Jan SZÁNTÓ
(člen ČSSD, 46 let)

Zastupitelem byl 
již v předchozím 
volebním období. 
Tehdy se zajímal 
především o oblast 
sportu a územního 
rozvoje. V současné 
době se bude věno-

vat hlavně oblastem dopravy, sociál-
ních věcí a zdravotnictví.  Má střední 
vzdělání a je jednatelem soukromé spo-

lečnosti. Zároveň působí jako předseda 
okresní organizace ČSSD.  Manželka, 
s níž má jedno dítě,  pracuje v bankov-
ním sektoru. Mezi své koníčky řadí 
cestování a sport.

3. MÍSTOSTAROSTA
Mgr. Václav ČERVÍN 
(40 let, člen Strany zelených)

Pedagog Vác-
lav Červín začal 
svou práci v 
komunální poli-
tice v roce 1998, 
kdy byl až do roku 
2002 členem škol-

ské komise pracující při radě města. 
V roce 2002 získal mandát zastupite-
le. Tuto pozici obhájil při volbách i o 
čtyři roky později. V září roku 2008 
byl zvolen místostarostou. Již tři 
roky je předsedou místní organizace 
Strany zelených. Prosazuje  efektivní 
radnici s profesionálními úředníky. 
Snaží se vytvářet protikorupční pro-
středí a podporuje projekty souvisejí-
cí rozšiřováním alternativních zdrojů 
energie ve městě, zelených ploch, 
odpočinkových a sportovních zaříze-
ní pro děti i dospělé. Jako neuvolněný 
místostarosta se bude věnovat hlavně 
územnímu rozvoji města.  I nadále 
zůstává ředitelem Základní školy 
Ladova. Je ženatý a má dvě děti. Jeho 
největší zálibou je sport, obzvláště 
judo. Od loňského roku je trenérem 
české reprezentace do 20 let. 

DALŠÍ RADNÍ MĚSTA
MUDr. Pavel KEJŘ
(člen ODS, 58 let)

S t o m a t o l o g 
Pavel Kejř patří 
mezi  komunální 
politiky s nejdelší 
praxí. Zastupite-
lem je už od roku 
1990, s výjimkou 

let 1998 až 2002, kdy se místa vzdal na 
protest proti způsobu koaličních jed-
nání o složení radnice vedených soci-
álními demokraty. Jako radní města 
pracuje od roku 2006. V současné době 
zastává funkci předsedy litoměřické 
oblastní organizace ODS. Je ženatý, 
s manželkou Martinou, která je zdra-
votní sestrou, má dvě děti. Svůj volný 
čas nejraději věnuje rodině, zahrádce 
a četbě historické literatury.  

Ing. Radek LONČÁK, MBA 
(člen ODS, 45 let)

Stejně jako 
v minulém voleb-
ním období by rád 
uplatnil své pro-
fesní zkušenosti 
z oblastí zdravot-
nictví a ekonomi-
ky. V postgraduál-

ním studiu MBA se zabýval speciálně 
těmito obory. Od roku 2003 pracuje 

ve zdravotnictví, kde sbíral zkuše-
nosti jako ekonomický náměstek 
a posléze i zdravotní rada Středočes-
kého kraje. V současné době pracuje 
jako provozně-ekonomický náměs-
tek Ústavu hematologie a krevní 
transfúze v Praze. Pokračovat bude 
v práci radního, ve fi nančním výboru 
zastupitelstva a dozorčí radě městské 
nemocnice. S manželkou, která pro-
vozuje stylovou kavárnu v Litomě-
řicích, má tři děti, jimž věnuje svůj 
volný čas. Ve zbývajících chvílích 
rád zajde na divadelní představení, 
jezdí na kole či lyžuje. Radostí je pro 
něj práce na zahradě.

Ing. Ivo ELMAN
(člen ODS, 47 let)

V současné do-
bě pracuje jako 
ředitel technic-
kých služeb, které 
jsou příspěvkovou 
organizací města. 
Mezi své priority 

řadí čistotu města, udržovanou zeleň 
a pocit bezpečí pro všechny občany.  
Členem zastupitelstva je druhé voleb-
ní období, stejně jako členem rady. Je 
ženatý, s manželkou Jaroslavou mají 
společně  tři dospělé děti. Mezi své 
záliby řadí sport, především cyklistiku, 
dále četbu a cestování.

MUDr. Hassan MEZIAN
(člen ČSSD, 63 let)

Lékař s vyšší 
atestací v oboru 
rehabilitačního 
lékařství je zastu-
pitelem Ústec-
kého kraje, kde 
působí v sociální 
a zdravotní komi-

si. V Litoměřicích vstupuje do své-
ho druhého volebního období, nyní 
i jako radní města. Podílet se chce 
na řešení jeho palčivých problémů, i  
řešení problémů každodenního živo-
ta. Hlavní těžiště jeho práce bude 
spočívat v sociální oblasti a zdra-
votnictví. Narodil se v syrském 
Damašku. V Čechách žije již 43 
roků s manželkou, která je manažer-
kou a s níž má tři dospělé děti. Mezi 
své záliby řadí  čtení, poezii, tanec 
a cestování.

Ing. Vladimír KESTŘÁNEK, MBA
(nezávislý za ČSSD, 44 let)

Absolvent Vy-
soké školy eko-
nomické v Praze, 
obor účetnictví, 
následně postgra-
duálního  studia 
na Institutu VŠE, 

včetně absolvování programu MBA, 
působí v posledních letech jako 
náměstek pro ekonomiku a provoz 
litoměřické nemocnice.  V před-
chozím volebním období se v zastu-

pitelstvu věnoval hlavně práci ve 
fi nančním výboru. Opět se stal jeho 
členem a rád by uplatňoval tyto 
zásady v řízení ekonomiky města: 
dlouhodobě koncipovat rozpočet 
města jako minimálně vyrovnaný 
a oblasti společenského, kulturní-
ho i sportovního života fi nancovat 
vyváženě. Za žádoucí považuje 
v oblasti fi nancí města otevřenou 
komunikaci s veřejností. Mezi jeho 
záliby patří rekreační sport a diva-
dlo. Je ženatý, má dospělou dceru. 
Manželka pracuje jako účetní.

ZASTUPITELÉ 
MUDr. Leoš VYSOUDIL
(38 let, nezávislý za ODS)

Po osmi letech 
práce v radě 
i zastupitelstvu 
města Štětí chce 
díky změně byd-
liště využít své 
znalosti a doved-
nosti i pro město 

Litoměřice. Jeho potřeby zná velmi 
dobře, protože zde čtyři roky studo-
val na gymnáziu a již patnáct let je 
zaměstnancem zdejší nemocnice. 
Od roku 2007 stojí v jejím čele jako 
ředitel. S manželkou, která je rovněž 
lékařkou, mají dva chlapce ve věku 
2 a 8 let. Mezi své záliby řadí hlav-
ně práci na zahradě a kolem domu 
a chalupy. 

MUDr. Petr KUBEC
(člen ODS, 42 let)

Absolvent 1. 
lékařské fakulty 
Univerzity Karlo-
vy pracoval nej-
prve na interním 
oddělení litomě-
řické nemocnice. 
Od roku 2002 

provozuje privátní alergologickou  
praxi v Litoměřicích  a v Roudnici 
nad Labem. 

Jako zastupitel byl předsedou 
zdravotní komise.V  novem voleb-
ním  období se opět zaměří  na 
zlepšení kvality života obyvatel se 
zdravotním handicapem a jejich 
rodiny, seniory a sociálně potřebné.  
Je ženatý, s manželkou lékařkou má 
čtyři děti, jimž věnuje svůj veškerý 
volný čas. 

Ing. Zdeněk BEZDĚKA
(člen ODS, 59 let)

Vysokoškolský 
pedagog v minu-
losti pracoval 
jako likvidátor 
a správce kon-
kursních podstat 
podniků, vedoucí 
odboru správy 
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PRO OBDOBÍ  LET 2010 – 2014
majetku Ústeckého kraje, byl i spo-
lečníkem realitní kanceláře. S prací 
zastupitele již má zkušenosti z 90. 
let. Od prvních svobodných komu-
nálních voleb pracoval v majetkové 
komisi města. Pokud byl zastupite-
lem, byl také jejím předsedou. V té-
to práci by rád pokračoval. Mezi 
své záliby řadí vodní sporty (vod-
ní slalom a sjezd na divoké vodě), 
lyžování, vinohradnictví a vinařství, 
management, vysokoškolskou peda-
gogickou činnost a realitní činnost. 
Je podruhé  ženatý, manželka pracu-
je jako referent majetkového odboru 
krajského úřadu. Má dvě dcery.

Ing. Milan GRMELA
(člen ODS, 41 let)

A b s o l v e n t 
Českého vysoké-
ho učení v Praze 
pracuje již jede-
náctým rokem 
v lovosické fi r-
mě Glanzstoff, 

v posledních letech na pozici jejího 
jednatele. V zastupitelstvu zahajuje 
své druhé volební období. V před-
chozích čtyřech letech pracoval 
v majetkové komisi. Jeho manžel-
ka působí ve stejné fi rmě jako tlu-
močnice a asistentka. Mají dvě děti. 
Největší zálibou je rekreační sport, 
hlavně lyžování.  

Ing. Martina SOLDATKOVÁ
(členka ODS, 35 let)

Vstupuje do 
svého druhého 
volebního obdo-
bí. V uplynulých 
čtyřech letech 
byla členkou 
komise životní-

ho prostředí, kde bude pracovat 
i nadále. Absolvovala poměrně 
nedávno provozně ekonomickou 
fakultu. Pracovala jak ve státní 
správě, tak i v soukromém sekto-
ru. Nyní začíná podnikat v oblasti 
zemědělství.  Je vdaná, ráda spor-
tuje, čte a pracuje na zahradě. 
Zajímá se o problematiku ekolo-
gie a aktivně se podílí na ochraně 
životního prostředí. Jako zastu-
pitelka se chce zasadit o zefek-
tivnění fungování místní veřejné 
správy.

Mgr. Petr HOŠEK 
(člen ČSSD, 33 let)

Absolvent Uni-
verzity J. E. Pur-
kyně s aprobací 
dějepis a čeština 
působí v současné 
době jako zástupce 
ředitele Masaryko-

vy základní školy. Jeho manželka 

je učitelkou na soukromé střední 
škole v Litoměřicích. V předchozím 
volebním období byl členem letopi-
secké komise a  kontrolního výbo-
ru. V tomto období  se chce zaměřit 
na školství, neziskové organizace 
a spolkový život ve městě. Rovněž 
ho zajímá prevence sociálně-patolo-
gických jevů u mládeže.

Ing. Lukáš ZNOJEMSKÝ
(člen ČSSD, 30 let)

Vystudoval Čes-
kou zemědělskou 
univerzitu v Pra-
ze, obor genetika. 
Souběžně i pedago-
gické studium pro 
učitele středních 

odborných škol. Nyní je zaměstnán 
jako učitel chemie a přírodopisu na 
Masarykově základní škole. Je svo-
bodný a bezdětný. V zastupitelstvu, 
kde patří mezi nováčky,  by se chtěl 
soustředit na oblast životního pro-
středí, sportu, výchovy a vzdělávání. 
Jeho největšími zálibami je historie, 
příroda, ale i cestování, při kterém 
má šanci jak přírodu, tak i historii 
poznávat v cizích zemí. Kromě toho 
rád aktivně sportuje  (basketbal, fl or-
bal, squash). 

Helena LEXOVÁ
(členka ČSSD,  52 let)

Vystudovala tep-
lickou konzervatoř 
(obor klavír a cem-
balo). V předcho-
zích letech učila 
v Lidové škole 
umění v Litomě-

řicích. Nyní je osobou samostatně 
výdělečně činnou, stejně jako její 
manžel. Je vdaná a má dvě dcery. 
V zastupitelstvu ještě nikdy nepra-
covala, ale jak sama říká, na práci 
se těší. Zajímá ji  kultura, školství, 
ale i spolupráce se seniory a tělesně 
postiženými, s nimiž spolupracuje 
již delší dobu. Kromě toho je před-
sedkyní  Sdružení demokratických 
žen. Jejími koníčky jsou knihy, hud-
ba, ruční práce a zahrádka.

PaedDr. Zdeněk DUŠEK 
(člen KSČM, 57 let)

Vystudovaný 
doktor pedago-
giky zabývající 
se hlavně pro-
blematikou spe-
ciálního školství 
je učitelem ZŠ 

speciální, ZŠ praktické a Praktické 
školy v Litoměřicích. S manželkou, 
taktéž učitelkou, má dvě dospělé 
dcery. V zastupitelstvu města je již 
od počátku 90. let. Nejprve pracoval 
jako člen školské komise, v minu-

lém volebním období byl předsedou 
kontrolního výboru, do jehož čela 
byl zvolen i tentokrát. Jedno obdo-
bí byl za KŠCM i členem krajského 
zastupitelstva. Mezi koníčky řadí  
fotografi i, výtvarné umění, informa-
tiku, historii a četbu.

František KADEŘÁBEK 
(člen KSČM, 62 let)

Absolvent střed-
ní školy technické 
pracoval do května 
tohoto roku jako 
strojní technik ve 
fi rmě GKR Roud-
nice nad Labem. 

Nyní je v důchodu. Před rokem 
1990 byl místopředsedou městské-
ho národního výboru, od roku 1990 
je členem zastupitelstva. Předchozí 
dvě volební období pracoval jako 
předseda  majetkové komise. V této 
činnosti by rád pokračoval i nadále. 
S manželkou, která je kadeřnicí, má 
dvě dospělé děti. Jeho zálibou je 
četba historických románů a životo-
pisů, práce na zahradě, včelaření, 
psaní rýmovaných postřehů ze živo-
ta a kolem sebe. 

Václav KNOTEK
(člen KSČM, 63 let)

Patří mezi zku-
šené zastupitele. 
Má úplné střední 
odborné vzdělání. 
Jako živnostník 
pracující pro město 
se zasazuje o čisto-

tu a pořádek ve městě.  Je svobodný.  
V minulosti byl členem fi nančního 
výboru, ve kterém bude působit 
i nadále. V následujícím období se 
chce  zaměřit na spolupráci s odbo-
rem sociálních věcí - zajištění veřej-
né služby, a dále pak na  spolupráci 
s Technickými službami města Lito-
měřice. Zajímá se o historii, literatu-
ru, zahradu a  cestování.

Alena Pávková 
(členka KSČM, 29 let)

Absolventka 
střední odborné 
školy s maturi-
tou, obor pro-
voz obchodu, je 
v současné době 
na mateřské dovo-

lené. Má osmiletou dceru a dvoule-
tého chlapce. Manžel pracuje jako  
řidič mezinárodní kamionové dopra-
vy. Do zastupitelstva kandidovala již 
před čtyřmi lety, zvolena však byla 
až letos. Bude pracovat v sociální 
komisi zastupitelstva.  Jak uvádí, 
je připravena pomoci s pořádáním 
svateb a vítáním občánků. Mezi její 
záliby patří děti, jimž dává všechen 
svůj volný čas. Když nějaký zbude, 

ráda se podívá na seriál nebo nějaký  
fi lm,  případně něco dobrého uvaří 
a upeče.

Mgr. Petr HERMANN (nezávislý 
za Stranu zelených, 68 let)

Nejstarší zastu-
pitel zahájí v za-
s t u p i t e l -
stvu své tře-
tí volební obdo-
bí. V letech 
2002 až 2006 

zastával bývalý ředitel Zá-
kladní školy Na Valech funkci mís-
tostarosty. Jako litoměřický politik 
hájí zájmy města v Radě Národní 
sítě Zdravých měst. Kromě toho při-
pravuje i přijetí významných osob-
ností na radnici. Nadále se s ním 
budeme setkávat jako s jedním 
z oddávajících zastupitelů, také při 
vítání občánků. Zvolen byl předse-
dou komise Zdravého města. Jeho 
žena je učitelka. Má dvě dospělé 
děti. Mezi jeho koníčky patří foto-
grafování, vysokohorská turistika 
a lyžování.    

MUDr. Petr PINKA (nezávislý 
za VV s podporou živnostníků, 
47 let)

Dvacet let 
pracoval jako 
chirurg v litomě-
řické nemocnici. 
Poslední rok pro-
vozuje chirurgic-
kou ambulanci 

v Horních Beřkovicích. S manžel-
kou, která je vystudovanou ekonom-
kou, má dva dospělé syny. Mezi své 
záliby řadí lyžování a stolní tenis.  
V zastupitelstvu patří mezi nováčky. 
Jak uvádí, v obecné rovině ho zajímá 
každá problematika, která řeší život 
především centra města ve všech 
jeho souvislostech a návaznos-
tech (turistický ruch, cyklostezky, 
dostupnost společenského, sportov-
ního vyžití, ubytování, občerstvení).

Jaroslav TVRDÍK
(nezávislý za VV s podporou 
živnostníků, 47 let)

Má  úplné 
střední odborné 
vzdělání v oboru 
strojírenství. Od 
90. let soukromě 
podniká. V před-
chozím volebním 

období byl místostarostou reprezen-
tujícím Stranu drobných živnostní-
ků a podnikatelů. Post zastupitele 
obhájil, tentokráte však jako kandi-
dát Věcí veřejných. Z vedení radnice 
odchází. Chce navázat na svou práci 
v oblasti cestovního ruchu, rád by se 

(Pokračování na 6. str.)
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zaměřil i na dopravu. S manželkou, 
taktéž soukromou podnikatelkou, 
má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří 
cestování, cyklistika a lyžování. 

MUDr. Vladislav PROCHÁZKA
(člen TOP 09, 47 let)

Vstupuje do 
svého prvního 
volebního obdo-
bí. Pracuje jako 
primář ortope-
dického oddělení 
Městské nemoc-

nice v Litoměřicích. Je rozvedený 
a má dvě děti. Vzhledem ke svému 
povolání je právě zdravotnictví 
oblastí, na kterou se hodlá ve své 
práci zastupitele zaměřit. Koníčkem 
je pro něj práce a  chalupa.

Mgr. Martin HRDINA
 (nezávislý za TOP 09, 34let)

A b s o l v e n t 
Univerzity J. E. 
Purkyně  pracu-
je jako zástupce 
ředitele Základní 
školy Ladova.  Je 
svobodný, bez-

dětný a v zastupitelstvu patří mezi 
nováčky.  O své práci má však jas-
nou představu. Chtěl by se věno-
vat oblasti školství a sportu (práce 
v komisích - výchovy a vzdělávání, 
sportu), podporovat volnočasové 
aktivity dětí a mládeže, sportovní 
oddíly, podporovat výstavbu a péči 
o dětská hřiště, sportoviště, pod-
porovat školská zařízení zřizovaná 
městem (např. nákup interaktivních 
tabulí do ZŠ apod.). Ovšem s ohle-
dem na možnosti rozpočtu města. 
Rád se věnuje své přítelkyni, sportu 
všeho druhu (aktivně atletika), ang-
ličtině, hudbě a fi lmu. 

Jiří LANDA
(člen KDU-ČSL, 52 let)

P ů v o d n í m 
povoláním elek-
trotechnik stál od 
roku 1994 v čele 
radnice. První 
volební období 
jako místosta-

rosta, v letech 1998 až 2002 jako 
starosta a následujících osm let 
opět zastával funkci místostarosty. 
Je předsedou okresní organizace 
KDU-ČSL. V posledních volbách 
získal opět mandát zastupitele. 
Z vedení radnice však odchází. 
Vzhledem k tomu, že dosud se 
věnoval hlavně sociální sféře, 
rád by v této činnosti pokračo-
val. S manželkou, jež je učitel-
kou základní umělecké školy, má 
pět dětí. Jeho největší zálibou je 
včelaření, dále elektrotechnika, 
rád si přečte dobrou knížku nebo 
poslechne příjemnou hudbu.  

ZASTUPITELÉ 
(Dokončení z 5. str.) ODS SI UDRŽELA PŘÍZEŇ VOLIČŮ 

Volby v Litoměřicích opět 
vyhrála Občanská demokratic-
ká strana. V komunálních vol-
bách získala od voličů 35 % 
hlasů, což jí přineslo deset míst 
v zastupitelstvu. Zopakovala 
tak výsledek, kterého dosáhla 
před čtyřmi lety. Lídr její kan-
didátky Ladislav Chlupáč pak 
dostal absolutně nejvyšší počet 
preferenčních hlasů.  

Zatímco před čtyřmi lety zís-

kali druhý nejvyšší počet hlasů 
komunisté (16%), letos je před-
stihli sociální demokraté. ČSSD 
obdržela téměř 20% hlasů, tedy 
o pět procent více než v roce 
2006. V zastupitelstvu tak má 
šest mandátů, což je o dva více 
než třetí KSČM. 

Vyrovnaný počet hlasů získaly 
strany na následujících místech. 
Například Věci veřejné s pod-
porou živnostníků 7%, Strana 

zelených 7,6%, TOP 09 6,5% 
a KDU-ČSL 6%.  Mají  tak  shod-
ně po dvou mandátech. Ovšem 
kromě lidovců, kteří si pohorši-
li a místo současných dvou lidí 
zasedne v příštím zastupitelstvu 
pouze bývalý místostarosta Jiří 
Landa. U voličů neuspěla Masa-
rykova demokratická strana 
a Starostové a nezávislí. Jejich 
zástupci se do zastupitelstva 
nedostali.  (eva)

KAŽDÝ MÁ SVOU
ZODPOVĚDNOST

Obecné úkoly pro starostu, místostarosty a další neuvolněné 
členy ZM: 

V rámci své resortní působnosti kontrolují plnění úkolů uložených 
radou a zastupitelstvem, zodpovídají za přípravu podkladů pro jednání 
RM a ZM ve svěřených oblastech, odpovídají na dotazy členů ZM, 
zajišťují vztahy s veřejností, kontrolují sestavování rozpočtu v oblas-
tech jim svěřených a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu. 
V rámci své působnosti a v souladu s přijatým příkazem o podpiso-
vém právu podepisují písemnosti zasílané jiným subjektům, podepi-
sují  smlouvy a objednávky v rámci přesně vymezených kompetencí 
a v souladu s usnesením rady a příslušných interních nařízení. Dále 
vyřizují stížnosti a petice občanů směřované vůči svěřeným příspěv-
kovým organizacím a jejím ředitelům. Podepisují dokumenty perso-
nálního charakteru vůči ředitelům příspěvkových organizací. Dohlížejí 
na investiční akce, iniciují žádosti o granty a dotace a kontrolují jejich 
využívání. Podepisují i všechny ostatní nevyjmenované dokumenty 
a rozhodnutí v rámci své působnosti jim svěřené usnesením ZM.

• Starosta Ladislav Chlupáč
 -  útvar interního auditu a kont-

roly
 -  útvar obrany a krizového říze-

ní
 -  oddělení projektů a strategií
 -  městská policie
 -  zástupce města při jednání  se 

Severočeskou vodárenskou 
společností, a.s. 

 -  jednání v rámci projektu „geo-
termálního vrtu“

 -  jednání v rámci projektu 
„gotického hradu“ a  „pivova-
ru“

 -  zástupce města při jednání s 
hospodářskou a sociální radou 
a s hospodářskou komorou

• místostarosta Karel Krejza
 -  odbor školství, kultury, sportu 

a památkové péče
 -  ekonomický odbor
 -  odbor správy majetku města, 

bytového a lesního hospodář-
ství

Příspěvkové organizace:
 základní školy
 centrální školní jídelna
 městská sportovní zařízení
 městská kulturní zařízení
 knihovna
 základní umělecká škola
 centrum cestovního ruchu 
 +  zástupce města pro lodní 

dopravu v rámci sdružení 
měst a obcí

• 2. místostarosta Jan Szántó
 -  odbor sociálních věcí a zdra-

votnictví
 -  odbor dopravy a silničního 

hospodářství

Příspěvkové organizace:
 městská nemocnice
 centrum Srdíčko
 +  zástupce města při jednáních 

se  Sdružením obcí pro naklá-
dání s odpady

 +  zástupce města v MAS České 
středohoří

 +  zástupce města v rámci Svazu 
měst a obcí ČR

 +  zástupce města v Euroregio-
nu Labe

 +  zástupce města v rámci 
Sdružení obcí pro plynofi kaci 
Labské údolí I.

 +  prevence kriminality – jed-
notlivé projekty a dotační 
tituly

• 3. místostarosta Václav Červín

 -  odbor životního prostředí
 -  odbor územního rozvoje

Příspěvkové organizace:
  technické služby města (pro-

blematika čistoty a městské 
zeleně)

   Dům dětí a mládeže Rozmarýn
 mateřské školy
 +  kontakt s neziskovými orga-

nizacemi
 +  interpelace podávané na ZM

Úkoly v rámci samostatné 
působnosti pro neuvolně-
né zastupitele:

Petr Hermann 
 -  zástupce města jako politik 

projektu Zdravé město a MA 
21

 -  kontakt s neziskovými organi-
zacemi

Petr Hošek
 -  zástupce města v rámci Sva-

zu historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska

Radek Lončák
 -  politik pro územní plán

Jiří Landa 
 -  zástupce města v rámci 

Sdružení měst a obcí pro rea-
lizaci kanalizace mikroregio-
nu Litoměřice

OBLASTI SVĚŘENÉ PŮSOBNOSTI
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LITOMĚŘICE ZÍSKALY DVOUMILIONOVOU DOTACI 
Podpořit komunitní kampaně, 

strategický rozvoj, zapojovat veřej-
nost do života města, případně nadá-
le snižovat spotřeby energie pomocí 
energetického managementu. To 
jsou jen některé z cílů projektu, kte-
rý bude v Litoměřicích odstartován 
v lednu příštího roku a poběží násle-
dující dva roky. 

Litoměřice se totiž staly jed-
ním z dvaceti úspěšných žadatelů 
o dotaci z Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí. 
Získaly z něj 1,8 milionu korun, 
tedy maximální možnou dotaci. Do 
projektu „MARUEL - Místní Agen-
da 21 a rozvoj udržitelné energetiky 
v Litoměřicích“ v celkové výši 2 
131 000 Kč zapojí město také řadu 

aktivních partnerů, jako např. Stře-
disko ekologické výchovy SEVER, 
dětské zastupitelstvo, Policii ČR, 
Dům dětí a mládeže Rozmarýn, SKP 
Klubíčko a další.

Zároveň bude město tímto projek-
tem naplňovat další kritéria meziná-
rodního programu pro rozvoj měst 
a místních komunit - místní Agen-
da 21 a projekt Zdravé město. Tyto 
mezinárodní programy přispívají ke 
zvyšování kvality života na lokální 
a regionální úrovni, ale také pomo-
hou městu v budoucnu získávat 
dotace z tzv. komunitárních progra-
mů, tedy zdrojů plynoucích přímo 
z Evropské komise.

Litoměřice patří mezi rozvinuté 
místní Agendy 21 (MA21) a jsou 

VÝBORY PRACUJÍCI
PŘI ZASTUPITELSTVU
Finanční výbor

Předseda: Radek Lončák (ODS)
Členové: Jaroslava Elmanová 

(ODS), Jana Pavlasová, Vladimír 
Kestřánek (ČSSD), Josef Čech, Petr 
Kvapil (SZ), Jaroslav Marek, Vác-
lav Knotek (KSČM) 
Kontrolní výbor 

Předseda: Zdeněk Dušek (KSČM)
Členové:  Hana Mráčková, Anna 

Matulová (ODS), Helena Lexová 
(ČSSD), Jaroslav Kocman, Martin  
Legnavský  

SLOŽENÍ KOMISÍ RADY MĚSTA
Majetková komise:
Předseda: Zdeněk Bezděka (ODS)
Členové: František Kadeřábek 

(KSČM), Pavel Remeň (ČSSD), 
Zdeněk Černý (SZ), Luboš 
Janoušek (TOP 09),  Zdeněk Lexa 
(ČSSD),  Marek Hamšík (VV),  
Josef Hrstka (SZ)

Zdravotní a sociální komise: 
Předseda: Petr Kubec (ODS)
Členové: Kamal Mezian (ČSSD), 

Jan Marek (ČSSD), Hana Jáchy-
mová (SZ), Vladislav Procház-
ka (TOP 09), Alena Pávková 
(KSČM),  Petr Pinka (VV), Jan 
Zbořil (KDU-ČSL)

Komise výchovy a vzdělání:
Předseda: Petr Hošek (ČSSD)
Členové: Lukáš Znojemský 

(ČSSD), Leoš Vysoudil (ODS), 
Monika Mejtová (SZ), Ema 
Sováková (SZ), Anna Vytlačilo-
vá (KSČM), Lucie Wasylyszy-
nová (VV), Zuzana Legnerová 
(KDU-ČSL), Petr Krňák (za 
zřizovatele), Martin Hrdina (za 
zřizovatele)

Komise sportu: 
Předseda: Ivo Elman (ODS)
Členové: Daniel Krýsl (ODS), Vác-

lav Červín (SZ),  Jan Hrkal (SZ), 
Martin Hrdina (TOP 09), Petr 
Dvořák (KSČM), Radek Bania 
(VV), Josef Mayer (VV), Libor 
Hejhal (ČSSD), Adam Sadil (za 
zřizovatele), Jaromír Tvrzník (za 
zřizovatele)

Komise kultury:
Předseda: Pavel Kejř (ODS)
Členové: Luděk Veselý (ODS),  

Helena Lexová (ČSSD), Jan Ští-
br (ČSSD), Svatopluk Horváth 
(SZ),  Jana Štefániková (SZ),  
Pavel Filandr (TOP 09),  Václav 
Dicka (KSČM),  Petr Košárek 
(VV), Stanislav Hylán (KDU-
ČSL),  Věra Kmoníčková (za 
zřizovatele)

Komise územního rozvoje:
Předseda: Václav Červín (SZ)
Členové: Zbyněk Zdvořák (ODS), 

Jan Szántó (ČSSD), René Horej-
sek (TOP 09), Jana Vojtilová 
(KSČM), Vladimír Bulíček 
(VV), Jan Moravec (KDU-ČSL),  
Pavel Remeň (ČSSD)

Regenerace městských památek 
(subkomise):
 jmenována bude na dalším jed-

nání rady města
Komise dopravy (subkomise): 

Radek Šíma (ODS), Ivo Elman 
(za zřizovatele), Tomáš Lipš ml. 
(ODS), Josef Věrnoch (ČSSD), 
Milan Kubíček (SZ), Josef Kriš-
tof (KSČM), Zdeněk Hofman 
(VV),  Tomáš Smolek (KDU-
ČSL)

Komise letopisecká:
Luděk Veselý (ODS), Vladimíra 

Bitalová (ČSSD)

Komise životního prostředí:
Předseda: Martina Soldatková (ODS)
Členové: Zbyněk Zdvořák (ODS), Jaro-

slav Jindřich (ČSSD), Jiří Pospíšil 
(SZ), Lukáš Pařízek (KSČM), Jana 
Smejkalová (VV), Borek Franěk 
(SZ), Marie Zadražilová (KDU-
ČSL)

Likvidační komise:
Jan Smolík (ODS), Jan Štíbr (ČSSD), 

Václav Knotek  (KSČM)
Komise projektu Zdravá města a 
MA 21:
Předseda: Petr Hermann (za zřizo-

vatele)
Členové: Petr Panaš (SZ), Blanka 

Ježková (SZ), Zuzana Bendová 
(za zřizovatele), Ludmila Punčo-
chářová (KSČM)

Komise cestovního ruchu:
Předseda: Kamil Soukup (ODS)
Členové: Jana Štefániková (SZ), Pasz-

tor Joszef (KSČM), Jaroslav Tvrdík 
(VV),  Lukáš Znojemský (ČSSD)

lídrem v oblasti rozvoje šetrné ener-
getiky. „Tyto dvě přednosti se v pro-
jektu spojí a projektovými aktivita-
mi bude více zapojována veřejnost 
do rozvoje města,“ informovala pra-
covnice oddělení projektů a strategií 
Městského úřadu v Litoměřicích 
Monika Čapková.  

Hlavní cíle projektu lze shrnout 
do třech pilířů.  Tím prvním je aktiv-
ní zapojování veřejnosti, s důrazem 
na mladou generaci, a místní Agen-
da 21. „V rámci druhého pilíře se 
chceme zaměřit na rozvoj energetic-
kého managementu, vytvoření uce-
lené energetické koncepce s vazbou 
na Strategický plán a naplánování 
konkrétních aktivit a opatření, kte-
ré povedou ke snižování spotřeby 

energie a vyšší míru podílu,“ uvedla 
Monika Čapková. 

Neméně důležitou kapitolou je sdí-
lení zkušeností a výměna dobré praxe.  
Město Litoměřice aktivně přispívá 
do Databáze Dobrá Praxe, v níž má 
druhý nejvyšší počet příkladů, včetně 
energetiky. Efektivní výměna a využí-
vání informací v globalizovaném svě-
tě šetří peníze i čas. Litoměřice budou 
nadále aktivním městem na mezi-
národním poli. V rámci projektu by 
měla být vytvořena kapacita pro člen-
ství v evropské asociaci Energy-Cities 
a podmínky pro zapojení se do evrop-
ského hnutí „Pakt starostů a primáto-
rů“.  Město bude propagovat dobrou 
praxi prostřednictvím evropské sítě 
Energie-Cities také v zahraničí.  (eva)

PIETNÍ  AKT. V předvečer 17. listopadu, kdy si Česká republika připomínala již 
21. výročí Sametové revoluce, položili květinu na počest významné události novo-
dobých dějin nově zvolení radní města Litoměřice v čele se starostou Ladislavem 
Chlupáčem. Učinili tak v podloubí radnice u bronzové pamětní desky, kterou na 
památku obětí válek a totalitních režimů nechalo loni instalovat město Litoměřice 
a Nadační fond Kalich Alexandra Vondry.  Foto Eva Břeňová 

V OBŘADNÍ SÍNI
SE SETKÁTE …
Radní města pověřili Petra Her-

manna, Václava Červína, Radka 
Lončáka, Pavla Kejře, Zdeňka Bez-
děku, Jiřího Landu, Alenu Pávkovou 
a Petra Hoška k přijímání prohláše-
ní o manželství po dobu volebního 
období 2010 až 2014. 

Radní města zároveň schválili 
seznam členů zastupitelstva, kteří 
budou v tomto volebním období 
vítat občánky. Na seznamu jsou Petr 
Hermann, Leoš Vysoudil, Jiří Landa 
a Pavel  Kejř.

TÉMA KONFERENCE:
POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST

Zhruba čtyři desítky zástupců 
vysokých škol, včetně rektorů a pro-
rektorů, dále agrárních    manažerů, 
vědecko-výzkumných a pedago-
gických pracovníků a představi-
telů územních samospráv jednalo 
minulý měsíc v Litoměřicích. V sále 
hotelu Koliba probíhala  meziná-
rodní vědecká  konference, jejímž 
tématem byla „Potravinová bezpeč-
nost zemí  Visegrádské čtyřky“, tedy 
České republiky, Slovenska, Polska 
a Maďarska 

Cílem bylo zhodnotit potravino-
vou bezpečnost obyvatel ve speci-
fi ckém prostředí, posoudit kvalitu 
a konkurenceschopnost potravin a 
kvantifi kovat efekty vstupu zemí  
Visegrádské čtyřky do Evropské 
unie na výrobu potravin.  (eva) (Složení komisí ještě může doznat drobných změn.)
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CHODNÍKY JSOU Z LITÉHO ASFALTU
Chodníky v ulicích Odboje, 

Marie Majerové a Nezvalova už 
nejsou samá boule a díra. V říjnu 
a v listopadu byly rekonstruo-
vány.  Většího komfortu se zde 
vlivem nového povrchu a bez-
bariérových nájezdů dočkali i  
maminky s kočárky a  handicapo-
vaní občané.  

„V těchto lokalitách byly chod-
níky ve velmi špatném technickém 
stavu. Před zimou jsme je proto chtě-
li dát do pořádku,“ uvedl místosta-
rosta Václav Červín, podle něhož se 
cena stavebních prací vyšplhala na 
zhruba dva miliony korun. 

Specifi cké jsou přitom tím, že 
jsou z litého asfaltu, se zdrsněnou 
úpravou pochůzné plochy. „Při 

použití této technologie mohla být 
využita stávající podkladní beto-
nová vrstva. V případě  zámkové 
dlažby bychom ji museli odstranit, 
čímž by se stavební práce zbyteč-
ně prodražily a  časově protáhly,“ 
vysvětlil stavební technik odboru 
územního rozvoje městského úřa-
du  Václav Blecha.

Obyvatelům města byl předán 
do užívání i  žulovou dlažbou 
vydlážděný  chodník vedoucí na 
Mostnou horu – konkrétně úsek 
od Macharovy cesty až nad dětský 
domov. „Navázali jsme tak na loni 
vydlážděnou část tohoto chodníku 
vedoucí od Dalimilovy ulice po 
Macharovu cestu,“ upřesnil Vác-
lav Blecha.  (eva)    

JDE O BEZPEČÍ 
ŠKOLÁKŮ

Řidiči projíždějící ulicí Osvobo-
zení musejí počítat se sníženou rych-
lostí. „V prostoru za Základní školou 
Boženy Němcové, v místě napojení 
ulic Osvobození a Tylova,  totiž pro-
bíhá rekonstrukce křižovatky, stá-
vajícího přechodu pro chodce před 
sokolovnou a stavba dvou nových 
přechodů, včetně jejich osvětlení,“ 
informoval vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství městského 
úřadu Ivo Perna. 

Stávající přechod před soko-
lovnou bude osvětlen a vyvýšen, s 
bezbariérovým přístupem, obdobně 
jako tomu je u ZŠ Boženy Němcové. 
Zcela nový vznikne dle připraveného 
projektu o několik metrů dále, přes-
něji za křižovatkou ulic Osvobození, 
Tylova a Svojsíkova, další pak před 
gymnáziem ve Svojsíkově ulici.

„V této lokalitě se nacházejí dvě 
základní školy, klubovna skautů, 
gymnázium a centrální školní jídel-
na, tudíž se zde  pohybuje velké 
množství dětí. Vybudováním vyvý-
šených přechodů donutíme tudy 
projíždějící řidiče omezit rychlost, 
čímž zvýšíme bezpečí školáků,“ 
vyzdvihl význam stavebních úprav 
místostarosta Václav Červín.

Stavební práce si vyžádají zhruba 
jeden milion korun. „Jejich ukonče-
ní předpokládáme přibližně  v polo-
vině prosince,“ informoval stavební 
technik odboru územního rozvoje 
Václav Blecha.   (eva)

Průjezd ulicí je zachován. Řidiči 
však musejí počítat s dopravními 
komplikacemi.  Foto (eva)

Místostarosta Václav Červín při kontrole průběhu opravy chodníku v ulici Marie 
Majerové.   Foto Eva Břeňová 

ŘIDIČI NEREAGUJÍ!
Dlouhé fronty, nespokojení klienti a zbytečně vyhrocené situace. 

I takto může vypadat závěr  roku na odboru dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích.  Podle statistiky si 
totiž ještě nepřišlo splnit zákonem danou povinnost zhruba 3 000 
tisíce řidičů, kterým k 31. prosinci  konči platnost dokladu vydané-
ho v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. 

Vedoucí odboru Ivo Perna považuje toto číslo za alarmující. 
Ačkoliv už na počátku roku varoval, aby řidiči nenechávali výmě-
nu na poslední chvíli, jeho výzev uposlechlo dosud pouze 2 000 
tisíce řidičů. „Do konce roku zbývá asi patnáct úředních dnů. Mys-
líte, že je v silách pracovnic odboru zvládnout za takto krátkou 
dobu výměnu tolika průkazů?“ pokládá otázku, na kterou se odpo-
věď sama nabízí, Ivo Perna. 

Dopravní policisté již přitom avizovali, že budou po Novém 
roce nekompromisní. „Budeme  postupovat v souladu se zákonem. 
Za uvedený přestupek hrozí až dvoutisícová pokuta,“  upozornil 
vedoucí litoměřického dopravního inspektorátu Policie ČR Jaro-
mír Galia.

Výměna průkazu je přitom jednoduchou záležitostí, navíc bez 
poplatku. Jeho majitel pouze vyplní nikterak složitý  formulář, 
předloží občanský průkaz, dosavadní řidičský průkaz a fotografi i, 
která má odpovídat aktuální podobě řidiče.  (eva)

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ  

6.-7.12. U Stadionu
a Dalimilova

7.-8.12. Revoluční
a Březinova cesta

9.-10.12. A.Muchy
a Dukelská

13.-14.12. Pod Vinicí 
a Kosmonautů

14.-15.12. Stránského 
a Rybářské nebo
Václavské nám.

16.-17.12. parkoviště mezi
V. Dominikánská
 – Na Valech
a Rooseveltova

20.-21.12. Křižíkova a Želetice
21.-22.12. Šafaříkova-Dobrov-

ského a Polní
22.-23.12. Ladova a Jezuitská
27.-28.12. Dolní Rybářská

a Vrchlického
28.-29.12. Nerudova 

a Dykova-Purkyňova
29.-30.12. Alšova a Tylova 

NOVÉ PARKOVIŠTĚ. V těsné blízkosti ulice Alfonse Muchy, která se 
potýká s akutním nedostatkem parkovacích míst, bylo před několika dny 
otevřeno nové hlídané parkoviště pro zhruba devět desítek vozidel. Jeden 
den stání zde stojí 20 korun. Pozemek město pronajalo soukromému pod-
nikateli prozatím na tři roky. Podmínkou bylo splnění požadavků CHKO 
České středohoří, mezi něž  například patřila pokládka  folie, jež zachytí 
případné ropné úkapy. Parkoviště je osvětlené a hlídané 24 hodin.  (eva)

den datum čas
Ne   5. 12. 15,00 – 16,30
Út   7. 12. 18,15 – 19,45
Ne 12. 12. 14,00 – 15,30
Út 14. 12. 18,15 – 19,45
Ne 19. 12. 14,00 – 15,30
Ne 26. 12. 14,15 – 15,45
Út 28. 12. 18,15 – 19,45
Čt 30. 12. 12,00 – 13,30

Veřejné bruslení 
v Kalich aréně 

Kontejnery jsou přistavovány v uve-
dený den v době od 14 do 15 hodin 
a odváženy následující den ráno do 
10 hodin.
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V Litoměřicích byl v listopa-
du spuštěn provoz prvního skladu 
Potravinové banky v Ústeckém 
kraji (dále jen PBÚK). Stalo se 
tak zásluhou občanského sdružení 
vzniklého na základě spolupráce 
neziskových organizací a vstříc-
nosti města Litoměřice, jež za sym-
bolickou korunu pronajalo jeden 
z armádou opuštěných objektů 
v kasárnách Jiřího z Poděbrad.

„Cílem PBÚK je získávat zdar-
ma zemědělské přebytky, přebytky 
produkce potravinářského průmys-
lu nebo neprodejné, ale poživatel-
né potraviny, ale také příspěvky 
shromážděné při veřejných sbír-
kách potravin v supermarketech, 
ve školách a podobně,“ informo-
val předseda občanského sdružení  
PBÚK Aleš Slavíček.  Potravinová 
banka dále bude zajišťovat  skla-
dování a následnou bezplatnou 
distribuci potravin osobám v tísni. 
Zásadně však  prostřednictvím sítě 
místních sdružení, skupin nebo 
společenství, která jsou ve styku 
s chudými a potřebnými lidmi. 

VOLYŇŠTÍ ČEŠI 
SLAVILI POSVÍCENÍ

Necelá stovka volyňských Če-
chů se sešla 1. listopadu  příležitosti 
svatováclavského posvícení v sále 
restaurace Koliba. Členové litomě-
řického Sdružení Čechů z Volyně 
si  připomněli událost, která patřila 
v jejich bývalém domově k nejvý-
znamnějším společenským událos-
tem v roce. „Posvícení vyjadřovalo  
radost ze sklizené úrody,“ připomněl 
předseda sdružení Josef Kozák.    

V roce 2007 slavili volyňští 
Češti 60. výročí návratu do své 
původní vlasti, v roce 1947 ještě 
demokratického Československa. 
Důvodem byly neblahé zkušenosti  
s bolševickou vládou vystřídanou 
německou okupací.   (eva)

KALICH ARÉNA JE ŠANCÍ PRO HANDICAPOVANÉ SPORTOVCE
Rekonstruovaný zimní stadion v Lito-

měřicích přináší radost i těžce tělesně 
postiženým. A to vzhledem k jeho bez-
bariérovosti, která je v mnoha ohledech 
v tomto regionu ojedinělá. Svědčí o tom 
děkovný dopis ředitele Ústavu sociální 
péče ve Snědovicích Rostislava Kolačeva, 
který přišel na adresu starosty. 

„Vážený pane starosto, dovolte mi podě-
kovat jménem svým i jménem uživatelů 
ústavu za úspěšnou realizaci výstavby multi-
funkční Kalich arény. Jednou z mála aktivit, 
kterou těžce tělesně postižení spoluobčané 
mohou vykonávat, jsou netradiční sportov-
ní disciplíny, kdy u takto handicapovaných 
osob dochází k výjimečnému prožití pocitu 
úspěchu, vítězství a možnosti porovnat si 
svoje síly s lidmi se stejným handicapem,“ 
napsal na adresu radnice ředitel Kolačev.

Před rekonstrukcí stadionu nebylo 
možné pořádat akce pro postižené častěji 
než jednou nebo dvakrát v roce. Sporto-
viště se totiž muselo provizorně upravit 
tak, aby byl zajištěn jejich přístup. Po 
modernizaci jsou prostory Kalich arény 
zcela bezbariérové a uzpůsobeny pohy-
bu těžce tělesně postižených. Lze je tak 
využívat i k pořádání konferencí, seminá-
řů, školení zaměřených na problematiku 
nejen handicapovaných spoluobčanů, ale 
i seniorů. 

„Díky všem, kteří umožnili zkvalitnit 
život handicapovaným spoluobčanům 
a nabídli jim možnost zapojit se do běž-
ného společenského života,“ děkuje ředitel 
ústavu, jehož klienti se podíleli na výtvar-
ném ztvárnění opěrné zdi hlediště Kalich 
arény.    (eva)

V polovině listopadu probíhalo v Kalich aréně reprezentační sou-
středění sledge hokejistů.  Foto Eva Břeňová 

PĚSTOUNSKÉ RODINY 
SE OPĚT SETKALY

Výroba vánočních dekorací 
v keramické dílně Rozmarýnu, 
včetně vánočních přáníček enkaus-
tickou metodou, byla hlavní náplní 
zatím posledního setkání pěstoun-
ských rodin. Tentokráte v Domu 
dětí a mládeže Rozmarýn ho 
v sobotu 12. listopadu opět pořáda-
li pracovníci odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví městského úřadu. 

Za pomoci pracovnic Rozmarýnu 
vyrobilo pětadvacet dětí a dospě-
lých pěkná keramická díla.  „Po 
obědě jsme s ohledem na krásné 
počasí vyrazili na procházku zpest-
řenou geocachingem. Děti nadšeně 
sledovaly GPS, v níž  byly zadány 
souřadnice pokladu nacházejícího 
se u Pokratického rybníka,“ cha-
rakterizovala program pracovnice 
pro náhradní rodinnou péči měst-
ského úřadu Sylva Svobodová.  

Setkání organizuje litoměřický 
úřad dvakrát do roka. Jejich smys-
lem je poděkovat pěstounským 
rodinám za jejich práci.  (eva) 

POTRAVINOVÁ BANKA JE PRVNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Předseda sdružení Aleš Slavíček (viz foto)  poděkoval vedení města Litomě-
řice za poskytnutí zázemí pro provoz první Potravinové banky v Ústeckém 
kraji.  Foto Eva Břeňová  

„O spolupráci při distribuci proje-
vilo zájem již 24 zařízení z celého 
Ústeckého kraje,“ upřesnil Aleš 
Slavíček.  

Cílem humanitárního projektu 

je pomoci lidem v opravdové nou-
zi. Potravinové banky jsou sou-
částí humanitární pomoci v celé 
Evropě a v ČR fungují zatím pou-
ze v Praze a v Ostravě.  (eva)

O KLUBU PRO SENIORY 
ROZHODNUTO NENÍ

Radní města dosud nejsou roz-
hodnuti, zda bude ve Velké Kraj-
ské ulici modernizován objekt 
bývalé jídelny pro důchodce na 
dům pro seniory se společenskou 
místností, tělocvičnou a nekuřác-
kou kavárnou. 

Jde totiž o fi nance. „Vítěz 
výběrového řízení na dodavatele 
stavby se zakázky nakonec vzdal, 

protože po přepočítání nákladů 
se nevešel do námi stanoveného 
limitu 4,2 milionu korun, včetně 
DPH. Výběrové řízení jsme proto 
zrušili,“ informoval místostarosta 
Karel Krejza. Podle něj si radní 
znovu prohlédnou objekt a roz-
hodnou, zda je nutné realizovat 
všechny stavební úpravy navržené 
v již zpracovaném projektu. Pří-

padně zda od něj zcela neustoupit 
a nenalézt jiné, méně nákladné 
využití.  

Zatím tak investovali pouze 1,2 
milionu korun do nové fasády a 
výměny venkovních oken s cílem 
vylepšit stav domu nacházejícího 
se v majetku města.  Objekt ve 
Velké Krajské tak zatím zůstává 
nevyužitý. Jídelna pro seniory v 
něm přestala fungovat poté, co byl 
postaven Domov seniorů na Dóm-
ském pahorku, jehož vývařovna 
dokáže uspokojit požadavky nejen 
vlastních klientů.  (eva)
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Dům kultury Divadlo K. H. Máchy

Kino MÁJ

PROSINEC 
  4.12.  Vánoční revue 2010 Dády Patraso-

vé. Od 14.00 hod.
  5.12.  Rozsvícení vánočního stromku. 

Moderovaná dětská čertovská disko-
téka se soutěžemi. Mírové náměstí 
od 16.00 hod.

  6.12.  Altaj – Velehory v srdci Sibiře – 
cestopisná přednáška. Od 18.00 hod.

  7.12.  Ze života hmyzu – premiéra hry 
bratří Čapků v podání litoměřického 
ochotnického souboru Hynkovo hra-
vé divadlo,o.s. Od 19.00 hod.

  8.12.  HANKY PANKY – travesti show. 
Od 19.30 hod.

10.12.  Sváťovo dividlo – Sváťa má naroze-
niny. Od 15.00 hod.

12.12.  Taneční odpoledne – hraje kapela 
Vinšovanka. Od 15.00 hod.

13.12.  Vánoční koncert Janka Ledecké-
ho. Od 19.30 hod.

14.12.  Orchestr Fr. Honzáka- vánoční 
koncert. Od 19.30 hod.

15.12.  Vánoční koncert ZUŠ. Od 9.00 a 
11.00 hod.

  Koncert Jaromíra Nohavici. Od 
19.00 h.

16.12.  Taneční 2010 – Věneček kurzu A. 
Od 18.30 hod.

17.12.  Taneční 2010 – Věneček kurzu B. 
Od 18.30 hod.

18.12.  Vánoční ples Domu kultury. Hraje 
orchestr Bonus. Od 20.00 h.

22.12.  Sváťovo dividlo – Vánoční pohád-
ka. Od 16.00 hod.

LEDEN

7.1. Pyžamový ples 
16.1.  5 Angels. Koncert skupiny talento-

vaných mladých zpěvaček.
18.1.  Vyhlášení ankety Sportovec Lito-

měřicka roku 2010. 
26.1.  MELODY MAKERS + Ondřej 

Havelka  
(Změna programu vyhrazena)

PROSINEC

Večerní představení

 4.12.  5 v tom aneb Hurá 
jsem těhotná – hra 
obsahující sólový zpěv 
a kolektivní neštěstí. 
Poprvé uváděno v Lito-
měřicích. Od 19.00 hod.

 6.12.  České nebe – Divadlo 
Járy Cimrmana. Od 
19.00 hod.

 8.12.  Modrá hvězda Vánoc 
2010 – Václav Marek a 
Blue star Praha. Taneč-
ní a swingová hudba 30. 
a 40. let 20. století. Od 
19.00 hod.

15.12.  Vánoční koncert 
Ave Maria – komorní 
orchestr Quattro Praha. 
Od 19.00 hod.

16.12.  Vánoční koncert ZUŠ. 
Od 18.00 hod.

Představení pro školy a veřej-
nost
  
20.12.  Kouzelný dárek – Diva-

dlo Lampión Kladno. 
Od 8.30, 10.00 a 11.30 
hod.

Představení pro děti (s rodiči)
19.12.  Dva sněhuláci o váno-

cích – Liduščino divadlo 
Praha.  Od 15.00 hod. 

LEDEN

 7. 1.  Zahájení výstavy foto-
grafi í Oty Titěry. Od 
17 hod. 

13. 1.  Rychlé šípy I. - předsta-
vení pro II. st. ZŠ a SŠ. 

Od 9.00 a 11.30 hodin    
13. 1.  Sluha dvou pánů - 

večerní představení. Od 
19.00 hodin               

18. 1.  Penzion Ponorka - 
večerní představení. Od 
19.00 hodin               

19. 1.  Loupežník Rumcajs - 
představení pro MŠ a I. 
st. ZŠ. Od 9.00 a 10.30 
hodin    

23. 1.  Čert a Káča – pohádka. 
Od 15.00 hodin              

25. 1.  Hudba v dřevě - Xylo-
fon – koncert.  Od 19.00 
hodin               

27. 1.  Taneční hodiny pro 
pokročilé - večerní 
představení. Od 19.00 
hodin               

PROSINEC

3.12.  Megamysl. (USA, 2010, rodinná 
komedie). Super padouch Megamind 
zápasí se svým velkým nepřítelem 
Metromanem. Od 15.30 hod.

  Legenda o létajícím Cipriánovi. 
(Slovensko, 2010, historický). Lidé 
říkají, že si sestrojil létající stroj a 
odletěl do neznáma. Od 17.30 hod.

  Tacho. (ČR, 2010, thriller). Daniel 
Landa je znám nejen svou muzikou, 
ale i láskou k závodním vozům. Od 
17.30 hod.

  Bastardi. (ČR, 2010,drama). Příběh 
několika dětí v bývalé zvláštní škole, 
které tyranizují své okolí. Od 22.00 
hod.

 4.12.  Legenda o létajícím Cipriánovi. Od 
20.00 hod.

 Tacho. Od 22.00 hod.

 5.12.  Legenda o létajícím Cipriánovi. Od 
17.30 hod.

 Tacho. Od 20.00 hod.

 6.12. Megamysl. Od 17.30 hod.

 Tacho. Od 20.00 hod.

 7.-8.12. Tacho. Od 20.00 hod.

 9.12.  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního 
poutníka. (VB, 2010, dobrodružný). 
Další pokračování úspěšného fi lmu. 
Od 15.30 hod. 

  Rodinka (ČR, 2010, komedie). 
Dušan Klein se chopil kultovního 
seriálu Taková normální rodinka. Od 
17.30 hod. 

  Vánoční příběh (Francie, 2008, 
komedie). Život jedné rodiny, která 
společně prožívá vánoční svátky. Od 
20.00 hod.

10.12.  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního 
poutníka. Od 17.30 a 22.00 hod.

 Rodinka. Od 20.00 hod.

11.12.  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního 
poutníka. Od 15.00 a 20.00 hod.

  Rodinka. Od 17.30 a 22.00 hod.

12.12.  Legenda o Sovích strážcích. (USA, 
2010, rodinný). Mladý soví kluk 
Soren je okouzlen historkami svého 
otce. Od 15.00 hod.

  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního 
poutníka. Od 17.30 hod.

 Rodinka. Od 20.00 hod.

13.12. Rodinka. Od 17.30 hod.

  Letopisy Narnie. Od 20.00 hod.

14.-15.12.  Letopisy Narnie. Od 17.30 
hod.

 Rodinka. Od 20.00 hod. 

16.12.  Hurvínek na scéně - 3D (ČR, 2010 
loutkový). Jak se slaví Mikuláš u 
Spejblů. Od 9.30 hod

  TRON: Legacy - 3D (USA, 2010, 
dobrodr./sci-fi ). High-tech dobro-
družství zasazené do digitálního svě-
ta. Od 17.30 hod.

  Imaginární lásky (Kanada, 2010, 
rom./drama). Příběh svérázného 
milostného trojúhelníku. Od 20.00 
hod.    

17.12.  TRON: Legacy - 3D. Od 17.30 hod.

  Paranormal aktivity 2 (USA, 2010, 
horor). Pokračování úspěšného horo-
ru. Od 20.00 hod.

  Občanský průkaz. (ČR, 2010, 
komedie). Osudy čtveřice dospívají-
cích mladíků v době Husákova socia-
lizmu. Od 22.00 hod.

18.12.  Toy story 3: Příběh hraček - 3D 
(USA,1995,rodinný). Od 15.00 hod.

  TRON: Legacy - 3D. Od 17.30 hod.

  Občanský průkaz. Od 20.00 hod.

  Paranormal aktivity 2. Od 22.00 
hod.

19.12.  Toy story 3: Příběh hraček. Od 
15.00 hod.

  Občanský průkaz. Od 17.30 hod.

  TRON: Legacy - 3D. Od 20.00 hod.

20.12.  Paranormal aktivity 2. Od 17.30 
hod.

  Machete (USA, 2010, akční). Vysoce 
trénovaný zabiják se nechá najmout 
na vraždu senátora. Od 20.00 hod.

21.12.  Román pro muže (ČR, 2010, kome-
die). Film natočený podle bestselleru 
M.Viewegha. Od 17.30 hod.

 Machete. Od 20.00 hod.

22.12. Machete. Od 17.30 hod.

  Román pro muže. Od 20.00 hod.

23.12.  Fotři jsou lotři (USA, 2010, kome-
die).Volné pokračování navazující na 
fi lmové hity. Od 17.30 hod.

  Další rok. (VB, 2010, drama). Fil-
mový klub. Od 20.00 hod.

24.12.  Přijďte si rozbalit svůj fi lmový 
dárek. Od 9.30 a 11.30 hod.

26.12.  SHREK: Zvonec a konec - 3D. Od 
15.00 hod.

  Sammyho dobrodružství - 3D. 
(Belgie, 2010, dobr./anim.). Od 17.30 
hod.

  Fotři jsou lotři. Od 20.00 hod.

27.-28.12.  Fotři jsou lotři. Od 20.00 hod.

29.12.  Fotři jsou lotři. Od 17.30 a 20.00 
hod.

30.12.  Louise – Michel (Francie, 2008, čer-
ná komedie). Černo-černá komedie o 
fi nanční krizi. Od 20.00 hod.

  SAW 3D. (USA/Kanada, 2010, 
horor). Tento díl bude skutečně 
poslední a budou v něm  zodpověze-
ny všechny otázky. Od 22.00 hod. 

LEDEN  

  6.1. Záměna. Od 17.30 hod.

  7.1.  My soul  to také. Od 20.00 hod.

 Záměna. Od 22.00 hod.

  8.1. Záměna. Od 20.00 hod.

  My soul to také. Od 22.00 hod.

  9.1. Záměna. Od 17.30 hod.

  My soul to také. Od 20.00 hod.

10.1.  Dívka, která si hrála s ohněm. Od 
17.30 hod.

 Kmotr. Od 20.00 hod.

11.-12.1.  Dívka, která si hrála s ohněm. Od 
20.00 hod.

13.1.  Opravdová kuráž BONTON. Od 
17.30 hod.

14.1.  Zelený sršeň 3D. Od 17.30 hod.

 Na doraz. Od 20.00 hod.

15.1.  Zelený sršeň 3D. Od 20.00 hod.

 Na doraz. Od 22.00 hod.

16.1.  Zelený sršeň 3D. Od 17.30 hod.

 Na doraz. Od 20.00 hod.

17.1.  Američan – Bioscop. Od 17.30 hod.

 Kmotr II. Od 20.00 hod.

18.1.  Američan Bioskop. Od 20.00 hod.

19.1.  Američan Bioscop. Od 17.30 hod.

20.1. Nevinnost. Od 17.30 hod.

21.1.  Guliverovy cesty. Od 15.00 hod. 

 Nevinnost. Od 20.00 hod.

22.1.  Guliverovy cesty. Od 15.00 hod.

 Nevinnost. Od 22.00 hod.

23.1.  Guliverovy cesty. Od 17.30 hod.

 Nevinnost. Od 20.00 hod.

24.1.  Opravdová kuráž. Od 17.30 hod.

 Neúplatní. Od 20.00 hod.

25.-26.1. Nevinnost. Od 17.30 hod.

  Opravdová kuráž. Od 20.00 hod.

27.1. Na Vlásku. Od 15.00 hod.

  Hezké vstávání. Od 17.30 hod.

 FK – Ústí n.L. Od 20.00 hod.

28.1. Na Vlásku. Od 17.30 hod.

  Hezké vstávání. Od 20.00 hod.

29.1. Na Vlásku. Od 15.00 hod.

  Hezké vstávání. Od 22.00 hod.

30.1. Na Vlásku. Od 15.00 hod.

  Hezké vstávání. Od 20.00 hod.
(Změna programu vyhrazena)
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SEZONA NEBYLA TAK ÚSPĚŠNÁ

František Chábera, čestný občan města Litoměřice, by nepochybně byl velmi hrdý 
na výkon svých následovníků. Pochvalná slova pronesl 1. listopadu starosta Ladislav 
Chlupáč u hrobu generála, jehož 11. výročí úmrtí si Litoměřičané za účasti představitelů 
města a příbuzných hrdiny připomněli. 

Slova obdivu byla určena pietnímu aktu přítomnému veliteli čáslavské letky pplk. 
Jaroslavu Míkovi a jeho kolegům, kteří z Holandska přivezli prestižní ocenění. Jako 
nově přijatí členové Asociace tygřích letek NATO získali v konkurenci 13 států a pat-
nácti letek čítajících přes pět desítek letadel ocenění pro nejlepší letku cvičení.. K pres-
tižnímu ocenění jim poblahopřál i ministr obrany a senátor za Litoměřicko Alexandr 
Vondra. 

Čestným velitelem 211. taktické letky v Čáslavi je přitom pilot, hrdina druhé světové 
války,  generál František Chábera. „Jsem rád, že tímto úspěchem navazujeme na hrdin-
ství našeho předchůdce,“ uvedl v Litoměřicích pplk. Míka.  (eva)

GENERÁL CHÁBERA BY MĚL Z PILOTŮ RADOST

7.12. v 17.00 hodin
Cestopis/Cohousing

Cohousing je způsob bydlení, 
který kombinuje osobní nezávislost 
s výhodami života v užším spole-
čenství lidí, kteří se vzájemně zna-
jí, své společenství vědomě budují 
a považují ho za podstatnou součást 
svého života.

8.12 v 18.00 hodin
Večery pro ucho

Stará železnice se loučí. Netradič-
ní a s nadsázkou pojatý pohled na 
historii jedné železniční trati. Nejno-
vější dokument autora a syna slav-
ného spisovatele Ondřeje VACU-
LÍKA. Následuje beseda s autorem. 
Provází Gabriela Albrechtová

10.12. v 16.00 hodin
AUTORSKÝ VEČER

Autorská dvojice Dan Černý 
- Daniel Binko dokončila práci na 
svém dalším společném počinu, 
kterým je kniha pohádek z Českého 
středohoří. Beseda s autory, prodej 
knih a AUTOGRAMIÁDA.

14.12. v 17.00 hodin
Waldorfská pedagogika

Význam výtvarného umění při 
výuce na Waldorfské škole. Prak-
tické modelování během programu 
přednášky. Přednáší: Iveta Sadecká

15.10. v 18.00 hodin
AUTORSKÝ VEČER - Jan Heryán

Povídání s hudebníkem, knězem 
nejen o adventu. P. Ladislav Heryan 
– duchovní otec československého 
undergroundu z Prahy.

18.12.  9.00-11.30
Hudební workshop – Tibetské mísy. 
Lektoři: Štěpánka a Petr Bieblovi.

Z Babylonu je
SHAKER BAR
Restaurace domu kultury opět 

funguje. Ovšem nikoli jako restaura-
ce, ale jako SHAKER BAR s moder-
ním interiérem, který je otevřen ve 
středu, v pátek i v sobotu. Nabízí 
nejen širokou nabídku míchaných 
nápojů, ale i tanec.     

KNIHOVNA ZVE

Zhruba šest desítek 
poskytovatelů služeb 
v oblasti cestovního ruchu 
přijelo na konci října do 
Litoměřic na slavnostní 
zakončení letošní turistic-
ké sezony. Ta v celokraj-
ském měřítku nebyla nik-
terak úspěšná. Meziroční 
počet turistů, kteří zavítali 
do Ústeckého kraje v roce 
2009, totiž poklesl o šest-
náct procent. Letos se 
podle dat Českého statis-
tického úřadu situace dále 
zhoršovala.

Špatnou sezonu zažila 
i v předchozích letech velmi úspěš-
ná loď Porta Bohemica 1. „Počet 
cestujících se snížil o 68 procent,“ 
konstatoval provozovatel lodi Karel 
Svoboda, podle něhož se na výsled-
ku odrazilo hlavně nepříznivé poča-
sí. Ze 127 plavebních dní totiž loď 
sedmadvacetkrát vůbec neplula. 
Karel Svoboda nicméně věří, že 
příští sezona bude stejně úspěšná 
jako sezona roku 2009, kdy se na 
palubě lodi Porta Bohemica 1 plavi-
lo 35 tisíc turistů.

„Musíme se na rok 2011 dobře při-
pravit,“ míní ředitel Centra cestovní-
ho ruchu Litoměřice Kamil Soukup. 
Přítomné hoteliéry, zástupce ces-
tovních kanceláří, starosty okolních 
města a obcí a další hosty vyzval ke 
spolupráci a pomoci při vzájemné 
propagaci. „Je velmi důležitá. Díky 
službám poskytovaným pracovníky 
Centra cestovního ruchu k nám při-
cházejí dobře informovaní hosté,“ 
konstatovala provozovatelka hotelu 
Koliba Jana Waldhauserová, podle 

níž si ale litoměřičtí uby-
tovatelé na letošní sezonu 
nemohou stěžovat. Což 
svědčí o tom, že turisté do 
Litoměřic opravdu přijeli.  

Sezónu v tomto měs-
tě zachraňovaly i některé 
nové turistické produk-
ty. „Zatímco návštěvnost 
věže Kalich poklesla, do 
nově otevřené věže kated-
rály sv. Štěpána zavítalo 
1556 lidí,“ uvedl konkrétní 
případ Kamil Soukup, jenž 
si v oblasti další podpory 
turismu hodně slibuje od 
otevření gotického hradu, 

jehož prostory si účastníci zakonče-
ní letošní turistické sezony v dopro-
vodu starosty Ladislava Chlupáče 
prohlédli. 

Veřejnosti bude zrekonstruovaný 
hrad představen v březnu příštího 
roku. Již nyní však pracovníci CCR 
rozesílají nabídky na využití jeho 
prostor, hlavně konferenčního sálu 
pro zhruba dvě stě osob. Zároveň 
připravují vznik obchodně marke-
tingového oddělení, které bude mít 
jeho provoz na starosti.  (eva)

K prestižnímu ocenění poblahopřál veliteli čáslavské letky 
pplk. Jaroslavu Míkovi (vlevo) a pplk. Martinu Nezbedovi 
starosta Chlupáč.  Foto Eva Břeňová  

Konferenci opět doprovodí soutěžní klání
Již 3. ročník celorepubliko-

vé konference cestovního ruchu 
Stop and Stay, který se uskuteční 
v březnu příštího roku v Litomě-
řicích, i tentokráte zpestří několik 
doprovodných akcí. Znovu se mezi 
ně zařadí fotografi cká a literární 
soutěž, jejichž propozice jsou již 
známé.

Prvního listopadu byly vyhlá-
šeny podmínky literární soutěže 
nazvané Máchovou stopou. Tvoří 
ji dvě kategorie. První je určena 
žákům a studentům do 18 let, kteří 
mohou do soutěže posílat povídky, 
novely, veršované povídky, sonety 
nebo bajky. Do volné kategorie lze 
zasílat  povídky, romaneta, lyric-
ko-epické povídky, romance nebo 

soubory epigramů na libovolně 
zvolené téma. Přihlášeny mohou 
být pouze nepublikované texty. 
„Soutěž není určena těm, jejichž 
profesní zaměření souvisí s tvůr-
čím psaním, publikováním nebo 
s literární činností,“ upozornila 
předsedkyně poroty Eva Filandro-
vá. Uzávěrka soutěžních děl, jež  
jsou přijímána na e-mailové adrese  
machovoustopou@seznam.cz,  je 
16. ledna. 

Propozice již v červnu vyhlásili 
organizátoři fotografi cké soutěže, 
jejímž smyslem je propagovat krá-
sy Českého středohoří. Letošním 
tématem je Pozvánka mýma oči-
ma.  „Samozřejmě máme na mysli 
pozvánku do Českého středohoří,“ 

upřesnil předseda poroty Petr Her-
mann. Vyhlášeny byly dvě soutěž-
ní kategorie. První je volná, druhá 
určená žákům a studentům do osm-
nácti let. Uzávěrka soutěže je 10. 
února 2011. Podrobnější informa-
ce naleznou zájemci na webových 
stránkách www.litomerice.cz/foto-
soutez

„Vyhlášení a ocenění vítězů 
literární soutěže, stejně jako ver-
nisáž vítězných fotografi í, pro-
běhne v rámci konference cestov-
ního ruchu Stop and Stay, která 
se uskuteční ve dnech 24. a 25. 
března příštího roku,“ dodal Kamil 
Soukup, ředitel Centra cestovního 
ruchu Litoměřice, které je organi-
zátorem konference.   (eva)

Pracovník oddělení projektů a strategií městského úřadu Jiří 
Pacl provedl hosty i gotickými sklepy nacházejícími se pod 
hradem.  Foto Eva Břeňová 
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OSOBNOSTI LITOMÌØIC  �  NÁŠ SERIÁL  � OSOBNOSTI LITOMÌØIC

LITOMĚŘICE UŽ NEJSOU MÍSTEM VYHNANSTVÍ
Pevné zdraví, hodně  pracovní-

ho i osobního štěstí popřál starosta 
Ladislav Chlupáč řediteli Severo-
české galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích Janu Štíbrovi. Učinil 
tak u příležitosti jeho 60. narozenin.

Do kulturního života Litoměřic 
se tento historik umění vryl zlatým 
písmem, což ostatně bylo tím hlav-
ním důvodem jeho přijetí na radni-
ci. Od roku 1992 totiž řídí galerii, 
jejíž věhlas sahá daleko za hranice 
Ústeckého kraje. Pod jeho vedením 
proběhly desítky výstav. Mezi nej-
významnější řadí Jan Štíbr napří-

klad výstavu obrazů Františka Kup-
ky. Litoměřická galerie se dále stala 
první galerií v České republice, kte-
rá skvosty své sbírky prezentovala 
v pražském Klementinu. „Velmi si 
cením i faktu, že jsme se na počátku 
90. let stali galerií a muzeem litomě-
řické diecéze,“ připomněl důležitou 
skutečnost ředitel, jenž se význam-
ným způsobem zasloužil i o ote-
vření bývalého jezuitského kostela 
veřejnosti. Nyní se zde konají nejen 
výstavy pořádané galerií, ale také 
výstavy místních  umělecky zamě-
řených lidí, například fotografů. 

Kostel opět slouží věřícím
Kostel Všech svatých opět slouží věřícím. V den Slavnosti Všech sva-

tých, tedy 1. listopadu, se v něm konala poutní mše svatá. Za opravu 
kostela tu poděkoval všem dárcům, mezi něž patří i město Litoměřice, 
a dodavatelským fi rmám litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, jenž zde 
sloužil mši svatou. Slavnosti se účastnil starosta města Ladislav Chlupáč 
spolu s dalšími  litoměřickými zastupiteli a věřícími z celé diecéze. 

Opravy děkanského kostela Všech svatých začaly probíhat již před 
dvanácti lety, kdy je inicioval bývalý litoměřický děkan Karel Havelka. 
V posledních šesti letech byl kostel pro veřejnost zcela uzavřen. Probí-
haly v něm rekonstrukční práce a opravy mobiliáře. Pro veřejnost byl 
mimořádně zpřístupněn letos na konci května, a to na pouhé čtyři hodiny 
během akce Noc kostelů, kdy jej navštívily čtyři stovky lidí. Nyní jsou 
v něm už opět slouženy bohoslužby.  (mich)

Vánoční výzdoba
Město letos neinvestovalo 

do rozšíření vánoční výzdoby. 
Činilo tak systematicky v před-
chozích letech. Nyní je vkusně 
nasvíceno  nejen Mírové náměs-
tí, ale i řada ulic, včetně Tyršo-
va mostu. „Plánujeme vyzdobit 
Velkou Dominikánskou ulici, 
ale k tomu dojde zřejmě až 
v příštím roce,“ informoval ředi-
tel technických služeb města Ivo 
Elman.   (eva)

Sídlo CzechPointu
zdobí fotografi e 
Z bývalého informačního cent-

ra městského úřadu se stalo nejen 
sídlo CzechPointu, ale i miniga-
lerie. Jako první zde vystavoval 
sérii černobílých snímků foto-
graf Josef Rotter. 

„Rozhodli jsme se tímto způ-
sobem zpříjemnit chvíle lidí při-
cházejících využít služeb Czech 
Pointu,“ uvedl zastupitel Petr Her-
mann. Podle něj však tento prostor 
skýtá nejen příležitost pro výstavu 
amatérských nebo profesionál-
ních fotografi í, ale například i pro 
výstavu rukodělných výrobků. 
Příležitost prezentovat svou práci 
nabízí každému.  (eva) 

Janu Štíbrovi poblahopřál starosta 
města.  Foto Eva Břeňová 

Jan Štíbr není rodilý Litoměřičák. 
Litoměřice se v počáteční fázi pro 
něj de facto staly místem vyhnan-
ství. V době komunistického režimu 
mu totiž byl udělen zákaz výkonu 
povolání, což s sebou neslo časté 
střídání pracovních pozic. „Litomě-
řice se však pro mě staly nesmírně 
krásným vyhnanstvím. Za jiné místo 
bych je neměnil,“ přiznal historik, 
který sám sebe označuje za regionál-
ního nacionalistu. Proslul mimo jiné 
i jako velký zastánce dřevěné plas-
tiky J.Beránka umístěné na Jezuit-
ských schodech.  (eva)

Unikátní varhany
jsou v katedrále

Katedrála sv. Štěpána je bohatší 
o unikátní chórové varhany. Nej-
starší nástroj na území litoměřic-
ké diecéze byl převezen z kostela 
v Kruhu u Doks a následně restau-
rován. Umístěn byl na boční empoře 
chrámu, v místě, kde dříve stávaly 
varhany, původně z Liberecka.

Tyto varhany jsou jedny z nej-
starších českých varhan. Datum 
1627 vyryté na skříni  poukazuje na 
dobu jejich vzniku. Traduje se jejich 
původ z hradní kaple na Bezdězu, 
některé prameny hovoří též o farním 
kostele v Doksech.  (mich)

Devětadvacet středních škol 
a učilišť se prezentovalo v lito-
měřickém domě kultury. Městská 
kulturní zařízení totiž organizova-
la pro žáky  opouštějící v tomto 
školním roce deváté třídy výstavu 
s názvem Škola 2010. 

„Cílem bylo nabídnout dětem 
i jejich rodičům ucelený přehled  
o tom, jaké studijní programy školy 
nabízejí. Věřím, že mnohým z nich 
tato prezentace při rozhodování 
o budoucím povolání pomohla,“ 
poukázala na smysl akce  ředitelka 
MKZ Věra Kmoníčková.

V domě kultury se přitom 
neprezentovaly pouze školy 
z Litoměřicka, ale z celého Ústec-
kého kraje. Některé byly i z Prahy. 
Hlavně litoměřické střední školy 
a učiliště přitom pro potenciální 
uchazeče o studium  připravily 
zajímavé praktické ukázky. Což 
platilo obzvláště u oborů kadeřni-
ce, kosmetička, cukrář nebo truh-
lář. Vyhledávanými byly i termí-
ny konání Dnů otevřených dveří 

Lenka Hýblová a Eva Klásková ze střední školy na Dlouhé ulici, kde studují  
hotelnictví, gastronomii a služby, předvedly své umění v dekorativním vyřezávání 
ovoce a zeleniny.  Foto Eva Břeňová 

na jednotlivých školách. Souhrn-
né informace pak nabízeli v domě 
kultury i pracovníci poraden-
ského střediska pro volbu povo-

lání fungujícího při úřadu práce. 
Na výstavu Škola 2010 zaví-

talo odhadem dva tisíce návštěv-
níků.  (eva)

ŠKOLY NABÍDLY V DOMĚ KULTURY
INFORMACE I PRAKTICKÉ UKÁZKY  

Sbor slavil čtyřicítku 
Dívčí pěvecký sbor Puellae 

cantantes působící při Základní 
škole Boženy Němcové slavil 
čtyřicáté výročí své existence. Na 
zhruba tříhodinovém říjnovém 
koncertu se postupně představi-
ly jak přípravné sbory Modrásci 
a Barvičky, tak hlavní koncertní 
sbor Puellae cantantes. Domácí 
zpěvačky přivítaly na pódiu i dva 
zahraniční hosty – německý sbor 
Kehrwieder Kinderchor a polský 
Melikos. Publikum v závěru kon-
certu potěšil i sbor  Syrinx.  (eva)


