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SLOVO STAROSTY
Vážení
Litoměřičané,
za námi je první
měsíc roku 2010.
Věřím, že bude
pro nás všechny
rokem úspěšným.

Zřejmě nevětší událostí roku
2010 se pro Litoměřice stane
otevření zrekonstruovaného
zimního stadionu. Moderní sta-
dion s víceúčelovými sportov-
ními halami představíme veřej-
nosti zhruba v polovině roku.
Dále chystáme další rozvoj  Mi-
řejovické stráně. Město prodalo
před několika dny stavebníkům
většinu z devatenácti parcel
a uvolnilo finance na stavbu no-
vých komunikací a chodníků,
které budou postupně pře-
dávány do užívání. V plánu je
i další rozšíření projektu pravi-
delné veřejné lodní dopravy, je-
hož jsou Litoměřice nositelem.
Pokračovat bude stavebně ná-
ročná přestavba gotického
hradu na Svatostánek českého
vinařství, stejně jako práce na
přípravě stavby geotermální te-
plárny. 

Chystáme i řadu menších pro-
jektů, o kterých vás budeme po-
stupně informovat v Radničním
zpravodaji.

Ladislav Chlupáč 

ÈTÌTE UVNITØ:
� Prioritou je dokončení

zimního stadionu
a přestavba hradu (str. 3)

� Sníh město nezaskočil (str. 4)
� Většinu parcel na

Miřejovické stráni
město prodalo (str. 5)

� Rozhledna na Mostce
je opět v provozu (str. 6)

� Divadlo čekají změny (str. 11)

Most generála Chábery. Foto Eva Břeňová  

Doprava v Litoměřicích je plynulejší. Dlouhým kolonám vozidel je-
doucích od terezínské křižovatky odzvonilo. 17. prosince byl totiž ote-
vřen  Most generála Chábery, který by měl odolat i velké vodě, kterou
jsme zažili v roce 2002. Několikaleté přípravy spojené s projektováním
a sháněním finančních prostředků a následně čtyři roky trvající stavební
práce, které si bohužel vyžádaly i dvě lidské oběti, tak byly korunovány
úspěchem. 

„Jde o nejvýznamnější dopravní stavbu regionu za posledních sto let,“
konstatoval starosta Ladislav Chlupáč. Most je součástí dálničního
přivaděče, který je dlouhý včetně mostu 3,1 kilometru a je součástí sil-
nice č. II/247. Celá stavba přivaděče od dálničního napojení na D8, přes
kruhový objezd před Lovosicemi, se sjezdem u Mlékojed a dalšími stav-
bami, až ke křižovatce Žernosecká na druhém břehu řeky, na silnici
II/261, přišla na zhruba 1,6 miliardy. Samotný most stál 845 milionů ko-
run. Celá stavba byla financována z rozpočtu Ústeckého kraje, evrop-
ských fondů a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Tečku za náročným dílem pak učinila stavba nové kruhové křižovatky
na komunikaci spojující Litoměřice s Žalhosticemi.

„I velké výzvy se podaří, když se k nim postavíme čelem,“ podotkl
v úvodu slavnostního otevření radní Ústeckého kraje Jiří Šulc. 

„Most generála Chábery spojuje nejen dva břehy, ale celé generace.
Letos si připomeneme sté výročí stavby Tyršova mostu, z čehož je
zřejmé, že mosty se nestaví každý rok,“ poukázal senátor Alexandr
Vondra na význam díla, kterému požehnal biskup Jan Baxant. (eva)

Více na str. 2

JSOU SEMAFORY
NA VALECH POTŘEBA?

Nad dalším setrváním semaforů
v ulici Na Valech visí otazník. Po
uvedení Mostu generála Chábery do
provozu totiž výrazně klesl počet vo-
zidel jedoucích z terezínské křižo-
vatky do Litoměřic. Dlouhé intervaly
pro možnost odbočení z ulice Na Va-
lech, případně na její napojení, se
nyní mnohým řidičům zdají být
dlouhé. 

Vedoucí odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství městského úřadu
Ivo Perna však zkrácení  intervalů
zatím nechystá. „Situaci je nejprve
třeba podrobněji vyhodnotit, protože
intenzita dopravy se s příchodem jara
bude zvyšovat. Připravujeme proto
na několika místech  sčítání vozidel,
které nám ukáže, jak západní most
ovlivnil dopravu ve městě. Proběhne
na konci ledna, února a března,“ vy-
světlil Ivo Perna s tím, že teprve na
základě předložené studie vedení rad-
nice zváží, zda jsou semafory Na Va-
lech ještě potřeba. (eva) 

MOST SPOJUJE GENERACE 

UZAVÍRKA NENÍ AKTUÁLNÍ
Firma Pontex  pracuje na přípravě projektu opravy Tyršova mostu. Jeho

před několika lety zahájená rekonstrukce tak bude pokračovat. Vzhle-
dem k tomu, že v Čechách je rozestavěno velké množství staveb, na další ne-
jsou peníze. Most proto bude dočasně uzavřen, k čemuž však dojde až v del-
ším časovém horizontu.  

V Litoměřicích už však proběhla první schůzka mezi zástupci firmy Pontex,
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které bude investorem, krajského úřadu, poli-
cie, Českých drah a města Litoměřice. „V jejím průběhu bylo jasně konstatováno,
že dva inundační mosty na želetické straně jsou ve velmi žalostném stavu. Re-
novaci potřebuje i železniční most vedoucí přes trať. Nutná je také oprava
mostovky, včetně drolícího se povrchu v blízkosti dilatačních závěrů,“ uvedl ve-
doucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Ivo Perna.

První etapa rekonstrukce mostu proběhla před pěti lety. Tehdy však byl pro
Litoměřice a okolí jedinou spojnicí mezi pravým a levým břehem řeky Labe.
S ohledem na zachování provozu proto došlo pouze k opravě dilatačních závěrů,
výměny ložisek mostu, jeho odvodnění a protikorozním nátěrům. (eva) 

ZÁPADNÍ KOMUNIKACE?
ZATÍM NEJSOU  FINANCE

Západní most, včetně stavby kru-
hové křižovatky na Žernosecké ulici,
je v provozu. Termín zahájení stavby
tzv. západní komunikace, která by
měla vést od nové kruhové křižo-
vatky přes zahrádky, souběžně se že-
lezniční tratí až k pokratickým závo-
rám, však dosud nebyl upřesněn.

„Investorem stavby, která dle pro-
jektu vyjde na 460 milionů korun, je
opět Ústecký kraj. Záležet proto bude
na jeho finančních možnostech, pří-
padně schopnosti zajistit státní do-
taci,“ uvedla vedoucí odboru územ-

ního rozvoje městského úřadu Ve-
nuše Brunclíková. Hejtmanka Jana
Vaňhová však v průběhu slav nost -
ního otevření mostu dala najevo, že
na západní komunikaci kraj nezapo-
mene.

Dosud však nebylo zahájeno žádné
výběrové řízení na dodavatele stavby,
která je rozdělena na dvě části. Na
část Kamýcká  - Masarykova již byla
zpracována dokumentace pro sta-
vební povolení, na úsek Žernosecká -  
Kamýcká je dokončena změna do-
kumentace pro územní řízení. (eva) 
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Most generála Chábery, jehož investorem byl Ústecký kraj, je uni-
kátním mostním objektem. Hlavní pole má rozpětí 151 metrů, což
ho v České republice řadí mezi mosty s největším rozpětím. Kon-
strukčně se jedná o komorový most z předpjatého betonu s horní
mostovkou. Délka nosné konstrukce je 584,5 metru a celková délka
dosahuje 607,9 m. Široký je 15 metrů, dva jízdní pruhy mají po 4,75
metrech, chodník a cyklostezka po dvou  metrech. 

Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilo-
tách, které jsou buď plovoucí, nebo vetknuté. Piloty byly vrtány
z úrovně terénu a přebetonovány zhruba půl metru nad úroveň bu-
doucí základové spáry. Po odtěžení byly hlavy pilot odbourány na
čistou úroveň podkladního betonu. Vzhledem k výšce hladiny spodní
vody, která se odvíjela od hladiny vody v Labi, se založení prová-
dělo ve výkopech chráněných štětovými stěnami. Spodní stavbu
tvoří soustava stěnových pilířů a opěr. Opěry jsou navrženy jako že-
lezobetonové, masivní se zavěšenými křídly. Pilíře jsou železobe-
tonové, stěnové nahoru se rozšiřující do tvaru „Y“ a mají zapuště-
nou střední stěnu mezi ložisky. Jejich výška se pohybuje od 5,1 do
13,1 metru. Dříky pilířů a opěry na levém břehu jsou do výšky Q20
obloženy žulovým obkladem.

NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosnou konstrukci tvoří monolitický, dodatečně předpjatý, spojitý

nosník o sedmi polích, s hlavním polem nad plavebním korytem řeky
Labe. V příčném řezu se jedná o jednokomorový nosník proměnné
výšky. Pro poměrně ploché území s relativně nízkou výškou nad te-

rénem byla zvolena výstavba na pevné skruži s po-
jezdovými vozíky a pro velké rozpětí nad vodním
tokem byla s výhodou využita letmá betonáž. Na
pevné skruži byly vybudovány první tři pole na le-
vém břehu a poslední pole na pravém břehu. Be-
tonáž takto budovaných jednotlivých taktů se pro-
váděla ve dvou etapách. V první fázi spodní deska
a stěny, ve druhé horní deska a obě konzoly. Bed-
nění vnějších stěn a konzol tvořily zhruba tři metry
dlouhé vozíky. Strop komůrky byl řešen klasickým
stropním bedněním.

Betonáž probíhala od opěry jedna k opěře osm,
tedy příznivě „do kopce“. Stabilitu konstrukce za-
jišťovala provizorní fixace ložisek nejprve na opěře
jedna, poté na pilíři tři. Po zmonolitnění s vahadlem
AB převzalo tuto funkci pevné ložisko na pilíři P5.
Nosná konstrukce je uložena na hrncová ložiska.

Největší svislé zatížení přenášejí ložiska na pilíři P6, každé z nich
má únosnost 40 MN. Poslední sedmý takt, který byl rovněž beto-
nován na pevné skruži, překračuje dvoukolejnou elektrifikovanou
trať Všetaty   Děčín. Konstrukční výška pro podskružení nosné kon-
strukce zde byla velmi malá, proto byla tato část mostu betonována
půl metru nad projektovanou polohou. Po betonáži byl celý takt
spuštěn do výsledné polohy pomocí lisů, osazených na pilíři P7 a na
opěře OP8. 

Letmo jsou vybudována dvě vahadla o celkové délce 315 m, po-
mocí dvojice betonážních vozíků, které byly nasazeny na zárodek
délky 13 m. Ten je shodný pro obě vahadla. Světovou premiéru mělo
na této stavbě použití nových betonážních vozíků od spol. Česká
Doka. Dodávány byl kompletně včetně bednění a hydrauliky. Do-
prava čerstvé betonové směsi probíhala kombinovaně pomocí mo-
bilních čerpadel a stacionárního čerpadla. 

VYBAVENÍ
Na mostě jsou namontovány lamelové dilatační závěry s otočnými

traverzami, délek 18 m, resp. 15m. V poli nad plavebním profilem
a v poli nad tratí jsou provedeny svody odvodnění ze sklolaminátu.
Izolace mostu je celoplošná z asfaltových natavovacích pásů na pe-
četící vrstvu. Vozovkové souvrství je navrženo v celkové tloušťce
90 mm. Monolitické římsy jsou betonovány pomocí podvěsného be-
tonážního vozíku po 24 m dlouhých taktech. Jako záchytný systém
je na mostě po obou stranách zábradelní svodidlo. Na litoměřické
straně je protihlukové stěna. (Zdroj SMP CZ a Metrostav)

Výstava mapovala stavbu
mostu. Průběh unikátní stavby
Mostu generála Chábery byl ná-
mětem výstavy, která byla v pro-
sinci a v lednu instalována ve
vestibulu radnice. Autory více
než stovky fotografií byli Jind -
řich Čížek a Luděk Veselý  (na
snímku). O průběhu stavby mostu zanedlouho vyjde i pamětní brožura. Čtenáři v ní
naleznou také historii Tyršova mostu. Letos totiž uplyne sto let od jeho stavby.

Fota Eva Břeňová 

� Jeden z úvodních projevů pronesl starosta Litoměřic Chlupáč.

Mezi prvními řidiči, kteří projeli po
novém mostě, byl vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství
městského úřadu Ivo Perna. Na
snímku společně s vedoucí odboru
územního rozvoje Venuší Brunclí-
kovou. �

Jméno pro nový most pomáhali hledat nejen lidé z Litoměřic, ale
z celých severních Čech.  Z lidí, kteří navrhovali jméno generála
Františka Chábery, se při losování usmálo štěstí na Otu Schnei-
dera z Litoměřic, jenž si v den slavnostního otevření mostu pře-
vzal z rukou hejtmanky Jany Vaňhové šek na deset tisíc korun.  

� Při otevření mostu došlo i na
slavnostní stříhání  pásky. Jako
první se nůžek chopila hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová (up-
rostřed). 

JDE O STAVBU STOLETÍ
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Oprava škol a školek bude pokračovat
Postupná rekonstrukce mateř-

ských a základních škol bude pokra-
čovat i v letošním roce. Zhruba 700
tisíc korun je určeno na opravu so-
 ciál  ního zařízení MŠ v Nerudově
ulici. Na mateřinku v Baarově ulici
pamatuje rozpočet města 150 tisíci
korunami. Určeny jsou na výměnu
dlažeb a opravu rampy kuchyně. Pro
MŠ v Ladově ulici byl vyčleněn více
než milion korun na opravu sociál-
ního zařízení. „Celkem 1,2 milionu
korun si pak vyžádají úpravy ve-
doucí ke zvýšení kapacity MŠ ve
Stránského ulici,“ informovala ve-

doucí odboru školství, kultury, sportu
a památkové péče městského úřadu
Miroslava Najmanová. Nejvíce fi-
nančních prostředků v kapitole ma-
teřských škol je určeno pro MŠ
v Masarykově ulici. Obdrží  2,3 mi-
lionu korun na opravu sociálního za-
řízení a výdejny jídel. 

V kapitole základních škol získá
půl milionu korun  na opravu po-
vrchu tělocvičny ZŠ U Stadionu.
O tři sta tisíc korun méně bude stát
oprava sociálního zařízení u spor-
tovní haly. K renovaci sociálního za-
řízení dojde i v případě ZŠ v Havlíč-

kově ulici, na kterou je pamatováno
částkou 1,2 milionu korun. Sumu ve
výši 400 tisíc korun dostane na stejný
účel i ZŠ Ladova. „Při tvorbě roz-
počtu jsme nezapomněli ani na zá-
kladní uměleckou školu, pro kterou
počítáme s 1,75 miliony korun na
úpravu bezbariérových vstupů a vý-
měnu střešních oken,“ dodala Miro-
slava Najmanová.

Půl milionu korun uvolnili za-
stupitelé i na dopravní hřiště v Ji-
ráskových sadech. Částka je určena
na rekonstrukci povrchu komuni-
kace. (eva) 

Kapacita mateřinky, v níž se o děti stará
i učitelka Martina Pospíšilová (na
snímku), bude letos navýšena. 

Foto Eva Břeňová 

POVODŇOVÝ PLÁN BUDE
V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
Povodňový plán města projde di-

gitalizací. Stát bude zhruba 350 tisíc
korun, přičemž spoluúčast města
představuje 34 tisíc korun. Zbývající
částku zaplatí Severočeské sdružení
obcí, které na tyto účely získalo do-
taci. „Povodňový plán města je
v současné době k dispozici na od-
dělení krizového řízení městského
úřadu,“ upřesnil místostarosta Jiří
Landa. Po ukončení digitalizace se
s ním lidé budou moci seznámit na
internetu.  (eva)

Z JEDNÁNÍ RADY…
…. ekologickou výchovu v základ-

ních a mateřských školách opět budou
zajišťovat pracovníci Střediska ekolo-
gické výchovy Sever. Radní i pro le-
tošní rok schválili se střediskem
smlouvu o spolupráci. Jejím smyslem
je zajištění výuky dětí vedoucí k jejich
ekologickému chování. 

…. i v letošním roce obdrží stanice
zachraňující zraněná zvířata Falco od
města Litoměřice pětadvacet tisíc ko-
run na svůj provoz. Najde-li se v ka-
tastru Litoměřic zraněné zvíře, pra-
covníci stanice v Týnci si pro něj
přijedou a zajistí mu odpovídající
péči. 

…. počátkem roku byly přiděleny
do užívání dva městské sociální byty.
Pořadník na městské byty neexistuje,
pouze evidence žadatelů. Přidělení
uvolněných bytových jednotek dopo-
ručuje radním ke schválení komise na
základě aktuální potřebnosti žadatele.

PODĚKOVÁNÍ
V minulém čísle jsme děkovali

sponzorům večera, který proběhl
u příležitosti 20. výročí Sametové re-
voluce v domě kultury. Kromě již
uvedených dárců přispěla i firma
HERSTAV, spol. s r.o., a Martin Ma-
zanec za restauraci U Zlatého ba-
žanta. I jim za příspěvek vedení
města děkuje. 

V PLÁNU JSOU DALŠÍ INVESTICE
Stavba nové komunikace na Miře-

jovické stráni   Kaštanová, Švestková
a Ořechová   je po zimním stadionu
a gotickém hradu další stavbou vel-
kého významu. Potřeba na ni bude
zhruba 11,7 milionu korun. 

„Dále dojde k opravě Jezuitských
schodů. V rozpočtu na ně máme při-
praveno 3,8 milionu korun,“ infor-

movala vedoucí odboru územního
rozvoje Venuše Brunclíková.

Radnice plánuje i řadu drobněj-
ších oprav, např. chodníku ve Strán-
ského ulici, na sídlišti Cihelna
opravu komunikací a parkování,
v ulici Dobrovského opravu chod-
níku, v ulici  Osvobození a Sadová  
Pokratická přechodová místa. Pokra-

čovat bude oprava  přístupové cesty
na Mostnou horu, stejně jako dokon-
čení opravy přístupových chodníků
v ulici České armády. V rozpočtu
zbudou peníze i na  opravu veřej-
ného osvětlení Na Kocandě. „Jde
o akce pohybující se v rozpětí od  300
do 800 tisíc, na jejichž dodavatele
bude vypsáno výběrové řízení,“
upřesnila Venuše Brunclíková.  (eva)

PRIORITOU JE DOKONČENÍ ZIMNÍHO
STADIONU A PŘESTAVBA HRADU

Jako rozpočet
kompromisů označil
předseda finančního
výboru a zastupitel
Petr Kvapil finan-
cování chodu měs-
ta pro letošní rok.
Byl totiž sestaven
v úsporném režimu,
v očekávání dopadů
celosvětové finanční
krize. Některé inves-
tice navržené vedou-
cími odborů proto
musely být odlo-
ženy. Prioritou je do-
končení započatých
staveb, z velké části
financovaných z do-
tací Evropské unie. Jde o dostavbu
a modernizaci zimního stadionu a fi-
nancování přestavby gotického hradu
na „Svatostánek českého vinařství“.

„Rozpočet dosahuje 643 milionů
517 tisíc korun. Z toho 439 milionů
226 tisíc představují příjmy. Chybě-
jící část je řešena úvěrem,“ charakte-
rizovala ho pomocí číselných údajů
vedoucí ekonomického odboru měst-
ského úřadu Iveta Zalabáková. 

Neznamená to však, že Litoměřice
mají více než dvou set milionový úvěr.
Patřily mezi nejlépe připravená města
v kraji, díky čemuž získaly svým ob-

jemem významné dotace z EU.  Ov-
šem pravidla Regionálního operač-
ního programu Severozápad jsou na-
stavená tak, že stavbu musí město
nejprve proplatit ze svých zdrojů a te-
prve po závěrečném vyúčtování do-
razí na jeho účet slíbená dotace.

Období do dokončení velkých pro-
jektů překlene město díky úvěru
a částečnému využití volných fi-
nančních prostředků.  „Pokud letos
využijeme dle předpokladů dalších
15 milionů, zbude nám u ČSOB re-
zerva do dalších let ve výši 25 mi-
lionů korun,“ uvedla Iveta Zalabá-

ková. Důležitou roli
hraje i skutečnost, že
s ohledem na celo-
světovou finanční
krizi klesly úroky
z úvěrů na historické
minimum, díky če-
muž Litoměřičtí uše-
tří zhruba polovinu
z původně pláno-
vané částky.

Případné další do-
pady finanční krize
by rozpočet Lito-
měřic neměly nikte-
rak výrazně ovliv-
nit. Jeho příjmo-
vá stránka je spíše
podhodnocená. Ob-

dobně tomu bylo i v loňském roce,
tudíž propad v daňové výtěžnosti
nebyl ve svém důsledku pro Lito-
měřice na rozdíl od měst, které se
na krizi nepřipravily, tak drama-
tický. 

„Velkou naději do budoucna před-
stavuje unikátní projekt využití geo-
termální energie. Je dobré, že se
městu podařilo připravit kvalitní pro-
jekty, získat finance z dotací Evrop-
ské unie a zrealizovat tak akce, na
které by řadu let nebyly finanční pro-
středky,“ konstatoval starosta Ladi-
slav Chlupáč. Eva Břeňová

Modernizace zimního stadionu finišuje. Foto Eva Břeňová
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Do terénu vyjel i nový uklízecí stroj Holder. Za 1,5 milionu korun ho vedení TS
koupilo loni na podzim. Dokáže zajet i do těžko přístupných míst. Na snímku
vedoucí údržby a čistoty města TS Andrej Dlugoš a místostarosta Tvrdík
(vpravo) vysvětlují řidiči stroje, na kterou část náměstí se má zaměřit.  

Pracovníci technických služeb nakládají na litoměřickém náměstí sníh a odvážejí ho
k Labi. Fota Eva Břeňová 

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ

ZE SEBUZÍNA PŘIŠLA
POZITIVNÍ ZPRÁVA

Možná již ve druhé polovině příš-
tího roku budou moci řidiči využívat
nyní uzavřenou komunikaci z Lito-
měřic vedoucí „přes kopečky“ do
Ústí nad Labem. Zhruba v polovině
letošního roku by Ústecký kraj měl
zahájit stavbu kruhové křižovatky
v Sebuzíně, výstavbu nové komuni-
kace kolem sebuzínské kapličky
a rekonstrukci mostu přes železniční
trať. „Finance na stavbu již schválili
zastupitelé Ústeckého kraje,“ infor-
moval  vedoucí odboru dopravy lito-
měřického úřadu Ivo Perna. (eva)

SNÍH MĚSTO NEZASKOČIL
Vedení radnice děkuje obyvatelům

města za pomoc při úklidu chodníků
v průběhu sněhové kalamity posled-
ních dnů.

„Jsem rád, že se lidé neschovali
za tzv. chodníkový zákon, ale aktivně
pomohli technickým službám při
úklidu. I díky nim tak byly již v první
fázi prozatím největší letošní sněhové
nadílky chodníky na většině míst
schůdné a uklizené,“ konstatoval
místostarosta  Jaroslav Tvrdík.

Letošní zima se stala prověrkou
připravenosti technických služeb
města na sněhovou kalamitu. Se způ-
sobem, jakým se s ní dosud vypořá-

daly, vyjádřilo vedení města spoko-
jenost. „Kalamita ukázala, že jsou
schopny dobře zvládnout i větší pří-
val sněhu. Věřím, že spokojeni byli
i obyvatelé, od nichž nezazněla je-
diná kritika,“ uvedl v této souvislosti
Jaroslav Tvrdík.

V prvních dnech lednové sněhové
nadílky bylo v pohotovosti všech 38
pracovníků technických služeb,
včetně veškeré úklidové techniky.
„Lidé se střídali ve dvou dvanáctiho-
dinových směnách. V první fázi vo-
zovky a chodníky nesolili, pouze
hrnuli vrstvy sněhu. Poté, co počát-
kem následujícího týdne přestalo sně-

žit, přišly na řadu sypače. V terénu
byly ve dne i v noci,“ popsal situaci
ředitel TS Ivo Elman. Při úklidu po-
mohlo i Sdružení Romů ČR a lidé,
jež si veřejně prospěšnými pracemi
vylepšují výši sociálních dávek.  

Problémem se však následně staly
nánosy sněhu na střechách domů,
které při pádu ohrožovaly zdraví
chodců. Pomoc v tomto směru po-
skytla městská policie. „Obcházeli
jsme město a u objektu, kde bylo ri-
ziko evidentní, jsme ihned kontakto-
vali jeho majitele s výzvou k nápravě
stavu,“ uvedl velitel městské policie
Ivan Králik. (eva) 

Starosta poděkoval sousedům
Za pomoc při mimořádné události,

kterou bylo prasklé vodovodní po-
trubí v Klášterní ulici a následné od-
čerpávání mnoha kubíků vody ze
sklepení starobylých domů v sou-
sední Velké Dominikánské ulici, po-
děkoval starosta Ladislav Chlupáč
starostce Terezína Růženě Čechové.

Terezínští dobrovolní hasiči ak-
tivně pomohli litoměřickým kolegům
na konci listopadu. Voda z prasklého
vodovodního řadu zaplavila sklepy
několika starobylých domů, místy až
do šestimetrové výšky. Včasná
a účinná pomoc přitom byla velmi
důležitá. Panovaly totiž reálné obavy,
že voda podmáčí základy staroby-
lých domů. „Velmi si proto vážím
této pomoci a oceňuji profesionalitu
i nasazení terezínských dobrovolných

hasičů. Patří jim můj dík i uznání,“
napsal v dopise adresovaném tere-
zínské radnici starosta Chlupáč, který
v této souvislosti ocenil i kvalitní
práci odvedenou litoměřickými dob-
rovolnými hasiči, městskou policií
a členy krizového štábu města. 

Následky havárie řeší stavební
úřad a majitel vodovodního řadu
dodnes. Zřejmě největší problémy
způsobila vlastníkovi domu, v je-
hož přízemí se nachází čínská re-
staurace. Zde došlo k narušení sta-
tiky. „10. února bude zahájena
kontrola všech vyplavených sklepů.
Má ukázat, zda se po uplynutí ně-
kolika týdnů neobjevily problémy
i u dalších objektů,“ informoval ve-
doucí litoměřického stavebního
úřadu Jan Nejtek. (eva)

Okresní hospodářská komora v Li-
toměřicích pomáhá občanům a obcím
při  zpracování projektů a žádostí o zís-
kání dotací, a to zcela zdarma.

„Naši odborníci jsou připraveni zpra-
covat projekt a žádost o dotaci na téměř
cokoliv, co obec chce zrealizovat.  Ať
již se jedná o budování technické in-
frastruktury, nebo rekonstrukci komu-
nikací, parků a návsí, či investic do

KRÁTCE
…. Všeobecná zdravotní pojiš-

ťovna se bude ze Svatojiřské ulice
stěhovat. Litoměřičtí zastupitelé
v této souvislosti odmítli nabídku
VZP na odkoupení nemovitosti ve
Svatojiřské ulici č.p. 596. 

… Do rozpočtové rezervy
města bylo v závěru loňského
roku převedeno 24 tisíc korun,
které zbyly po vyúčtování loň-
ského vinobraní, na které byl
z městské pokladny uvolněn mi-
lion korun. 

… Příspěvek do fondu oprav se
zvyšuje. Zastupitelé schválili pro
vlastníky prodávaných bytových
jednotek v domech, jejichž pro-
dej bude zahájen po 31. prosinci
2009, navýšení ze stávající částky
deseti korun za metr čtvereční na
18 korun. Stalo se tak s účinností
od 1. ledna tohoto roku.

… chovatel ovcí na Lbíně do-
sud nezaplatil několik desítek tisíc
vysokou pokutu udělenou odbo-
rem životního prostředí Měst-
ského úřadu v Litoměřicích. V ně-
kolik měsíců trvajícím řízení bylo
prokázáno týrání zvířat. Proti roz-
hodnutí a výši pokuty se chovatel
odvolal. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA NABÍZÍ POMOC
školských objektů, kulturních domů,
hřišť, sportovišť, obecních úřadů a po-
dobně,“ informovala ředitelka OHK
v Litoměřicích Alena Kaiserová.

Občanům zase OHK pomůže až do
konce února při zpracování žádosti
o získání dotace z programu Zelená
úsporám, v rámci kterého mají šanci
získat finance na zateplení domu či
změnu jeho vytápění. (eva) 

8.-  9.2. U Kapličky a Fillova

9.-10.2. Marie Pomocné a Na Mýtě

10.-11.2. Topolčianská a Žižkova

15.-16.2.
Březinova cesta
a Neumannova

18.-19.2. Smetanova a Husova

22.-23.2. U Stadionu a Dalimilova

25.-26.2. Revoluční a Březinova cesta

1.-  2.3. A.Muchy a Dukelská

2.-  3.3. Pod Vinicí a Kosmonautů

4.-  5.3.
Stránského a Rybářské
nebo Václavské náměstí

8.-  9.3.
parkoviště mezi V.Domi-
nikánskou-Na Valech
a Rooseweltova 

9.-10.3. Křižíkova a Želetice

11.-12.3.
Šafaříkova, Dobrovského
a Polní

15.-16.3.
Dolní Rybářská
a Vrchlického

16.-17.3.
Nerudova a Dykova,
Purkyňova

18.-19.3. Alšova a Tylova

22.-23.3. 28. října a Teplická

25.-26.3.
Odboje a Seifertova,
Heydukova

29.-30.3. Švermova a Zahradnická
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PRODEJ PARCEL BYL ZAHÁJEN

Podpora solární energii roste
„Litoměřice patří v České republice mezi největší propagátory solární

energie. Jako jedno z mála měst poskytuje občanům dotaci na zakoupení
solárních kolektorů na ohřev teplé užitkové vody. Zatímco loni mělo
v rozpočtu připraveno půl milionu korun, letos má  k dispozici téměř troj-
násobně vyšší částku.

„Letos jsme od Ministerstva průmyslu ČR získali tři miliony korun jako
kompenzaci toho, že je v blízkosti Litoměřic provozováno úložiště radio-
aktivního odpadu. Což je jednou tak vysoká částka než v roce předchozím.
Díky tomuto navýšení budeme moci uspokojit větší počet žadatelů o do-
taci určenou na nákup solárních kolektorů,“ vysvětlil vedoucí odboru ži-
votního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler s tím, že loni byla
částka vyčerpána již v prvním pololetí roku 

Dotaci tohoto typu nabízí město Litoměřice již od roku 2000. Nejprve
byla dvacetitisícová, poslední tři roky mohou obyvatelé získat čtyřicet ti-
síc korun. Jednou z hlavních podmínek jejího poskytnutí je uzavření
smlouvy s městem, že žadatel nebude topit neekologicky a minimální plo-
cha kolektorů dosáhne třech metrů čtverečních. (eva)  

Zdravé město rozdá granty
Litoměřická radnice je opět při-

pravena podpořit projekty, které při-
spějí k rozvoji města a povedou ke
zlepšení kvality života jeho obyvatel.
Aktivní lidé, organizace, případně
instituce tak mohou získat celkem
150 tisíc z rozpočtu města. 

Maximální výše grantu na jeden
projekt však dosahuje dvaceti tisíc
korun, přičemž grant může tvořit ma-
ximálně osmdesát procent celkových
nákladů. Poskytován je na projekty
realizované v období od 1. února do
31. prosince tohoto roku. Uzávěrka
příjmu žádostí byla  29. ledna. 

„V loňském roce obdržely grant od

města Litoměřice, které je již několik
let aktivním členem Národní sítě
Zdravých města, například Základní
škola Na Valech na projekt My se
nudy nebojíme, Dům dětí a mládeže
Rozmarýn uspěl s projektem Moderní
je nekouřit. Sportovní klub Policie
Styl zase získal finanční podporu na
organizaci  Miřejovického vyhní-
váku,“ připomněla pracovnice oddě-
lení projektů městského úřadu Mo-
nika Kubešová. Se svými návrhy
uspělo hned třináct organizací.

Více informací o grantovém sy-
stému na internetových stránkách
Zdravého města Litoměřice. (eva)

NA LABI SE STAVÍ ELEKTRÁRNA
Dolnolabské elektrárny zahájily

počátkem ledna na jezu v Třebouti-
cích stavbu vodní elektrárny s vý-
konem pět megawattů. Dokončena
bude do konce příštího roku tak,
aby již v lednu 2012 zahájila vý-
robu elektrické energie. Realizace
akce si vyžádá zhruba jednu mili-
ardu. 

Odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu v Litoměřicích vydal
k realizaci stavby souhlasné sta-
novisko. „Plně totiž zapadá do

koncepce města, protože jde
o další alternativní zdroj elektrické
energie, tudíž zvyšuje naši energe-
tickou bezpečnost,“ vysvětlil ve-
doucí odboru Pavel Gryndler. Ač-
koliv tedy bude elektrárna dodávat
elektrickou energii do sítě ČEZ,
v případě nečekané havárie vyso-
kého napětí může Litoměřicím
a okolí zajistit náhradní dodávky
proudu.

Provoz po cyklostezce vedoucí
v těsné blízkosti jezu nebude ome-

zen. Investor navíc počítá i s vybu-
dováním informačního střediska
tak, aby lidé využívající cyklos-
tezku získali v případě zájmu in-
formace o technologii vyrábějící
elektřinu ekologicky čistým způso-
bem, tedy bez zátěže životního pro-
středí emisemi vznikajícími při spa-
lování uhlí.

V litoměřickém regionu jde
o druhou stavbu tohoto typu. První
vodní elektrárna na Labi už roste
v Píšťanech. (eva)

NA POŘADU JEDNÁNÍ
BYLO I FINANCOVÁNÍ
Zastupitelé schválili předložení

žádosti o dotaci do Operačního
programu životní prostředí na pro-
jekt stavby geotermální teplárny.
Stalo se tak na jejich prosincovém
jednání, kde souhlasili také s tím,
že zajištění vlastních zdrojů žada-
tele, tedy města, na předfinanco-
vání a spolufinancování projektu
dosáhne maximální výše 900 mi-
lionů korun. Což je 60 procent cel-
kových nákladů projektu. Zároveň
s tím schválili čerpání úvěru v ma-
ximálně předpokládané výši 891
milionů korun ze zdrojů Evropské
investiční banky, případně v kom-
binaci úvěru od EIB a jiného ban-
kovního institutu, na zajištění před-
financování a spolufinancování
projektu. Úvěr však bude čerpán
pouze za předpokladu poskytnutí
dotace z OPŽP.

kupu pozemků a stavbu infra-
struktury. Průběh licitace na-
konec vyhnal ceny do roz-
mezí od 1620 korun do 2020
korun za metr čtvereční. Nej-
menší parcela přitom měří
610 a největší 882 metrů čtve-
rečních. 

Do licitací probíhajících 11.
a 13. ledna se první den zapo-
jilo 19 dražitelů, druhý den
jich přišlo o čtyři méně. Tři-
náct úspěšných dražitelů se
majitelem pozemku může stát
až příští týden. Výsledky lici-
tace schválili 21. ledna zastu-
pitelé. Její průběh byl transpa-
rentní a za účasti veřejnosti.
O čemž ostatně svědčí i vi-
deozáznam, který byl z akce
pořízen. 

Město Litoměřice si vyhra-
dilo na dobu určitou předkupní
právo, do doby vydání kolau-
dace.  A to za kupní cenu, za
kterou byl pozemek prodán.
Na pozemky se zároveň vzta-
huje i regulativ ovlivňující na-

příklad zastavěnost plochy, vzhled
stavby apod.    Eva Břeňová

Bouchnutím do stolu ukon-
čil licitátor Zdeněk Bezděka
prodej devatenácti parcel na
Miřejovické stráni v Litoměři-
cích.  Po desetileté pauze totiž
město Litoměřice opět prodá-
valo pozemky určené pro
stavbu rodinných domů. 

Z devatenácti jich nového
majitele našlo třináct. „U pěti
z nich nakonec vítězové lici-
tace  protokol o jejím vý-
sledku nepodepsali, čímž od
koupi odstoupili. Další úča-
stník nabídl  nejvyšší nabídku
za metr čtvereční hned
u dvou parcel. Vybere si však
pouze jednu z nich,“ infor-
movala pracovnice majetko-
vého odboru Městského
úřadu v Litoměřicích Lenka
Jindřichová. Nová licitace
zbývajících šesti pozemků
tak proběhne pravděpodobně
v březnu.

Nejnižší vyvolávací cenu
stanovili zastupitelé na 1400
korun za metr čtvereční po-
zemku. Částka přitom zohledňovala
náklady, které město vložilo do ná-

Licitaci vedl Zdeněk Bezděka. 
Foto Eva Břeňová

STAVBA PODZEMNÍHO
KONTEJNERU ZASTAVENA

Stavba prvních podzemních
kontejnerů na Dlouhé ulici ne-
byla dokončena dle plánu. Důvo-
dem je nepříznivé počasí. Zhruba
tři metry hluboký výkop pro tři
kontejnery s ocelovým záklopem
byl vybetonovaný, odvodněný a
zakonzervovaný. Stavba bude po-
kračovat, jakmile to klimatické
podmínky dovolí. 

První podzemní kontejner v Li-
toměřicích se úmyslně nachází na
Dlouhé ulici, tedy v turisticky ex-
ponované části města. Neline se
z něj zápach a prostředí kolem
něj pěkně vypadá. Realizace akce
tohoto typu si však vyžádá půl
milionu korun. Vzhledem k fi-
nanční náročnosti proto není
zřejmé, zda nebude na nějaký čas
poslední. (eva)
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Rozhledna na Mostce je opět v provozu
Turisté mohou od 1. února obdi-

vovat krásy Litoměřic a okolí z roz-
hledny na Mostné hoře. Zdejší re-
staurace totiž změnila provozovatele.
Nový nájemce Karel Svoboda hodlá
ve spolupráci s litoměřickou radnicí
učinit z hory turisticky atraktivní
místo. Což  ostatně již slíbil členům
občanského sdružení Klubu přátel
rozhleden, jehož valná hromada pro-
běhla právě na Mostné hoře. Uza-
vření rozhledny v minulosti kritizo-
vali členové sdružení na svých

webových stránkách. Změnu k lep-
šímu vítají.

„Plánujeme, že na Mostnou horu
začne jezdit výletní vláček, který sem
bude z centra vozit turisty mající zá-
jem o naše rozhledny  - tedy Kalich,
Mostnou horu a biskupskou věž, na
jejímž zpřístupnění veřejnosti nyní
pracujeme společně se zástupci die-
céze,“ informoval místostarosta Li-
toměřic Jaroslav Tvrdík. 

Zděná rozhledna na Mostné hoře
se nachází ve 272 metrech nad mo-

řem. Věž je vysoká dvacet metrů,
vyhlídková plošina měří šestnáct me-
trů. Technický stav rozhledny však
není ideální. „Provedeme nejnutnější
úpravy tak, aby byl vstup bezpečný.
Výtěžek ze vstupného poté chceme
investovat do údržby,“ uvedl Karel
Svoboda, který ve spolupráci s Nad-
ačním fondem Kalich Alexandra
Vondry a městem Litoměřice hodlá
uspořádat u příležitosti stého výročí
Mostné hory společenskou akci ur-
čenou veřejnosti. (eva)

GOTICKÝ HRAD BUDE PÝCHOU LITOMĚŘIC

Zchátralý gotický hrad se mění
před očima. Firma Konstruktiva Kon-
sit Praha totiž bude za několik málo
měsíců končit první etapu přestavby
této významné památky na „Svatos-
tánek českého vinařství“. 

„Stavební práce probíhají dle har-
monogramu. Rekonstrukce hradu má
být dokončena do 31. června tohoto
roku.  Druhá etapa prací zahrnující
vybavení interiérů a venkovní úpravy
pak skončí na konci listopadu. Veřej-
nosti bude gotický hrad představen
na jaře příštího roku,“ charakterizoval
průběh prací stavební technik odboru
územního rozvoje městského úřadu
Milan Šebo.

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE
JSOU POMALU U KONCE

Téměř u konce je v této chvíli re-
staurátorský průzkum vedený dvěma
odborníky - Liborem Pisklákem a Jiřím
Živným. Při své práci úzce spolupra-
covali s památkáři a archeology. Vý-
chozí se pro ně stal stavebně historický
průzkum pocházející ze 70. let, který
byl později doplněn v souvislosti se
stavbou sousedního kulturního domu.
Mnohé domněnky, které  naznačoval
průzkum provedený v 70. letech a poz-
ději, práce obou restaurátorů potvrdila.

Například předpoklad, že původní go-
tická okna zřejmě byla zazděna. „Na-
ším úkolem je bylo opatrně odkrýt, a to
tak, aby nebyly poškozeny fragmenty
a portály. Novodobé dozděné vrstvy
jsme opatrně snímali, až jsme se dostali
k původnímu materiálu, který jsme za-
bezpečili,“ popisuje Libor Pisklák ná-
ročnost restaurátorské práce. Obdobně
postupovali i v jiných částech hradu,
například v případě odkrývání gotické
kaple, v níž se modlil i Karel IV. 

GOTICKÝ HRAD VYDAL 
SVÁ TAJEMSTVÍ

V úvodní fázi rekonstrukce hradu
bylo učiněno několik významných
objevů. Jedním z nejvýznamnějších je
nález unikátního gotického sklepení,
který objevili dělníci, když  kopali
výkop pro výtahovou šachtu. Nejprve
se objevilo neznámé schodiště, po
kterém se postupně dostali až k pří-
čce, kterou byl zazděn původní vchod
do krásných, klenutých sklepů,  do-
chovaných v původní podobě, včetně
kamenné dlažby.

„Za významné považuji i objevení
portálu, nebo-li původní vstupní brány
v hradební zdi, o jejíž existenci dosud
neměl nikdo tušení,“ poukázal na další
zajímavost Libor Pisklák. 

HISTORICKY CENNÁ MÍSTA
BUDOU VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ

Díky společnému úsilí památkářů,
restaurátorů, archeologů, pracovníků
městského úřadu a dalších odborníků
tak budou moci návštěvníci gotického
hradu spatřit zajímavosti, mezi něž
nepochybně patří dochované středo-
věké zdivo, gotická kaple, gotický
portál ve sklepě, torzo gotického ús-
tupkového portálu v jižní stěně. Dal-
šími památkovými hodnotami, které
dokládají stavební vývoj budovy
poté, co přestala sloužit jako hradní
sídlo, jsou relikty stavebních částí
z období, kdy objekt fungoval jako
pivovar. Jedná se především o nej-
starší pivovarský hvozd a o klasicistní
klenby. 

PŮVODNÍ PROJEKT BYL
NĚKOLIKRÁT PŘEPRACOVÁN

„Historicky cenné objevy vedly
k několikerému přepracování původ-
ního projektu,“ poukázala na nároč-
nost prací vedoucí odboru územního
rozvoje městského úřadu Venuše
Brunclíková. V současné době město
připravuje podmínky pro vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele inte-
riérů. Důležité bude skloubit moderní
interiérové prostory, jako například
konferenční sál, s místy zachovávají-
cími si historický vzhled, mezi něž
patří například gotická kaple. „Určitá
historická vážnost, pocit státnosti a
velkoleposti by měl být zachován a
cítit i z interiéru a použitých mate-
riálů,“ domnívá se Libor Pisklák. 

HISTORIE DÁ HRADU
PUNC VÝJIMEČNOSTI

Po dokončení modernizace gotic-
kého hradu získají Litoměřice jedi-
nečný, historicky cenný objekt nabí-
zející velké možnosti využití. Na
jedné straně bude svatostánkem čes-
kého vinařství, na straně druhé pozo-
ruhodným místem pro pořádání vý-
stav, koncertů a kongresů.  V České
republice je sice řada moderních kon-
gresových center, ovšem tak zajíma-
vou historií, kterou má gotický hrad
v Litoměřicích, se může pyšnit jen
málokteré z nich.  Eva Břeňová  

POPIS OBJEKTU

• Cena prací: 158 milionů ko-
run (137,8 milionu korun činí do-
tace, zbytek je podíl města)

• Sklep: vinný sklep
• 1. NP:  místnost pro degustaci

vín, vinárna, kuchyň s hygienic-
kým a technickým zázemím

• 2. NP:  salonek, sklady, šatny,
hygienická zařízení a komunikační
prostory (vstupní hala, schodiště,
osobní výtah)

• 3. NP: víceúčelový sál, pro-
vozní zázemí a komun. prostory

• 4. NP prostory pro tlumoč-
nické, osvětlovací a zvukové ka-
biny

• 5. NP: stálá výstavní expozice,
výstavní galerie a komunikační
prostory

• 6. NP: strojovna vzduchotech-
niky 

• sousední památkově chráněný
objekt č.p. 68: v přízemí prodejna
(zázemí infocentra), patro upra-
vené pro potřeby provozu hradu
(kanceláře, šatny, hygienické zá-
zemí), v podkroví ateliér, pokoje
(včetně hygienického zázemí)

• vchody do hradu: jak z Tyr-
šova náměstí, tak z ulice Na Valech 

Z nádvoří hradu je zřejmé, jak čilý stavební ruch zde panuje. Objekt nalevo bude slou-
žit jako správní budova hradu, portálem v čele budou návštěvníci do hradu vstupovat.

Vnitřek hradu zatím charakterizuje
změť lešení, mezi nímž se pohybují de-
sítky dělníků. 
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Na historii nesmíme zapomenout
Upřímně míněná slova díků zněla v prosinci v obřadní síni městského

úřadu. Starosta Ladislav Chlupáč totiž pozval členy okresní organizace Kon-
federace politických vězňů (KPV), aby jim u příležitosti dvacátého výročí
pádu totalitního režimu poděkoval za statečnost, kterou prokazovali za vlády
nedemokratického režimu i za cenu ztráty vlastní svobody. 

„Rád bych, abyste věděli, že na lidi, jejichž svoboda a lidská důstojnost byla
pošlapávána, nikdy nezapomeneme,“ pronesl Ladislav Chlupáč před necelými
čtyřmi desítkami politických vězňů a jejich rodinnými příslušníky. Mnohé listy
totiž byly vydány in memoriam. „Jsi statečná žena, když jsi se nebála a žila
s muklem,“ pronesla a pevně tiskla ruku jedné ze  vdov slavnostnímu aktu pří-
tomná Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV.

Naděžda Kavalírová pak společně se zástupci litoměřické organizace KPV
předala na oplátku starostovi Chlupáčovi a zastupiteli Petru Hermannovi pa-
mětní mince. Učinila tak jako výraz ocenění dobře fungující vzájemné spo-
lupráce. Kromě odhalení pamětní desky obětem válek a komunistického re-
žimu  na budově radnice totiž město nabídlo místní organizaci  KPV prostory
vhodné pro vybudování jejich kanceláře. (eva)

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč předal pamětní list i předsedkyni KPV Na-
děždě Kavalírové. Foto Eva Břeňová 

Způsob využití peněz
je předmětem diskuse

Půl milionu korun, které město Li-
toměřice získalo v soutěži Obec přá-
telská rodině, půjde na podporu a or-
ganizaci volnočasových aktivit
určených  rodičům s dětmi. Na způ-
sobu využití získané částky se shodli
zástupci města a neziskových orga-
nizací, jež se na tvorbě aktivit za-
střešených městskou knihovnou bu-
dou podílet. 

Původní myšlenku použít část fi-
nancí na dovybavení dětských hřišť,
které mají své správce, účastníci
schůzky nakonec zavrhli s tím, že na
všechna by se nedostalo. Navíc by do-
šlo k nežádoucímu rozmělnění financí. 

„Všechny náměty, mezi něž patří
například výuka anglického jazyka
dětí, zábavná  odpoledne pro rodiny,
sepíšeme a odešleme na Ministerstvo

práce a sociálních věcí ČR, které po-
soudí, zda odpovídají podmínkám
přidělení dotace,“ informoval místo-
starosta Litoměřic Jiří Landa. Teprve
poté bude zpracován projekt, jež mi-
nisterstvo požaduje do konce února.

Město Litoměřice získalo na konci
loňského roku v konkurenci 43 měst
stejné velikostní kategorie  půlmilio-
novou odměnu za druhé místo v sou-
těži Obec přátelská rodině, organi-
zované Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR. Neinvestiční
prostředky musejí být použity na
další podporu aktivit směřujících
k rodinám. (eva)

KAMERY UKÁZALY, ŽE LIDÉ SI 
ZKRACUJÍ CESTU PŘES KOLEJE

Lidé hazardují se svým živo-
tem.  Kamery instalované na
Mostě generála Chábery totiž uká-
zaly, jak lidé v jeho blízkosti pře-
bíhají železniční trať. Z mostu to-
tiž vedou po strmé hrázi schody
přímo k trati. 

„Vlaky zde však jezdí velkou
rychlostí a je to nebezpečné.
Proto hledáme způsob, jak
v tomto místě  vybudovat bez-
pečné napojení nového mostu na
labskou cyklostezku,“ uvedl
místostarosta Jaroslav Tvrdík.
Nedaleko je totiž několik pod-
chodů pod tratí sloužících pro od-
vod dešťové vody, které mohou
být po úpravě i průchozí. Jeden
podchod naproti čističce odpad-
ních vod byl při výstavbě trati
vybudován pro pěší. Proto nad
tratí v trase původní železnice
vede cesta, která je však na mno-
hých místech zarostlá a neudržo-
vaná. Jejím zkulturněním a pro-
dloužením by se lidé pohodlně
dostali od uličky U Pramene, dále
pod     areálem starých mrazíren,
podél trati až k novému mostu.

S tím, že v případě zájmu by jim
bezpečný přechod kolejí k Labi
zajistily na několika místech
právě zmíněné podchody. 

„V nejbližších dnech budeme
o tomto záměru jednat ve vedení
města. Rádi bychom, aby upra-
vená stezka mohla být pěšími i cy-
klisty využívána ještě letos, pro-
tože se jedná o nejbezpečnější
napojení cyklistů na nový most,“
podotkl místostarosta Tvrdík.

Při průzkumu míst, která je
třeba zkulturnit, zadrželi strážníci
městské policie muže s kárkou, na
níž měl naložený materiál prav-
děpodobně odcizený ze starých
mrazíren. „Je evidentní, že právě
cestičkou vedoucí podél trati,
která navazuje na zadní, roky ne-
udržovaný a volně přístupný
vchod do mrazíren, odvážejí zlo-
ději z mrazíren zařízení, z nichž
mnohé končí ve sběrnách že lez -
ného šrotu. „Zadrženého muže
jsme předali policii, která se pří-
padem začala zabývat,“ informo-
val velitel městské policie v Lito-
měřicích Ivan Králik. (eva)   

Místostarosta Jaroslav Tvrdík a velitel městské
policie Ivan Králik se byli přesvědčit, které
podchody železniční tratě jsou bezpečné
a dobře přístupné. Foto Eva Břeňová 

PROBLÉMY BUDOU
POSTUPNĚ ŘEŠENY

Nejpalčivější problémy, na které
poukazovali občané při veřejném pro-
jednávání v centrální školní jídelně,
budou řešeny. Zastupitelé na svém
prosincovém jednání uložili radě
města stanovit garanty odpovědné za
nalezení nejvhodnějšího řešení.

Na „Fóru Zdravého města Lito-
měřice aneb Desatero problémů Li-
toměřic“, jak se veřejné projednávání
jmenovalo, diskutovala se zástupci
radnice více než stovka občanů. Do-
poručovali například zviditelnit
a zlepšit činnost městské policie, zin-
tenzivnit úklid komunikací v zimním
období i po něm, zlepšit průjezd měs-
tem, řešit parkování apod. „Problémy
formulované v rámci projednání byly
následně ověřeny v anketě, v prů-
běhu které jsme na různá místa di-
stribuovali devět tisíc anketních
lístků,“ informoval zastupitel Petr
Herman s tím, že se do ankety zapo-
jilo 124 respondentů. (eva)

NA DANI Z NEMOVITOSTI
ZAPLATÍME VÍC

Rozhodnutím Poslanecké sně-
movny došlo k nárůstu daně z ne-
movitosti. Zvýšil se koeficient pro
výpočet daně.

Pro Litoměřičany to však není
změna jediná. Nyní již je z hle-
diska platby tohoto druhu jedno,
zda bydlíte na okraji Litoměřic,
nebo v centru města. Podle nové
vyhlášky platné od 1. ledna tohoto
roku došlo totiž ke sjednocení koe-
ficientu. Dříve platili lidé vlastnící
objekty v některých částech Po-
kratic méně, než tomu bylo jinde. 

„Předchozí vyhláška pocházela
z devadesátých let. Od té doby se
kvalita života v některých okra-
jových částech, kde kdysi chybělo
například veřejné osvětlení nebo
nebyla dokončena komunikace,
vyrovnala kvalitě života v centru
města,“ vysvětlil tajemník měst-
ského úřadu Petr Panaš. (eva)
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POZNEJTE „SVÉHO“ POLICISTU, POZNEJTE „SVÉHO“ STRÁŽNÍKA

Petr Novák Robert Čelko Oldřich Dobrovolný Dominik Hanko Michal Frejka

Jan Šmat Petr Boček Jaroslav Janda Dušan Pressl Pavel Čapek

Tomáš Tintěra Radek Toman František Kirchner Jiří Veselý Marian Petržilka

Pavel Rolínek Jaroslav Matička Martin Šmat David David David Pelc

PŘEHLED O OKRSKU  "A"

STŘED MĚSTA
- Jaroslav Syndula, Petr Novák, Robert Čelko,

Oldřich Dobrovolný, Dominik Hanko, Michal Frejka 

KOCANDA - Jan Šmat, Petr Boček

ZÁSADA - Jaroslav Janda , Dušan Pressl

PŘEDMĚSTÍ-JIRÁSKOVY SADY - Pavel Čapek, Tomáš Tintěra

PŘEHLED O OKRSKU   "B"
POKRATICE - Radek Toman, František Kirchner

ZA NEMOCNICÍ-MOSTNÁ HORA - Jiří Veselý, Marian Petržilka

DRUŽBA - Pavel Rolínek, Jaroslav Matička

PŘEHLED O OKRSKU  "C"
ŽELETICE - Martin Šmat, David David Jaroslav Syndula

Policie ČR dá obyvatelům Litomě-
řic a 44 okolních obcí šanci poznat
svého policistu. Počátkem příštího
týdne proto začne prostřednictvím
České pošty distribuovat do domác-
ností města Litoměřice a obcí spadají-
cích do jeho působnosti tisíce karti-
ček s fotografiemi policistů,
upřesněním obvodu, který mají na sta-
rosti, a kontakty, kam se mohou lidé
obracet  v případě žádosti o pomoc. 

„Rádi bychom, aby policisté trávili
ve svěřeném okrsku alespoň padesát
procent pracovní doby,“ informoval
zástupce vedoucího obvodního od-
dělení Policie ČR v Litoměřicích Ja-
roslav Stehlík. 

S ohledem na spolupráci státní a
Městské policie v Litoměřicích po-
stupují obdobně i  litoměřičtí stráž-
níci. Dnes v Radničním zpravodaji
zveřejňujeme fotografie strážníků a

přehled míst, která jim byla svěřená.
„Což znamená, že obchůzkovou čin-
nost vykonávají v přiděleném rajonu,
často ve dvojici se státním policis-
tou,“ podotkl velitel městské policie
Ivan Králik.  

„Jde o to, aby policista i strážník
dobře znali prostředí, za jehož bez-
pečností situaci odpovídají, i obyva-
tele, kteří zde žijí. Věříme, že dlou-
hodobým působením si získají

důvěru tak, aby se jim lidé svěřovali
s problémy, které je v oblasti bez-
pečnosti v dané lokalitě trápí,“ sho-
dují se na principech komunitního
přístupu k policejní práci Jaroslav
Stehlík i Ivan Králik. Strážník a po-
licista by postupem času měli nejen
odhalovat trestnou činnost, ale i de-
finovat problémy a navrhnout účinná
opatření, jež budou negativním je-
vům předcházet. (eva)
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VEČER SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Skateboard, kočárek pro panenku, batoh do školy, auto na ovládání, ale i

kniha receptů pro kuchaře. Tyto a mnoho dalších dárků nalezlo pod vánočním
stromkem čtyřiadvacet dětí z litoměřického dětského domova.

Dárky jim přivezl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč společně s Olgou
Haškovcovou ze Mšených lázní. Právě Haškovcovi totiž zajišťovali vánoční
nadílku.

„Dcera si stejně jako loni nejprve zjistila, co je snem každého dítěte. Pak
jejich přání umístila na internet a lidé, kteří projevili zájem, tak kupovali již
konkrétní věc,“ vysvětlila učitelka základní školy Olga Haškovcová. 

Radost z nadílky byla obrovská, protože co balíček, to jedno splněné přání.
„Jsme za ně vděčni, protože na dárek pro jedno dítě máme ročně zhruba tisí-
covku. Do této částky se však musí vejít i překvapení k svátku a narozeninám,“
konstatovala ředitelka domova Hana Ševčíková.

Pouze polovina ze čtyřiadvaceti dětí se na Vánoce rozjela do svých domovů.
Ne všechny totiž měly  to štěstí a prožily nejkrásnější svátky v roce s tátou a
mámou. „Je zřejmé, že rodiče nikdo nahradit nedokáže. Přesto vám však chci
poděkovat, že pro to děláte maximum,“ adresoval starosta Chlupáč slova díků
sedmnácti zaměstnancům litoměřického domova, kteří s dětmi usedli ke spo-
lečné vánoční večeři, při které se na slavnostně prostřeném stole vyjímala
spousta dobrot, včetně bramborového salátu a smaženého řízku. (eva)

Starosta Ladislav Chlupáč s Olgou Haškovcovou u vánočního stromku s dětmi
z dětského domova. Foto Eva Břeňová 

TRŽNICI ČEKÁ MODERNIZACE
Litoměřičtí radní ukončili smlouvu

s dlouholetým provozovatelem měst-
ské tržnice. Smlouvu o pronájmu da-
tovanou počátkem 90. let vypověděli
s tím, že byla pro město  nevýhodná.
Navíc do místa, jež se nachází v cen-
tru a které denně navštíví stovky ob-
čanů, nájemce v posledních letech ne-
investoval. Což se negativně odrazilo
na jeho vzhledu. Na řadu proto přijde
postupná modernizace dle právě zpra-
covávané studie. Studie je řešena ve
spolupráci se zástupci současných ná-
jemců tak, aby například zelinářský
stánek odpovídal prostorovým náro-
kům a hygienickým požadavkům. 

Již v první fázi nechala radnice
opravit rozvody elektrické energie
a řadu dalších opatřeních  zrealizo-
vala s cílem splnit bezpečnostní před-
pisy. „Dále chceme změnit vzhled
stánků tak, aby je jako dosud neza-
krývaly nevzhledné plachty. Zároveň
jich ubude, protože některé jsou již
dlouhodobě nevyužívané. Počítáme
totiž s parkovými úpravami kolem
hradeb tak, aby se stal z tržnice pří-

jemný obchodní a komunikační pro-
stor mezi ulicemi 5. května a Novo-
branskou. Zároveň bude propojen
i s prostorem horní tržnice, kde se
připravuje zástavba proluky domem
s obchody a byty s možností prů-
chodu do Okružní ulice,“ charakteri-
zoval představy vedení města místo-

starosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík. 
Modernizace tržnice proběhne po

etapách tak, aby nebyly naráz za-
vřeny všechny stánky. V letošním
rozpočtu města však na realizaci akce
nejsou vyčleněny peníze. Zařazena
proto zřejmě bude až do rozpočtu na
příští rok. (eva)

Místostarosta Tvrdík kontroloval průběh opravy rozvodu elektrické energie.

PROBĚHLY ZÁPISY
DO PRVNÍCH TŘÍD
Ve dnech 3. a 4. února proběhly

v litoměřických základních školách
zápisy do prvních tříd.  Dle odhadů
z konce ledna by měl být počet dětí
nastupujících školní docházku a žáků
opouštějících školní lavice, vyrov-
naný. 

„Základní školní docházku ukončí
245 žáků. Dětí, které by měly odejít
z mateřských škol, je  205,“ infor-
movala vedoucí odboru školství, kul-
tury, sportu a památkové péče měst-
ského úřadu Miroslava Najmanová.
Rozdíl v počtu by měli dorovnat
předškoláci z okolních obcí. (eva)

Město se pokusí získat dotaci na
zateplení a výměnu oken Základní
školy Havlíčkova a mateřských škol
v Ladově  a Revoluční ulici.

Podání žádosti o dotaci z Ope-
račního programu Životního pro-
středí  schválili radní na konci
ledna. Celkové náklady na projekty
činí 42,3 milionu korun v případě
základní školy, více než 14 milionů
v případě dvou objektů MŠ v La-
dově ulici a 15 milionů u Srdíčka
v Revoluční ulici. „Pokud město
dotaci získá, bude jeho spoluúčast
představovat zhruba sedm milionů
korun, což je deset procent celko-
vých výdajů,“ informovala vedoucí

odboru školství, kultury, sportu  a
památkové péče Miroslava Najma-
nová.

Loni byla díky přidělené  evrop-
ské dotaci modernizována Základní
škola Ladova. Rozhodnutí o tom,
zda Litoměřičtí uspějí i letos, lze oče-
kávat pravděpodobně v květnu. „Po-
kud by se tak stalo, ihned vyhlásíme
výběrové řízení tak, aby byly drob-
nější stavební práce zahájeny na pod-
zim. Hlavní část rekonstrukce by
však jak v případě základní, tak i
mateřských škol proběhla o letních
prázdninách roku 2011,“ nastínil
možný harmonogram místostarosta
Václav Červín. (eva)

MĚSTO ŽÁDÁ O DALŠÍ DOTACI

KLUBÍČKU CHYSTÁ
DALŠÍ NOVINKY

Mateřské centrum Klubíčko na-
chystalo pro rok 2010 pro maminky
s dětmi novinky. Mohou využít dět-
skou hernu až do 17.30 hodin s po-
pulárním terapeutickým bazénem
s kuličkami. Za finance získané od
„Zdravého města Litoměřice“ byly
zakoupeny  prolézací dětské prvky a
hudební pomůcky na oblíbené hu-
debně rytmické dopoledne. 

Klubíčko rozvíjí i speciální služby,
které jako jediní v regionu nabízí   lak-
tační poradenství a kurzy nošení dětí
v šátku. Maminky začínají hojně vy-
užívat cvičení pro kojence i batolata,
které pomáhají dobrému psychoso-
matickému vývoji. Těhotné ženy mají
připravené cvičební lekce pořádané
porodní asistentkou. (kož)

DDM ROZMARÝN
12.2. Valentýnská diskotéka od
16,30 do 18 hod. 

13.2. Aerobic show od 8.45 na ZŠ U
Stadionu. Soutěž pro jednotlivce i
týmy. Přihlášky v DDM do 5.2.

13.2. Moderní deskové hry od 9 do
13 hod. 

13.-14.2. Kurz kreslení pravou
mozkovou hemisférou - tužka. 9 až  
17.00 hod

24.2. Celostátní přehlídka dětských
recitátorů a dětského divadla  

27.2. Moderní deskové hry od 9 do
13 hod.  

27.2. Bubušou - karneval v soko-
lovně od 15 do 17 hodin.

Rozmarýn vyhlašuje další termín po-
čítačového kurzu od 22.3. do 17.5.
Cena 2000 Kč/8 lekcí.

Mateřské centrum (Po, St, Pá, zá-
bavné dopoledne) pro děti od dvou
let.
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Kino MÁJ

Dùm kultury
ÚNOR
7.2. Sváťovo dividlo – Princezna na

hrášku. Klasické loutkové divadlo.
Od 10.00 hod.

10.2. Hedvábná stezka – cestopisná
přednáška. Přednáší Radovan Jirků.
Od 18 hod.

14.2. Taneční odpoledne. Pro všechny
generace s kapelou Pichlovanka. Od
15 hod.

16.2. Pavlína Jíšová a přátelé. Výrazná
osobnost české folkové a country
scény. Od 19.30 hod.

17.2. Tančírna. Taneční večer s reprodu-
kovanou hudbou. Od 19.30 hod.

23.2. GREENHORNS. Kapela, která je
víc než 30 let nepostradatelnou sou-
částí české country scény.
Od 19.30 hod.

PLESY
5.2. GJJ LTM, 4.B
6.2. GSOŠSOU LTM, 4.G a.C

12.2. GJJ LTM, 4.A
13.2. ISŠ LTM, IE 4
19.2. VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, 4.A a 4. S
20.2. 50. reprezent. ples DELI Lovosice
26.2. SPgŠ LTM, 4.A PMP
27.2. Gymnázium Lovosice, Oktáva

BŘEZEN

2.3. Tomáš Klus, od 19.30 hod.
3.3. Slavné operní árie, od 19.30 hod. 
7.3. Dětský karneval se Sváťou,

foyer DK, od 15 hod.  
14.3. Taneční odpoledne
16.3. Zuzana Lapčíková - Kvintet, Cy-

klus Rebelující dámy české hudby,
od 19.30 hod., v divadle 

18.3. Diskotéka s Kašpárkem a Pople-
tou - Sváťovo dividlo, horní restau-
race, od 16 hodin

20.3. Ples jara od 20 hod. 
24.3. Věra Špinarová & band Adama

Pavlíka - Turné NADORAZ 2010,
od 19.30 hod.  

27.3. Sváťovo dividlo - Neposlušná
kůzlátka - loutková pohádka, od 10
hod., malý sál

29.3. Cestopisná přednáška, malý sál
30.3. TARA FUKI, Cyklus Rebelující

dámy české hudby, od 19.30 hod.,
divadlo

31.3. Tančírna, do 19.30 hod., velký sál

PLESY
5.3. Maturitní ples SO a SOU Rce
6.3. Maturitni ples SO obal. techniky

ÚNOR 
5.2. Ať vejde ten pravý (Švédsko,

2008, horor).  Netradiční upírský
horor oceněný na mnoha festiva-
lech. Od 17.30 hod.
Zombieland (USA, 2009, ho-
ror/komedie). Akční hororová ko-
medie. Od 20 hod.

6.2. Zataženo, občas trakaře (USA,
2009, animovaný). Neuvěřitelná
dobrodružství inspirovaná oblíbe-
nou dětskou knížkou.Od 15.30hod.
Zombieland. Od 17.30 hod.
Ať vejde ten pravý. Od 20 hod.

7.2. Zataženo, občas trakaře.
Od 15.30 hod.
Stmívání: Nový měsíc (USA, 2009,
romantický horor). Další část Bel-
lina příběhu a její lásky k Edwar-
dovi. Od  17.30 a 20 hod.

8.-9.2. Tři sezóny v pekle (ČR, 2009, mi-
lostné drama). Dokud sníš, nejseš
mrtvej. 
Od 20.00hod.

10.2. Tři sezóny v pekle.
Od 10.00 a 20.00hod.

11.2. Alvin a Chipmunkové 2 (USA,
2009, rodinná komedie). 
Od 17.30 hod.
Bílá stuha (Rakousko, Německo,
Francie, Itálie, 2009). Nejlepší ev-
ropský film roku.
Od 20.00hod.

12.2. Alvin a Chipmunkové 2.
Od 15.30 hod.
Černej dynamit (USA, 2009, ko-
medie). Od 17.30 hod.
Fame - Cesta za slávou (USA,
2009, muzikál). Mladá skupina ta-
nečníků a zpěváků musí dokázat, že
jsou nejlepší. Od 20.00 hod.

13.2. Alvin a Chipmunkové 2.
Od 15.30 hod.

Fame - Cesta za slávou.
Od 17.30 hod.
Černej dynamit. Od 20 hod.

14.2. Alvin a Chipmunkové 2.
Od 15.30 hod.
Černej dynamit. Od 17.30 hod.
Fame - Cesta za slávou. Od 20 hod,

15.-17.2. Nějak se to komplikuje (USA,
2009, komedie). Od 20 hod.

18.2. Vtáčkovia, siroty a blázni (Slo-
vensko, Francie, 1969). Od 20 hod.

19.2. Arthur a Maltazardova pomsta
(Francie, 2009, animovaný). Arthur
se opět vydává do říše Minimojů.
Od 17.30 hod.
Imaginárium Dr. Parnasse (Ka-
nada/Francie, 2009, dobrodružný).
Vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďá-
blem. Od 20 hod.

20.2. Arthur a Maltazardova pomsta.
Od 15.30 hod.
Imaginárium Dr.Parnasse.
Od 17.30 hod.
Love and dance (Polsko, 2009, ro-
mantický). Mezi rytmem a tancem
se rodí láska. Od 20 hod.

21.2. Arthur a Maltazardova pomsta.
Od 15.30 hod.
Love and dance. Od 17.30 hod.
Imaginárium Dr.Parnasse.
Od 20.00 hod.

22.-24.2. Nebe, peklo…..zem (Sloven-
sko, 2009, drama). Příběh baletky,
která pozná vášnivý a zároveň bo-
lestný vztah. Od 20 hod.

25.2. Percy Jackson: Zloděj blesku
(USA, 2010, fantastický). Obyčejný
teenager zjistí, že je potomek řec-
kých bohů. Od 17.30 hod.
Smlouva s vrahem (Finsko/Švéd-
sko/FR/VB/SRN, 1990). Humor fil-
mové hříčky svérázného Fina těží
především z klišé klasických gang-
sterských filmů. Od 20 hod.

Divadlo K. H. Máchy
18.2. Veřejný koncert žáků. Od 18.00 hod.
25.2. Oleg Fedorov - violoncello a Roman Frič – klavír.

Od 19 hod.

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ
9.2. Poprvé vdaná – Pavel Nilin. Poetická komedie.

Hraje: T. Medvecká. Od 19 hod.
23.2. Blázinec v prvním poschodí – František Ferdinand Vam-

berk. Hrdina příběhu Josef se tajně rozhodne léčit si pocu-
chané nervy. Hrají: J.Obermaierová, O.Navrátil a další.
Od 19.00 hod.

PŘEDSTAVENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
28.2. Zimní příhody včelích medvídků

Divadlo Krapet o.s. Praha. Od 15.00 hod.  

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
2.2. Labutí princezna

Pohádka na motivy slavného baletu. Od 9.00 a 10.30hod.
Pro MŠ a 1.-5.třídy.

3.2. Škola pro ženy
Moliérova hra o tom, zda je možné vypěstovat lásku jako
květinku ve skleníku.Od 9 hod.

8.2. Tajemný hrad v Karpatech. Známý román J.Verna.
Od 10.30 hod.
Pro 6.-9. třídy

23.2. Obušku, z pytle ven! Na motivy K.J. Erbena.
Od 9.00 a 10.30 hod.
Pro MŠ a 1.-5. třídy.

25.2. Faust. Hrají herci Strašnického divadla Praha.
Od 9.00 a 10.30 hod.

26.2. Percy Jackson: Zloděj blesku.
Od 17.30 hod.
2 Bobule. Od 20.00 hod.

27.2. Percy Jackson:Zloděj blesku.
Od 15.30 a 20.00 hod.
2 Bobule. Od 17.30 hod.

28.2. Percy Jackson: Zloděj blesku.
Od 15.30 a 17.30 hod.
2 Bobule. Od 20.00 hod.

BŘEZEN 

1.-3.3. Ctihodný občan. Od 20.00hod
4.3. Dešťová víla. Od 17.30hod.

P 100 – Fish Tank. Od 20.00hod.
5.3. Dešťová víla. Od 15.30hod.

Morganovi. Od 17.30hod.
Štvanec IRA. Od 20.00hod.

6.3. Dešťová víla. Od 15.30hod.
Štvanec IRA. Od 17.30hod.
Morganovi. Od 20.00hod.

7.3. Dešťová víla. Od 15.30 a 17.30hod.
Morganovi. Od 20.00hod.

8.3. Dešťová víla. Od 15.30hod.
Na velikosti nezáleží. Od 17.30hod.
Čtvrtý druh. Od 20.00hod.

9.3. Dešťová víla. Od 15.30hod.
Čtvrtý druh. Od 17.30hod.
Na velikosti nezáleží. Od 20.00hod.

10.3. Na velikosti nezáleží. Od 17.30hod.
Čtvrtý druh. Od 20.00hod.

11.3. Astro Boy. Od 15.30hod.
Nine. Od 17.30hod.
P 100 – Harold a Maude.
Od 20.00hod.

12.3. Mikulášovi patálie. Od 15.30hod. 
Nine. Od 17.30 a 20.00hod.

13.3. Astro Boy. Od 15.30hod.
Nine. Od 17.30 a 20.00hod.

14.3. Mikulášovi patálie. Od 15.30hod.
Nine. Od 17.30 a 20.00hod.

15.3. Nine. Od 17.30hod.
The Box. Od 20.00hod.

16.3. The Box. Od 17.30hod.
Nine. Od 20.00hod.

17.3. Nine. Od 17.30hod. 
The Box. Od 20.00hod.

18.3. Budulínek – dětské. Od 15.30hod.
Doktor od jezera hrochů.
Od 17.30hod.
P 100 – Muž z Londýna.
Od 20.00hod.

19.3. Doktor od jezera hrochů.
Od 17.30hod.
Vlkodlak. 
Od 20.00hod.

20.3. Brontosaurus. 
Od 15.30hod.
Vlkodlak. Od 17.30hod.
Doktor od jezera hrochů.
Od 20.00hod.

21.3. Brontosaurus.
Od 15.30hod.
Doktor od jezera hrochů.
Od 17.30hod.
Vlkodlak. Od 20.00hod.

22.3. Doktor od jezera hrochů.
Od 17.30hod.
P 100 – Hluboký spánek.
Od 20.00hod.

23.3. Doktor od jezera hrochů.
Od 20.00hod.

24.3. Doktor od jezera hrochů.
Od 20.00hod.

25.3. Prokletý ostrov. Od 17.30hod.
P 100 – BONUS Prorok.
Od 20.00hod.

26.3. Cest fest. Od 15.30 a 17.30 hod. 
Prokletý ostrov. Od 20.00hod.

27.3. Cest fest. Od 15.30 a 17.30hod.
Prokletý ostrov. Od 20.00hod.

28.3. Budulínek. Od 15.30hod.
Bratři. Od 17.30hod.
Prokletý ostrov. Od 20.00hod.

29.3. Na Sv. Valentýna. Od 17.30hod.
Bratři. Od 20.00hod.

30.-31.3. Na Sv.Valentýna. Od 20.00hod.
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LITOMĚŘIČTÍ NABÍZEJÍ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU MĚSTA
Turisté zvažující návštěvu Lito-

měřic se s památkami města a jeho
krásnými zákoutími mohou seznámit
na internetu. A to prostřednictvím vir-
tuální prohlídky umístěné na webo-
vých stránkách města. Jde o novou
službu, kterou v rámci podpory a roz-
voje turistického ruchu radnice již
několik dní nabízí.

Prostřednictvím speciálních foto-
grafií, které se libovolně otáčí, při-
bližují či oddalují, se tak zájemce
ocitá přímo na místě, které si vybral.
„Jde o atraktivní a srozumitelný ná-
stroj propagace blízký všem věko-
vým kategoriím. Virtuální prohlídka

umožňuje kompletní pohled na dané
místo. Přibližuje nejen venkovní pro-
story, ale i interiéry,“ poukázal na její
význam ředitel Centra cestovního ru-
chu Litoměřice Kamil Soukup.

Virtuální prohlídka je součástí pro-
jektu „Litoměřice známé před a za
svými hradbami“, na který získalo
město téměř pětimilionovou dotaci
z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severozápad.
V té souvislosti zadalo i vypracování
cykloturistického generelu a marke-
tingové studie cestovního ruchu. 

„Generel je důležitým podkladem
pro koncepční řešení rozvoje cyklo-

turistiky. Zvýší nám  šanci získat do-
tace na výstavbu nových cykloste-
zek,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav
Tvrdík. Součástí je i poměrně složité
mapování majetkoprávních vztahů
k jednotlivým úsekům současných
i budoucích cyklotras. Zahrnuje také
mapu, která definuje aktuální stav
a případné problematické úseky. 

Marketingová studie zase poslouží
jako podklad pro zvažované projekty
v oblasti cestovního ruchu. Ukazuje
možnosti dalšího rozvoje, rizika i nové
trendy v cestovním ruchu. „V sou-
časné době jsou oba materiály již
zpracovány,“ podotkl Jaroslav Tvrdík.  

Ostatní části projektu jsou také do-
končeny. Jedná se především o ne-
dávno instalované počítačové a au-
diovizuální vybavení nového
informačního centra, které bylo ote-
vřeno 9. listopadu. Připravuje se
i půjčení cizojazyčných audio guidů
vybavených elektronickou navigací.
Vydány byly i nové propagační ma-
teriály města. „Například průvodce
městem v cizích jazycích, skládačka
Turistické cíle v okolí Litoměřic,
trhací plán města a regionu a leporelo
Litoměřic a regionu,“ vyjmenoval je
Kamil Soukup.  Eva Břeňová 

PLES DOMU KULTURY
NAŠEL SVÉ PŘÍZNIVCE

Město Litoměřice má novou tra-
dici. Plesová sezóna bude i v příštím
roce zahájena „Plesem domu kul-
tury“. Zatančit si v sobotu 2. ledna to-
tiž přišlo zhruba 150 lidí. „Což vzhle-
dem k tomu, že šlo o společenskou
akci pořádanou druhý den po silve-
strovské noci, lze považovat za
úspěch,“ konstatovala ředitelka MKZ
Věra Kmoníčková. Podle ní příleži-
tosti pobavit se využili hlavně lidé,
kteří například z pracovních důvodů
nemohli slavit Silvestra, nebo je bu-
jaré veselí v průběhu právě této noci
jednoduše nebaví. (eva)

„Stop and Stay“
opět v Litoměřicích

Litoměřice se na konci března opět
dostanou do centra pozornosti od-
borníků zabývajících se cestovním
ruchem. Ve dnech 25. a 26. března se
zde totiž uskuteční 2. ročník celos-
tátní konference o regionálním ces-
tovním ruchu Stop and Stay, jejímž
pořadatelem je město Litoměřice.

Problematika rozvoje nových pří-
ležitostí v cestovním ruchu, využití
vodních toků v osobní lodní dopravě,
moderní audiovizuální technika,
chyby a výhody internetové prezen-
tace, případně význam destinačního
managementu jsou jen některé z ob-
lastí, jimiž se lidé pracující v cestov-
ním ruchu budou v průběhu konfe-
rence zabývat. 

„Vzhledem ke spolupráci navá-
zané s terezínskou radnicí se dopo-
lední program druhého dne konfe-
rence uskuteční v podzemních
prostorách tohoto pevnostního
města,“ informoval ředitel Centra
cestovního ruchu Litoměřice Kamil
Soukup.

Stop and Stay bude mít i letos
doprovodné programy. „Půjde o fo-
tografickou soutěž Města a obce
Českého středohoří, cestovatelský
festival a literární soutěž Mácho-
vou stopou,“ upřesnil místostarosta
Litoměřic Jaroslav Tvrdík. (eva)  

UZÁVĚRKA FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE SE BLÍŽÍ

Již za několik dní končí uzávěrka
fotografické soutěže věnované Čes-
kému středohoří, jejímž vyhlašova-
telem je město Litoměřice. Téma-
tem tentokráte není krajina, nýbrž
obce a města Českého středohoří. 

V letošním druhém ročníku jsou
jen dvě kategorie. „První je volná,

určená jak profesionálům, tak i ama-
térům. Druhá kategorie patří mlá-
deži do osmnácti let,“ specifikoval
předseda fotografické komise a za-
stupitel Petr Hermann s tím, že
snímky je možno posílat do 10.
února. Více informací, včetně pře-
sných propozic soutěže, naleznou

zájemci na internetových stránkách
města.

Fotografická soutěž je i v letoš-
ním roce vedena jako jedna z dopro-
vodných akcí celostátní konference
cestovního ruchu Stop and Stay, kte-
rou město pořádá v březnu v domě
kultury. Vítězné snímky budou opět
vystaveny. Na vítěze znovu čeká za-
jímavá finanční odměna. Do loň-
ského prvního ročníku bylo zasláno
176 prací od 53 autorů. (eva)

DIVADLO ČEKAJÍ ZMĚNY
Divadlo K.H.Máchy má od 1.

ledna nového vedoucího. Stal se jím
po odchodu Romana Palase taneční
mistr, choreograf a konferenciér To-
máš Mikulský z Hoštky. Vedení
města si od něj slibuje větší pestrost
programové nabídky divadla, jeho
větší otevření veřejnosti a zvýšení
podílu na akcí organizovaných měst-
skými kulturními zařízeními. 

Devětatřicetiletý Tomáš Mikul-
ský není v kultuře žádným nováč-
kem. Pohybuje se v ní, jak sám říká,
již sedmnáct let. Připravuje kompo-
nované kulturní pořady se známými
umělci a hudební festivaly. Část li-
toměřické veřejnosti ho přitom zná
jako mistra tance, který vede kurzy
v domě kultury. 

Na otázku, proč se přihlásil do kon-
kurzu na vedoucího divadla, odpově-
děl, že ho lákají nové výzvy. „Nespo-
kojím se s již dosaženým, ale rád
realizuji něco nového. Nechci být
přitom pouze vedoucím divadla, ale
jako zaměstnanec městských kultur-
ních zařízení hodlám přicházet s no-
vými nápady, a pomoci tak dále rozví-
jet kulturu v Litoměřicích,“ neskrývá
své ambice Tomáš Mikulský.  

Na práci svého předchůdce sice
naváže, hodlá ji však dynamičtěji
rozvíjet. Šanci je podle něj třeba dát
amatérským divadlům. Výstavy fo-

tografií a obrazů v předsálí divadla
hodlá zachovat i do budoucna. Pouze
rozšíří jejich četnost. Zapomínat ne-
chce ani na menší skupiny lidí, kteří
například mají rádi klasickou hudbu.
Chybět nemá ani balet. Odzvoní  di-
vadelním prázdninám. Nový vedoucí
totiž plánuje, že v létě se dění přesune
do venkovních prostor, kde se mají
konat představení pro děti i dospělé.

Od počátku roku probíhají v di-
vadle intenzivní interiérové úpravy.
Maluje se, čistí koberce, mění topení,

zkulturňují vnitřní prostory. „Ka-
várnu postupně upravíme tak, aby
nabídla návštěvníkům příjemné
chvíle při dobré kávě a s dobrým ob-
čerstvením,“ uvedl Tomáš Mikulský.
Zaměřit se totiž chce i na komerční
využití divadla, jež má vylepšit jeho
rozpočet.   

Ačkoliv tržby v divadle dosáhly
v loňském roce 1,3 milionu korun,
bez dotace města se zařízení ne-
obejde. Náklady na jeho provoz jsou
totiž zhruba trojnásobné.   (eva)       

Nový vedoucí divadla Tomáš Mikulský. Foto Eva Břeňová 
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Sbormistr se loučil s Litoměřicemi 

TIPY PRO VÁS

Ačkoliv šestasedmdesátiletý profesor hudby Tomáš Fiala
není občanem Litoměřic, v životě města zanechal nesma-
zatelnou stopu. Především jako dlouholetý sbormistr Pě-

veckého sdružení litoměřických učitelů, který úspěšně vedl
patnáct let. S ohledem na své zdraví se však rozhodl ke
konci roku 2009 ukončit svou činnost. Členové sboru tak
v listopadu na výročním koncertu zpívali ve varhanním sále
ZŠ Boženy Němcové pod jeho vedením naposledy. 

„Je i vaší zásluhou, že v Litoměřicích úspěšně funguje
tak velké množství hudebních těles. Ústecká katedra hu-
dební výchovy totiž byla pod vaším vedením opravdovou
líhní talentů,“ poděkoval profesorovi za odvedenou práci
starosta Ladislav Chlupáč. Na radnici mu předal upomín-
kové předměty na město, ve kterém před mnoha lety svou
hudební dráhu začínal a kde ji nakonec i ukončil. 

Tomáš Fiala, nositel řady ocenění a uznání, mimo jiné i
zvláštní ceny Bedřicha Smetany, má však v Litoměřicích
své pokračovatele. Jeho odborným vedením prošli napří-
klad pedagogové Jindřiška Bohatová, Dominika Valeš-
ková, Václav Hanč nebo Jana Nováková. Právě posledně
jmenovaná učitelka hudby převzala vedení Pěveckého
sdružení litoměřických učitelů. Eva Břeňová                   

LITOMĚŘICE V BRNĚ NECHYBĚLY
Město Litoměřice nechybělo ani

letos na tradičním, v pořadí již 19.
mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu Regiontour a souběžně probí-
hajícím veletrhu GO v Brně. Akce,
kterou zahájil ministr pro místní roz-
voj Rostislav Vondruška společně
s hejtmanem Jihomoravského kraje
Michalem Haškem a primátorem
Brna Romanem Onderkou, se zúčast-
nilo 1085 vystavujících firem z 19
států, které se prezentovaly na ploše
10 180 m2. 

Regiontour opětovně představil tu-
ristickou nabídku všech krajů České
republiky, tuzemských regionů, měst,
incomingových agentur a ve zvýše-
ném počtu i regionů z okolních zemí.
„Litoměřice jsme prezentovali na
stánku Ústeckého kraje. V rámci
spolupráce jsme je představovali
společně s Terezínem a zámky Plos-
kovice a Libochovice,“ informoval
ředitel Centra cestovního ruchu Lito-
měřice Kamil Soukup s tím, že města

spadala do sekce Českého středohoří. 
Podle něj byl veletrh šancí „pro-

dat“ nové produkty cestovního ru-
chu, zaujmout a prezentovat se. „Ne-
pochybně také šancí získat nové

podněty ze sousedních regionů, které
by šly využít v našich podmínkách.
Ostatně i naše dosavadní úspěchy
byly pro mnohé inspirací,“ dodal Ka-
mil Soukup. (eva)

Kamil Soukup při prezentaci materiálů z Litoměřic. 

V průběhu tohoto měsíce proběhne
digitalizace kina Máj. Ukončeno totiž
bylo výběrové řízení na dodavatele
moderní technologie. V době vydání
Radničního zpravodaje však ještě ne-
bylo zřejmé, který ze snímků bude
jako první promítnut ve 3D prove-
dení, tedy s trojrozměrným viděním,
jehož výsledným efektem je silný
prožitek z promítání. Stát se tak může
již v průběhu března.

„Na digitalizaci kina Máj, která vy-
jde na necelých pět milionů korun,
získaly Litoměřice z Ministerstva kul-
tury ČR dotaci ve výši 1,25 milionu
korun,“ uvedla ředitelka městských
kulturních zařízení Věra Kmoníč-
ková.  Zbývající částka bude na zá-
kladě rozhodnutí zastupitelů uvolněna
z rozpočtu města. 

Tím však modernizace kina ne-
končí. „Renovací prošly například se-

dačky. Všechny otoče sedáků jsme
nechali vyměnit s cílem zvýšit po-
hodlí návštěvníků,“ informovala ře-
ditelka Kmoníčková. Větší komfort
mohou očekávat i lidé silnější postavy
a zamilovaní. V kině totiž přibylo
v zadní řadě šest  dvojsedaček, je-
jichž cena se neliší od ostatních. Pod-
mínkou je vsak zakoupení obou míst. 

Obliba kina Máj v posledních le-
tech roste. Zatímco v roce 2005 při-
šlo do kina 32 tisíc lidí, loni již už
bylo 50 tisíc. Investovat do jeho mo-
dernizace se proto vyplatí. (eva)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Lukáš Janičík a Tomáš Kumstát -

vernisáž výstavy koncertních foto-
grafií "On stage". 8. února  od 18.30
hodin v  kině Máj. Výstava představí
snímky nejrůznějších hudebníků, po-
řízené autory během živých koncertů
v uplynulém roce a půl. 

HOSPODA U LETNÍHO KINA
12. února ve 20 hodin koncert Vla-

dimíra Václavka (jeden z našich nej-
lepších hudebníků).

13. února od 14 hodin litoměřický
masopust. 

Do masopustního průvodu vycházejí-
cího z náměstí od Gurmánie se loni za-
pojily i děti v maskách. Foto (eva)

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Máchovy Litoměřice: 14. 1. - 28. 3.

(festival kresby, grafiky a fotografie).

ČAJOVNA HÓRA
6.2. od 19 hod. koncert austral-

ského písničkáře Jamisona Younga
25.2. od 17 hodin beseda s psy-

chotronikem J.Peškem Cesta pozi-
tivní mysli. 

27.2. od 19 hod. koncert plzeňské
kapely Disharmonici

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL
Městská kulturní zařízení pořádají

2. ročník cestovatelského festivalu
„Cestou necestou“. Opět je jednou
z doprovodných akcí celorepublikové
konference cestovního ruchu Stop
and Stay, jejímž pořadatelem je
město Litoměřice. Program: 
26.3. Cesty pod vodou (blok krátko-
metrážních filmů nejlepších českých
podmořských filmařů). Kino Máj od
17.30 hod.

27.3. Cesty přes hory. Kino Máj od
14 hod.

29.3. Cesty po Safari (přednáška
cestovatele Libora Bednáře). Dům
kultury od 18 hod. 

SEVEROČESKÁ GALERIE
14. února končí výstava kera-

mické a sochařské tvorby členů ro-
diny Radových. Následuje výstava
děl přední české grafičky Lenky
Vilhelmové, jejíž tvorba je známá
doma i v zahraničí. Od 26. února do
11. dubna.

Práci profesora Fialy ocenil i starosta Chlupáč. 
Foto Eva Břeňová 

ZAČÍNÁ DIGITALIZACE KINA


