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SLOVO STAROSTY
Vážení
Litoměřičané,

již za několik
dní skončí rok
2009. Ohléd-
neme-li se zpět,

tak i přes finanční těžkosti, které
postihly nejen naši republiku,
můžeme konstatovat, že pro Li-
toměřice byl rokem úspěšným.
Podařilo se totiž zrealizovat
kromě mnoha drobnějších i dvě
nejvýznamnější investiční  akce
posledních let -  stavbu západního
mostu, za kterou je třeba podě-
kovat Ústeckému kraji, a stavbu
domova pro seniory na Dóm -
ském pahorku, jíž vrcholilo více
než desetileté  úsilí představitelů
radnice. I přes ekonomicky slo-
žitou situaci se tak rozvoj Lito-
měřic nezastavil. A troufám si
tvrdit, že se nezastaví ani v příš-
tím roce, kdy kromě jiného plá-
nujeme otevření moderního zim-
ního stadionu. 

Máme čas adventu. Za
dveřmi našich domovů stojí nej-
krásnější svátky v roce. Dovolte
mi proto popřát vám všem klid-
nou sváteční atmosféru a hodně
osobních i pracovních úspěchů
v příštím roce.

Ladislav Chlupáč 

ÈTÌTE UVNITØ:
� „Sametový večer“ přinesl

vlnu vzpomínek (str. 2)
� Kácení topolové aleje bylo

nevyhnutelné (str. 3)
� Nemocnice získala desítky

milionů korun (str. 4)
� Kontejnery na Dlouhé ulici

budou v podzemí (str. 6)
� Město se soudí s minister-

stvem (str. 8)

INFORMAČNÍ CENTRUM JE
VÝKLADNÍ SKŘÍNÍ RADNICE 

Litoměřická radnice otevřela
zbrusu nové informační centrum
(IC). Sídlí v přízemí radnice, při-
čemž vchod do něj je jak ze
vstupní haly městského úřadu, tak i
z podloubí. 

Nové IC se může chlubit vkusně
sladěným moderním interiérem s pro-
sklenými vitrínami. K dispozici je i
internetový koutek. „Na dvou plaz-
mových obrazovkách běží dokumenty
propagující nejen Litoměřice, ale i
okolí,“ uvedl ředitel Centra cestovního
ruchu Litoměřice Kamil Soukup.
Jedna z obrazovek přitom visí v pro-
sklené výloze tak, aby na ni viděli i
lidé, kteří kolem pouze procházejí. 

Ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice Kamil Soukup předvedl při otevření
moderních prostor informačního centra audioguidy vybavené GPS. Foto (eva) (Pokračování na str. 11)

MOST GENERÁLA CHÁBERY BYL OTEVŘEN
Západní most v Litoměřicích,

který byl slavnostně otevřen 17. pro-
since, se  jmenuje Most generála
Chábery. Na tomto názvu se jedno-
myslně shodla komise složená ze zá-
stupců Ústeckého kraje, který je in-
vestorem díla za 1,6  miliardy korun,
a města Litoměřice. 

Členové komise rozlepili 145 obá-
lek, které skrývaly náměty od oby-
vatelů regionu, kteří se zapojili do
ankety o nejlepší název mostu. Lidé
navrhovali Radobýlský most, Most

kardinála Trochty, Most Porta Bohe-
mica, Most naděje, Polaban, Most
vinařů. Dorazily i kuriózní návrhy,
jako například Nekonečný most,
Most andělů, Most žabiček nebo
Gaston most pojmenovaný po lach -
tanovi, který při povodních uplaval
ze zoologické zahrady. Náměty
přitom pocházely nejen od obyvatelů
litoměřického regionu, ale z celého
kraje. „V závěru jsme volili mezi
dvěma názvy  - Máchův most a Most
generála Chábery, které s výrazným

náskokem zazněly nejčastěji,“ infor-
movala radní Ústeckého kraje Jana
Ryšánková. 

Přednost nakonec dostal pilot
druhé světové války, který bojoval
jak na západní, tak i východní frontě,
mnoha vyznamenáními oceněný
čestný občan Litoměřic, generál
František Chábera. „V Litoměřicích
již máme po Máchovi pojmenova-
nou knihovnu, divadlo, světničku,
ulici i schody. Proto dostal přednost
generál Chábera, jehož desetileté vý-

ročí úmrtí jsme si před několika dny
připomněli na litoměřickém hřbitově,
kde je pochován,“ uvedl starosta Li-
toměřic Ladislav Chlupáč.  

A kdo získává desetitisícovou od-
měnu věnovanou Ústeckým krajem
autorovi vítězného  návrhu? Vzhle-
dem k tomu, že jméno generála Chá-
bery navrhly tři desítky lidí, došlo na
losování. Šek v hodnotě 10 tisíc ko-
run převzal v den slavnostního ote-
vření mostu Ota Schneider z Lito-
měřic. (eva)

ŠETŘÍ TAKÉ VEDENÍ
Litoměřice budou mít místo

třech uvolněných místostarostů
pouze dva. Václav Červín požá-
dal zastupitele o změnu charak-
teru své funkce. Vrací se na místo
ředitele Základní školy Ladova.
Post neuvolněného místostarosty
bude vykonávat souběžně s touto
funkcí. Jeho žádosti zastupitelé
vyhověli. 

„Při tvorbě rozpočtu jsme byli
v zájmu jeho vyrovnanosti na pří-
jmové i výdajové stránce nuceni
šetřit opravdu na každém kroku.
Snižovali jsme investice i pro-
vozní náklady našich příspěvko-

vých organizací. Dospěl jsem
přitom k názoru, že tři uvolnění
místostarostové jsou za dané si-
tuace z finančního hlediska pře-
pychem,“ odůvodnil svůj krok
Václav  Červín, který se však zod-
povědnosti za chod města a roz-
dělanou práci nezříká: „Budu v ní
pokračovat a na radnici pravidelně
docházet.“

S cílem vyloučit podezření ze
střetu zájmu došlo k výměně někte-
rých kompetencí mezi místostarosty.
Václav Červín předal školství Jaro-
slavu Tvrdíkovi. Od něj pak převzal
resort životního prostředí. (eva)

Výstavba silnic
na stráni začala

Na Miřejovické stráni byla zahá-
jena stavba nových komunikací Kaš-
tanová, Ořechová, Švestková a pro-
zatím bezejmenná. Terénní práce
probíhají za každého počasí tak, aby
již na jaře mohli obyvatelé jezdit po
nových silnicích. Zatím mají k dis -
pozici pouze právě dokončený chod-
ník spojující Kaštanovou a Sokol-
skou ulici. V rozpočtu města na příští
rok je na realizaci této akce připra-
veno devět milionů korun.

„Děkujeme lidem, kteří darovali
městu pozemky nutné pro stavbu ko-
munikací,“ uvedl místostarosta Vác-
lav Červín. (eva)
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„SAMETOVÝ VEČER“ PŘINESL VLNU VZPOMÍNEK

SPONZOŘI
Nadační fond Kalich Alexandra Vondry 
IngPro Litoměřice a JJB-Ing Praha
fa Chládek a Tintěra 
radní města Mgr. Karel Krejza
akad. sochař Libor Pisklák 
N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice
NDK Beton Litoměřice
s.r.o. Hennlich Industrietechnik
firma Kvinta, realizace interiérů, Brňany
INEX Litoměřice
Uzenářství Chovaneček
Stavebnictví DUO-STAV Litoměřice
radní města MUDr. Pavel Kejř
JUDr. Radka Šumerová
Gertabau Litoměřice
FASE Litoměřice
SANAP s.r.o. 
Václav Novák z Litoměřic
MUDr. Laryš z Litoměřic
KES-HAK Litoměřice

Pamětní desku obětem válek a komunistického režimu odhalil u pří-
ležitosti 20. výročí Sametové revoluce senátor Alexandr Vondra spo-
lečně se starostou Ladislavem Chlupáčem. Právě Nadační fond Ka-
lich Alexandra Vondry a město Litoměřice se zasloužily o vznik
bronzového díla, jehož autorem je Litoměřičanka Ilona Staňkové a
které zdobí od 11. listopadu vstupní část radnice. Odhalení desky po-
žehnal před zraky zhruba stovky občanů emeritní biskup Josef
Koukl. Hymna zazněla v podání Litoměřického Hlásku. 

"Země, co nezná historii, může být odsouzena prožít si ji znovu,"
konstatoval v úvodu senátor, čímž měl na mysli, že na své hrdiny by
národ neměl zapomínat. Patřil mezi ně i slavnostnímu aktu přítomný
předseda litoměřické pobočky Konfederace politických vězňů Vla-
dimír Chlupáč, který v jednom z komunistických procesů dostal
coby osmnáctiletý mladík devět let vězení, které strávil v nelidských
podmínkách v uranových dolech. 

Odhalením pamětní desky však oslavy 20. výročí Sametové re-
voluce v Litoměřicích nekončily. V 18 hodin totiž začal komponovaný
vzpomínkový večer v domě kultury, jehož organizátorem byl opět
Nadační fond Kalich a město Litoměřice. Moderátorského žezla se
úspěšně chopili Petr Jančařík a studentka zdejší pedagogické školy
Simona Novotná, kteří ztělesnili kontrast předrevoluční a porevoluční
generace.

Ačkoli veřejnost několik dní předem věděla, že hlavní host večera
- Václav Havel  - nepřijede kvůli svému vystoupení v Evropském par-
lamentu, přišlo do kulturního domu zavzpomínat na Sametovou re-

voluci zhruba šest stovek lidí. Ti si vyslechli vzpomínky disidenta, ně-
kdejšího mluvčího Charty 77 a nynějšího senátora za Litoměřicko
Alexandra Vondry, dále disidenta a zakladatele Občanského fóra v
Litoměřicích Zdeňka Bárty. Potlesk sklidilo nejen  vyprávění herce
Zdeňka Svěráka, který v prvních dnech Sametové revoluce burco-
val Litoměřičany u Morového sloupu, ale i písničky v podání Jaro-
slava Hutky, Rostislava Čurdy a Jana Kryla, bratra Karla. Songy,
jako Náměšt nebo Anděl, s chutí zpívalo i obecenstvo v sále.

Ačkoliv Václav Havel kvůli svému vystoupení v Evropském parla-
mentu do Litoměřic nepřijel, zaslal Litoměřičanům alespoň video-
pozdrav s několika vzpomínkami. 

Z kulturního domu odcházeli lidé i s právě vydanou publikací Sa-
metová revoluce a počátky OF v Litoměřicích, kterou autorka Eva
Břeňová představila společně s Alexandrem Vondrou, který ji vydal,
a Zdeňkem Bártou, bez jehož osobitých vzpomínek by nikdy ne-
vznikla. K dostání je v informačním centru městského úřadu.   

Na závěr Sametového večera proběhl v atriu domu kultury ohňo-
stroj. Celá akce byla plně hrazena sponzory, kterým za realizační
tým velmi děkuji. Filmový záznam oslavy bude již brzy možné stáh-
nout z webových stránek města.   Pavel Kejř, radní města 

� Bronzovou pamětní desku odhalil Alexandr Vondra a Ladislav Chlu-
páč. 17. listopadu již u ní lidé zapálili první svíčky.

Děti a pedagogové základ-
ních škol připravili výstavu
vztahující se k době před 89.
rokem. Po celý večer byla
v centru pozornosti několika
stovek návštěvníků. �

� Jaroslav Hutka rozdal
mnoho podpisů..

� Václav Havel do Litoměřic
přijet nemohl. Promítnut tak byl
alespoň patnáctiminutový do-
kument Karla Pecha, který na-
točil v květnu roku 1990, kdy
Václav Havel zavítal již coby
prezident do Litoměřic.

Moderátor Petr Jančařík si
o Sametové revoluci vyprá-
věl se Zdeňkem Bártou
(vpravo). Poté si na podium
pozvali Evu Břeňovou,
autorku publikace Same-
tová revoluce a počátky OF
v Litoměřicích. �

U morového sloupu zpíval před dvaceti
lety úštěcký písničkář Rostislav Čurda.
Chybět proto nemohl ani v domě kultury.

Velký potlesk sklidilo
v publiku milé vyprávění
Zdeňka Svěráka.

Fota Andrea Valešová
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MÁME NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Vydáním nového územního plánu

(ÚP) byla ukončena několik let trva-
jící etapa pořizování nové územně
plánovací dokumentace, která je zpra-
cována podle již nového stavebního
zákona a poprvé v rozsahu celého
správního území města Litoměřice.

„ÚP byl zpracován architektem
Koubkem z atelieru UK-24 Praha a
jeho výsledná podoba vychází z no-
vých skutečností a limitů, které se na
území města v posledních letech vy-
skytly,“ informovala pracovnice od-
boru územního rozvoje městského
úřadu Zdeňka Klenorová. K proble-
matice, kterou bylo nutné řešit, patří
mimo jiné i nové návrhy na využití
bývalých areálů AČR, areálu „sta-
rých mrazíren“, nebo stanovení pod-
mínek pro umisťování staveb v nově
vyhlášených záplavových územích
řek Labe a Ohře. 

„Velký zájem o tvorbu nového
územního plánu jsme zaznamenali i
ze strany občanů,“ uvedla vedoucí
odboru Venuše Brunclíková. K nej-
více diskutované problematice patřil
dopravní systém města, popřípadě
změny v návrzích  funkčního vy-
užití ploch, které byly oproti původ-
nímu ÚP omezeny novými limity,
popřípadě novými požadavky ze
strany dotčených orgánů.

Jablkem sváru se pak staly po-
zemky v lokalitě na „Bílé stráni“,
které musely být z návrhu ÚP

s ohledem na stanovisko Správy
CHKO České středohoří vypuš-
těny. Nelze tedy zde stavět rodinné
domy. „Ač s tímto postojem ne-
souhlasíme, jsme nuceni ho re-
spektovat,“ vysvětluje radní města
Karel Krejza.

Navržená urbanistická koncepce
nového územního plánu přináší
všem vlastníkům nemovitostí do bu-
doucna právní jistotu, a to nejen ve
vztahu ke způsobu využití jejich po-
zemků, ale i z pohledu celkového
uspořádání města. (zk, eva)

KRUHOVÝ OBJEZD
POMŮŽE ŘIDIČŮM

Vojtěšské náměstí má nový kru-
hový objezd. Vybudován byl na
konci listopadu v místě napojení ulic
Liškova a Československé armády
na Mrázovu. 

Jde o montovanou kruhovou kři-
žovatku podobnou té, která je Na Ko-
candě. Obsahuje retardační prvky
montované s cílem znesnadnit cestu
tudy projíždějícím nákladním vozid-
lům. Ty by totiž měly využívat zá-
padní most při cestě na Žalhostice,
Tyršův most při jízdě směrem na
Českou Lípu, a centru se tak vyhnout.

Stavba si vyžádala zhruba 700 tisíc
korun. O náklady se podělilo město
Litoměřice a Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje. 

„Nový dopravní prvek má přímou
souvislost se stavbou západního
mostu,“ upozornil  místostarosta Jiří
Landa. Po spuštění provozu po no-
vém západním mostu totiž dojde
k nárůstu dopravy v Mrázově ulici.
Pokud by ke stavbě  kruhového ob-
jezdu nedošlo, řidiči jedoucí z Liš-
kovy ulice a Československé armády
by do Mrázovy ulice odbočovali jen
s velkými obtížemi. 

„Věřím, že v budoucnu postavíme
na tomto místě opravdu pěknou kru-
hovou křižovatku, jako máme u kul-
turního domu,“ vyjádřil naději ve-
doucí odboru dopravy a silničního
hospodářství městského úřadu Ivo
Perna. (eva)

SLAVOJ KONČÍ
NA KOUPALIŠTI

Město se od 1. ledna příštího roku
stává provozovatelem koupaliště na
Písečném ostrově. Zastupitelé roz-
hodli o tom, že si ho od Slavoje vez-
mou do pronájmu. Půjde přitom o
částku pouze symbolickou, protože
tělovýchovná jednota za symbolic-
kou cenu užívá jiné pozemky města.
Areál koupaliště přejde pod správu
městských sportovních zařízení.

Slavoj již před časem avizoval, že
na jeho provoz s ohledem na nestálost
počasí a náročné hygienické normy
doplácí, přestože mu město poskyto-
valo nejprve milionovou a posléze
dvoumilionovou dotaci.  „Což nesta-
čilo, a tak jsme ukrajovali z rozpočtu
sportovních oddílů, což bylo dlouho-
době nepřijatelné,“ vysvětlil mana-
ger TJ Slavoj Václav Sadil s dodat-
kem, že město bude mít více šancí
získat dotace na další rozvoj areálu. 

Nájemní smlouva však má platit
pouze do konce roku 2010. „V prů-
běhu něj by mělo dojít  k dohodě o
odprodeji areálu, a to včetně správní
budovy, v níž má vedení Slavoje kan-
celáře,“ informoval místostarosta
Václav Červín.   (eva)

V průběhu podzimu opravovali
pracovníci technických služeb města
výtluky na komunikacích 2. a 3. třídy
nacházejících se v majetku města.
Konkrétně se jednalo o výtluky a
opravu nerovností chodníků v Pala-
chově, Mládežnické, Šafaříkově,
Dobrovského, Liškově, Mrázově a
Družstevní ulici. Šlo o pravidelnou,
každoročně probíhající údržbu ko-
munikací. 

„Stav silnic průběžně monitoru-
jeme. Vždy na počátku roku vytvo-
říme pro období jaro až podzim har-
monogram oprav, který, pokud
počasí dovolí, dodržujeme,“ infor-
moval technik odboru územního roz-
voje městského úřadu Václav Ble-
cha. 

Oprava výtluků, k níž je v Lito-
měřicích používána v Travčicích vy-
ráběná ABJ směs, stála v letošním
roce zhruba tři miliony korun.  (eva)Výtluky byly na podzim opravovány i v Palachově ulici. Foto Eva Břeňová 

OPRAVA VÝTLUKŮ PROBĚHLA I LETOS

Jezuitské schody
čeká rekonstrukce

Jezuitské schody čeká v první po-
lovině příštího roku rekonstrukce. Po-
dle vedoucí odboru územního rozvoje
městského úřadu Venuše Brunclíkové
budou přípravné práce zahájeny ještě
do konce  roku. Stejně tak do 31. pro-
since by měla být přemístěna dřevěná
plastika, o vhodnosti jejíhož umístění
se již několik let vede diskuse mezi zá-
stupci radnice a vedením Severočeské
galerie výtvarného umění, v jejímž
majetku se nachází. Jednání o tom,
zda se dílo vrátí na své původní místo,
zatím neproběhlo. 

Na rekonstrukci pískovcových
schodů nacházejících se v historic-
kém jádru města je v rozpočtu Lito-
měřic na příští rok pamatováno část-
kou 3,8 milionu korun. (eva)

Necelá stovka topolů, které od
terezínské křižovatky lemovaly
příjezdovou silnici vedoucí do Li-
toměřic, padla k zemi. Z den-
drologického posudku vypracova-
ného odbornou firmou jedno-
značně vyplynulo, že stromy byly
nebezpečné. Hrozilo jejich vylo-
mení a pád na silnici, po které
denně projíždí několik tisíc vozi-
del. 

„Proto se správce silnice, tedy
Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, rozhodl nechat alej vykácet,“
uvedl Pavel Gryndler, jímž vedený

odbor životního prostředí měst-
ského úřadu vydal k tomuto záměru
souhlasné stanovisko. „Při pohledu
na zbytky stromů je zřejmé, že se
jednalo o správný krok,“ dodal ve-
doucí Gryndler. 

Zároveň s tím však odbor nařídil,
že musí být provedena náhradní vý-
sadba. Topoly nahradí tzv. pyrami-
dální duby. Tedy dlouhověké
stromy, které jsou odolnější a větve
z nich nepadají tak jako v případě
topolů. Po dobu pěti let se bude o
růst mladých stromků  starat
správce silnice. (eva)

Kácení bylo nevyhnutelné

Zastupitelé schválili rozpočet
Zastupitelé na svém posledním

jednání schválili rozpočet města.
Na výdajové stránce dosahuje 643
milionů korun, chybějící část na
příjmové stránce bude řešena úvě-
rem. „Označil bych ho jako roz-
počet velkých kompromisů,“ kon-
statoval předseda finančního

výboru Petr Kvapil. Byl totiž se-
staven v úsporném režimu, v oče-
kávání dopadů celosvětové fi-
nanční krize. 

Protože k jeho schválení došlo
až po uzávěrce zpravodaje, podrob-
něji se mu budeme věnovat v příš-
tím čísle.
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HEJTMANKA NAVŠTÍVILA I STANOVIŠTĚ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
Čerpání z evropských fondů, re-

konstrukce zařízení sociálních slu-
žeb nebo vzdělávání. Takové byly
nejčastější dotazy starostů z litomě-
řického okresu, kteří se na konci
října sešli v Litoměřicích s hejt-
mankou Ústeckého kraje Janou
Vaňhovou. 

Možnosti diskutovat s představi-
teli kraje využilo asi 25 starostů obcí
z Litoměřicka. Jana Vaňhová pro ně
měla připravené základní informace o
prioritách krajské vlády, mezi které
patří v první řadě zdravotnictví,

úpravy krajského rozpočtu nebo ře-
šení, v souvislosti s hospodářskou re-
cesí rychle stoupající, nezaměstna-
nosti. Hejtmanka starostům
představila realizované a chystané in-
vestiční akce kraje na Litoměřicku a
také dotační programy, a to nejen ty
krajské.   

„Také jsme seznámili starosty
s fungujícím stipendijním progra-
mem na podporu středoškolského
vzdělávání technických směrů,“  při-
blížil další z témat radní Ústeckého
kraje Petr Jakubec zodpovědný za

oblast školství. „Pomocí tohoto sti-
pendia chceme motivovat mladé lidi,
aby se vyučili v oborech, kterých je
v našem kraji nedostatek. Další mož-
ností jsou také příspěvky na dopravu
pro žáky středních škol, kteří musejí
dojíždět,“ uzavřel Petr Jakubec.
V diskusi o problémech starostů obcí
litoměřického okresu nejčastěji za-
znívaly připomínky k prevenci bles-
kových povodní péčí o místní toky,
potřebě dobudování komunikací vyš-
ších tříd v regionu a také bezpeč-
nostní situaci. 

Svou návštěvu Litoměřic zakon-
čili Jana Vaňhová s radními ve vý-
jezdovém stanovišti Zdravotnické zá-
chranné služby Ústeckého kraje, kde
je přivítal její ředitel Ilja Deyl. Zdra-
votničtí záchranáři se pochlubili bu-
dovou stanoviště. Dvoupodlažní bu-
dova ZZS Litoměřice má pět
garážových stání, dispečink, sklady i
potřebné zázemí lékařů a sester. Ob-
zvlášť výhodné je její umístění de
facto v areálu místní nemocnice.
Péče o občany celé spádové oblasti je
tak kvalitní a rychlá. (han)

LITOMĚŘIČTÍ JDOU
PROTI KOUŘENÍ

Litoměřická radnice hodlá prefero-
vat podniky s nekuřáckým prostředím
a pomoci jim při prezentaci směrem
k turistům. Starosta města Ladislav
Chlupáč rozdal  provozovatelům pod-
niků, které mají místnost určenou
pouze nekuřákům, případně je provo-
zovna nekuřácká celá, celkem čtrnáct
certifikátů a samolepky upozorňující
na nekuřácké  prostředí. 

„Věřím, že lidí, kteří budou cíleně
chodit do nekuřáckých podniků, začne
přibývat. Děkuji, že tuto možnost na-
bízíte,“ konstatoval Ladislav Chlupáč.

„Přihlásit o certifikát se mohly
všechny provozovny poskytující něja-
kou formu občerstvení uvnitř podniku,
např. restaurace, cukrárny, kavárny, jí-
delny a další,“ vyjmenovala Monika
Kubešová,  manažerka projektu Zdravé
město Litoměřice, které je společně se
Střediskem ekologické výchovy Sever
a dětským zastupitelstvem vyhlašova-
telem kampaně pořádané v rámci Svě-
tového dne bez tabáku.

Právě dětští zastupitelé jsou autory
grafického návrhu samolepek. Stejně
tak oni budou v příštím roce provo-
zovny obcházet a kontrolovat, zda ne-
porušují podmínky, za které certifikát
získaly. Viset budou na dveřích mo-
torestu Nučnice, Pizzy XXL, kavárny
Orbis, restaurace U Draka, jazzové
kavárny Spirála, Gurmánie, cukrárny
Lilie, Řeckého gyrosu, restaurace Ka-
síno, restaurace Radnice, sportbaru
Timeout, restaurantu U Zlatého ba-
žanta, restaurace Roosevelt a hotelu
Memorial. (eva)

Nekuřácké certifikáty převzaly i Libuše
Šáchová Krunzlová za hotel Memorial
Terezín a Kateřina Koubková Síkorová
za Řecký gyros Litoměřice. Obě dvě
provozovny jsou přitom výhradně ne-
kuřácké. Foto Eva Břeňová   

Finanční injekci ve výši 25 milionů korun dostane li-
toměřická nemocnice. Jde o dotaci získanou z Regio-
nálního operačního programu Severozápad. Peníze
hodlá použít na modernizaci rentgenového a ženského
oddělení, dále na parkové úpravy vedle staré interny.
Celkové náklady na realizaci zmíněných akcí dosahují
30 milionů korun, z čehož pět milionů korun půjde
z rozpočtu nemocnice.

„Nejvyšší investici představuje nákup nového počí-
tačového tomografu. Dosud používaný sedm let starý
přístroj je schopen pořídit při jednom otočení kolem osy
pouze jeden snímek. Nový přístroj sejme hned 64
vrstev, což je nespornou výhodou hlavně u polytrau-

matických, nestabilních pacientů, kdy je rychlost a pre-
ciznost vyšetření nesmírně důležitá,“ vyzdvihl největší
přednost přístroje ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.
Lékaři tak budou moci vyšetřit  více pacientů, navíc
s nižší dávkou záření. Dále tomograf umožní i vyše-
tření, které starý přístroj neumožňoval vůbec nebo jen
v omezené míře, a to neinvazivní vyšetření cév a srdce.

Kromě modernizace rentgenového oddělení půjde
část dotace i na rekonstrukci ženského oddělení, kon-
krétně toalet, sprch, předsíní a pokojů pacientek.  Dojde
i na parkovou úpravu prostoru vedle budovy staré in-
terny, který by měli již v příštím roce využívat k relaxaci
hlavně dlouhodobě hospitalizovaní chodící pacienti.

Litoměřické zdravotnické zařízení je první nemoc-
nicí nezřizovanou Ústeckým krajem, která získala do-
taci z ROP. „Máme z toho velkou radost, i když finance
na rekonstrukci kuchyně jsme nezískali. Budeme proto
hledat další cesty vedoucí k získání 80 až 90 milionů
korun potřebných na modernizaci tohoto provozu,“
uvedl místostarosta Jiří Landa. Eva Břeňová 

Vakcinace proti chřipce způsobené
virem PANDEMIC (H1N1) probíhá
v dětském pavilonu litoměřické ne-
mocnice. Ministerstvem zdravotnic-
tví totiž byla určena jako vakcinační
centrum pro oblast Litoměřicka. 

Postupně zde jsou očkování  vy-
braní pracovníci zdravotních a soci-
álních služeb,  dále vybraných  ve-
řejných služeb zajišťujících chod

OČKOVACÍM MÍSTEM JE NEMOCNICE
státu, pacienti s vysokým rizikem
z vybraných skupin diagnóz a vy-
brané těhotné ženy ve II. A III. tri-
mestru. Nezbytné je doporučení
praktického lékaře nebo gynekologa.
Nelze očkovat pacienty, kteří nespa-
dají do vybrané rizikové skupiny. Oč-
kovací látka je aplikována do delto-
vého svalu na paži.

„Každý pacient, který se dostaví

k očkování, předloží průkaz pojiš-
těnce a občanský průkaz k ověření to-
tožnosti. Bez těchto dokladů nebude
očkování provedeno,“ upozorňuje ře-
ditel nemocnice Leoš Vysoudil. 

Činnost centra byla zahájena 27.
listopadu. Jeho provozní doba je od
pondělí do pátku od 7.30 do 15.30
hodin. Objednat se lze na telefonním
čísle 416 723 537. (eva)

Dětské oddělení vede nový primář
Dětské oddělení litoměřické

nemocnice má nového primáře.
Od 1. listopadu ho vede 44letý
Vladimír Bárta, který na tomto
postu nahradil Vladimíra Ram-
bouska, který zemřel v létě po
těžké nemocni.  

Vladimír Bárta pracuje na
zdejším dětském oddělení již od
roku 1990, kdy absolvoval Fa-

kultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Postupně
působil na oddělení novorozeneckém, kojeneckém, od-
dělení větších dětí a intermediární jednotce. Od roku
1994 zde navíc pracuje v ambulanci dětské gastroentero-
logie. Již pět let působí i  jako praktický lékař v Domově

sociální péče Chotěšov. Druhým rokem vykonává na dět-
ském oddělení  funkci staničního lékaře oddělení kojenců
a intermediární jednotky. 

Nový primář, který dosáhl v oboru pediatrie atestace
1. a 2. stupně, především chce zachovat rozsah stávající
zdravotní péče.  „Dětskou nefrologii, kterou vedl můj
předchůdce,  převzal mladý lékař, který se v tomto
oboru specializuje,“ upozornil, že rozvoj dětské nefro-
logie na oddělení úmrtím primáře Rambouska nekončí.
„Do budoucna bych si pak přál, aby se mladé kolegyně
po absolvování základního pediatrického kmene věno-
valy dalšímu vzdělávání v neonatologii a dětské neu-
rologii, abychom následně mohli otevřít odborné am-
bulance těchto oborů,“ nastínil svou představu Vladimír
Bárta. (eva, nk)

NEMOCNICE ZÍSKÁ
25 MILIONŮ KORUN
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DRAŽBA DIAKONII
POMOHLA

Diakonie může vybudovat bezba-
riérový vjezd do Čajovny Hóra a při-
lehlého sálu. Aukce výrobků klientů
diakonie a uměleckých děl známých
výtvarníků totiž vynesla 350 tisíc ko-
run. Nejvyšší částku ve výši 55 tisíc
korun přitom na slavnostním večeru
pořádaném na konci listopadu v sále
Koliby vynesla dražba plastiky Ol-
brama Zoubka.

Aukce byla vyvrcholením pod-
zimní kampaně s názvem "Všichni
ty schody nevyjdem". Kvůli těžké
nemoci se jí nezúčastnil na invalidní
vozík upoutaný herec Jan Potměšil.
Zastoupila ho však herečka Táňa Fis-
cherová. Mezi hosty večera se zařa-
dili krajská radní Jana Ryšánková a
senátor Alexandr Vondra, který patřil
mezi aktivní dražitele. (eva)

Zdeněk Bárta (vlevo) přivítal na podiu
herečku Táňu Fischerovou.

Foto Tereza Bártová  

V SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ 
RODINĚ“ JSME SKONČILI DRUZÍ

Město Litoměřice získalo druhé
místo v soutěži Obec přátelská ro-
dině. „V naší velikostní kategorii
jsme obstáli v konkurenci 43 přihlá-
šených měst. Považuji to za skvělý
výsledek a chtěl bych za tuto poctu
poděkovat zejména místním organi-
zacím, které se ve městě věnují akti-
vitám podporujícím rodinu,“ řekl
místostarosta Jiří Landa. 

Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo ve středu 25. listopadu na
půdě Poslanecké sněmovny PČR za
účasti ministra práce a sociálních
věcí Petra Šimerky. Litoměřice za
své druhé místo získaly šek v hod-
notě 500 000 korun. „Tyto neinves-
tiční peníze budou použity na další
podporu aktivit směřujících k rodi-
nám. Pracovníci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví městského
úřadu vypracují během ledna ve
spolupráci s místními neziskovými
a příspěvkovými organizacemi pro-
jekt, který následně představíme mi-

nisterstvu. Teprve poté můžeme zís-
kat slíbenou dotaci,“ dodal Jiří
Landa.

Obec přátelská rodině je celostátní

a každoročně pořádaná soutěž, jejímž
cílem je podpora přátelského pro-
středí pro rodiny a propagace rodinné
politiky na úrovni obcí. 

Místostarosta Landa (zcela vlevo) na snímku se zástupci oceněných měst. 

PĚSTOUNI PROŽILI VÍKEND VE LHOTSKU

NADÍLKU OD MĚSTA DOSTALY
DĚTI V NĚKOLIKA ZAŘÍZENÍCH

I v letošním roce pořádalo město Litoměřice hned v několika zařízeních mi-
kulášskou nadílku. Pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví měst-
ského úřadu rozdali 4. prosince společně s čertem a Mikulášem dárečky nej-
prve malým pacientům hospitalizovaným v litoměřické nemocnici, a poté
i dětem docházejícím do Centra pro zdravotně postižené Srdíčko. Následující
pondělí udělali radost malým obyvatelům Klokánku a posléze i ubytovny pro
sociálně slabé rodiny Naděje. O dva dny později, tedy 9. prosince, pak pro-
běhla  mikulášská nadílka v dětském domově.  

„Ve většině vyjmenovaných zařízení připravovaly program  vychovatelky
společně se studentkami střední pedagogické školy,“ informovala sociální pra-
covnice městského úřadu Jana Hanousková. V dětském domově vystoupilo
i Sváťovo dividlo. (eva)

Poslední listopadový ví-
kend prožilo osm pěstoun-
ských rodin v pensionu ve
Lhotsku. Pracovníci odboru
sociálních věcí a zdravot-
nictví městského úřadu to-
tiž  uspořádali další setkání
pěstounských rodin, kte-
rého se tentokrát zúčastnilo
37 lidí. 

Opět byl připraven pro-
gram, v rámci něhož na-
příklad proběhla přednáška
zaměřená na výchovné
problémy dětí, jejich po-
tíže s učením a možné me-
tody, pomocí nichž lze do-
sáhnout zlepšení stavu. „Z
debaty, která se v průběhu před-
nášky rozpoutala, bylo zřejmé, že
toto téma je aktuální pro všechny

účastníky pobytu bez rozdílu věku
dětí, o které pečují,“ uvedla pracov-
nice pro náhradní rodinnou péči li-

toměřického úřadu
Sylva Svobodová. Za-
tímco dospělí diskuto-
vali, děti absolvovaly
procházku lesem, pří-
padně sportovaly. Spo-
lečně pak všichni účast-
níci pobytu vyráběli
vánoční přáníčka a zdo-
bili perníčky. Nechyběla
ani mikulášská nadílka.

„Setkání, které každo-
ročně organizuje město
Litoměřice, je koncipo-
váno jako poděkování
pěstounským rodinám a
ocenění péče, kterou dě-
tem poskytují,“ vyzdvihl

jeho smysl vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Martin Ve-
ber. (eva)

Pobytu se zúčastnila i  pěstounka Danuše Culková se  svými vnou-
čaty Terezkou a Bertíkem. Dívkou v pruhovaném svetru je její svě-
řenkyně Patricie.

DALŠÍ SBÍRCE
SE DAŘILO

Téměř 24 tisíc korun na aktivity
podporující osvojitelské a pěstounské
rodiny se podařilo vybrat v Litoměři-
cích v rámci veřejné sbírky, kterou or-
ganizovala Poradna pro náhradní ro-
dinnou péči v Litoměřicích. Kasičky
byly na osmi místech označeny čer-
venobílým záchranným kruhem, který
symbolizuje poslání organizace: zá-
chranu pro děti vyrůstající bez biolo-
gických rodičů, pomoc pro ně i jejich
„náhradní“ rodiny.

Poradna sídlí v Teplické ulici. Ve-
řejná sbírka na podporu její činnosti
bude pokračovat i v příštím roce.
Více na www.cpr-terezin.cz  (maš)

Hoteliérům město zvýší poplatek
z ubytovací kapacity. Zastupitelé o
tom rozhodli na svém prosincovém
jednání. Zatímco dosud platili tři ko-
runy za lůžko a den, od 1. ledna to
bude již 6 korun.

V současné době je dle této vy-
hlášky stanovena sazba ve výši tři
koruny na lůžko a den, přičemž
město Litoměřice nevyužívalo ma-
ximální možné sazby, která činila
čtyři koruny. „Při tříkorunové sazbě
činil roční příjem města zhruba 120

HOTELIÉRŮM STOUPNE POPLATEK
tisíc korun. Nyní půjde do městské
pokladny částka jednou tak vy-
soká,“ uvedla vedoucí finančního
odboru městského úřadu Iveta Za-
labáková. 

Zastupitelé přistoupili ke zvýšení
na základě novely zákona o místních
poplatcích, v níž  dochází od 1. ledna
příštího roku ke dvěma zásadním
změnám: Strop sazby poplatku bude
zvýšen na šest korun. Povinnost
platby se nově týká i podnikových
ubytoven. (eva)
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KONTEJNERY BUDOU V PODZEMÍ

Ředitel fondu ocenil Litoměřice
Státní fond životního prostředí udělil městu Litoměřice speciální ocenění

za úspěšné čerpání finančních prostředků z Operačního programu životního
prostředí. Z rukou ředitele SFŽP Petra Štěpánka ho převzal místostarosta Li-
toměřic Václav Červín. 

„Byli jsme oceněni nejen za to, že jsme získali 20 milionů korun na zate-
plení a rekonstrukci budovy Základní školy Ladova, ale i za dlouhodobou pro-
pagaci a využívání alternativních zdrojů energie,“ konstatoval místostarosta
Červín. 

Město Litoměřice se již několik let snaží zvýšit svou energetickou nezávi-
slost. Velké procento spotřebované tepelné a elektrické energie pochází z ob-
novitelných zdrojů. Ekologické projekty jsou financovány z dotací, grantů
a příspěvků soukromých  společností. Město uděluje ze svého rozpočtu
granty majitelům domů na pořízení solárních panelů. Neomezuje se však
pouze na finanční pomoc, ale aktivně působí i v osvětových kampaních ur-
čených veřejnosti. 

Největším počinem Litoměřic v oblasti ekologie je však v České republice
unikátní projekt stavby geotermální teplárny v Jiříkových kasárnách. (eva) 

V LADOVĚ ULICI JSOU
NOVÉ CHODNÍKY

Rodiče s dětmi už se v případě ne-
příznivého počasí nebrodí v blátě,
jdou-li do nové mateřské školy v La-
dově ulici. Město totiž před ní ne-
chalo vybudovat nové chodníky,
stejně jako několik parkovacích míst.
Tím byla v této části města ukončena
první etapa stavebních prací. „Druhá
spočívá v rekonstrukci části nevyho-
vujícího chodníku před „starou“ ma-
teřinkou v Ladově ulici,“ informo-
val místostarosta Václav Červín,
který předpokládá ukončení prací do
konce tohoto roku (eva) 

T e c h n i c k é
služby jsou při-
praveny na zimní
sezonu. Vzhle-
dem k tomu, že
jim v souladu
s tzv. „chodníko-
vým zákonem“
vzrostl počet
ploch, které musí
v zimě udržovat,
zakoupily nový
víceúčelový stroj
Holder v hodnotě
1,5 milionu ko-
run. V želetické
prodejně zahradní
techniky KIS plus
ho od předsedy
představenstva
Michala Janků (na snímku vpravo)
převzal místostarosta Jaroslav
Tvrdík (na snímku vlevo) a ředitel
TS Ivo Elman.  

„Předností nového stroje jsou
jeho uklízecí schopnosti a fakt, že
dokáže zajet i do těžko přístup-
ných míst. Navíc velmi dobře na-

TECHNICKÉ SLUŽBY MAJÍ
NOVÝ UKLÍZECÍ STROJ 

jíždí a sjíždí z chodníků,“ upozor-
nil na klady techniky ředitel El-
man.

Na zimu tak jsou TS připraveny.
„Přesto však prosíme obyvatele, aby
nám byli při úklidu  chodníků nápo-
mocni. Nebude totiž v silách pra-
covníků technických služeb, aby

v případě sně-
hové kalamity
odmetli všechny
plochy ještě v do-
poledních hodi-
nách,“ apeluje na
obyvatele města
mís tos ta ros ta
Tvrdík. Podle no-
vého zákona totiž
již za stav chod-
níků nebudou
zodpovídat maji-
telé přilehlých
nemovitostí, ale
města a obce. 

V pohotovosti
tak mají Tech-
nické služby
města Litoměřice

od 1. listopadu, kdy oficiálně začala
zimní sezona, 16 pracovníků a di-
spečera, který úzce spolupracuje
s městskou policií. Každoročně ak-
tualizovaný plán zimní údržby
schválili zastupitelé na konci října.
K dispozici je na internetových strán-
kách města. (eva)

Litoměřice budou mít do
konce roku tři kontejnery na tří-
děný odpad umístěné v pod-
zemí. První vlaštovkou má být
Dlouhá ulice, kde na betonové
ploše (vedle hodin) dochází ke
stavbě  odpadových nádob za-
betonovaných v podzemí.

Již došlo k demolici stáva-
jící betonové plochy. Do při-
praveného výkopu budou osa-
zeny na podkladní betonovou

desku tři stavební konstrukce
tvořené železobetonovými jím-
kami, do kterých se zasunou
typové sběrné kontejnery
s ocelovým záklopem. Zbýva-
jící prostor ve výkopu bude za-
sypán, zhutněn a povrch mo-
zaikovitě zadlážděn. K vrchní
části stavby bude umožněn
bezbariérový přístup. 

V Litoměřicích jde o no-
vinku, realizovanou v histo-

rické části města, která je turis-
ticky  exponovaná. „Vybudo-
váním podzemního úložiště od-
padu odstraníme zápach, který
se zde mnohdy line. Další vý-
hodou je snížení  četnosti vý-
vozu, protože v podzemí jsou
teploty výrazně nižší než na po-
vrchu,“ vyzdvihl přednosti ve-
doucí odboru životního pro-
středí městského úřadu Pavel
Gryndler. (eva) 

21.- 22.12 Kosmonautů, Pod Vinicí 

22.-23.12 Stránského

28.-29.12
parkoviště mezi
V.Dominikánská-Na Valech,
Rooseveltova

30.-31.12 Šafaříkova x Dobrovského, Polní

4.1.-5.1. Ladova, Jezuitská 

5.-6.1. Dolní Rybářská a Vrchlického

7.- 8.1. Nerudova a Dykova, Purkyňova

11.-12.1. Alšova a Tylova

12.-13.1. 28. října a Teplická

14.-15.1. Odboje a Seifertova,  Heydukova

18.-19.1. Švermova a Zahradnická

21.-22.1.
Družstevní, Mládežnická
a Horova

25.-26.1. Plešivecká a Pokratická   Družba

28.-29.1. Sokolská a Tyršovo náměstí

1.-  2.2. Kořenského a Masarykova

2.-  3.2.
Nezvalova, Havlíčkova
a Škroupova

4.-  5.2. Boženy Němcové a Pražská

8.-  9.2. U Kapličky a Fillova 

PLÁN PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ

Jaroslav Tvrdík a Michal Janků při převzetí stroje. Foto Eva Břeňová
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GYMNÁZIUM ŘÍDÍ PRVNĚ 
V JEHO HISTORII ŽENA

Gymnázium Josefa
Jungmanna v Litoměři-
cích, jehož zřizovatelem
je Ústecký kraj, má nové
vedení. Po devatenácti
letech odešel do dů-
chodu Petr Praibiš a na
jeho místo nastoupila
Eva Bulasová. Eva Bu-
lasová nabídla dlouho-
leté zkušenosti v oblasti
školství. Začínala jako
pedagog na roudnickém
gymnáziu, poté učila
na Středním odborném
učilišti strojírenském
v Roudnici nad Labem.
Dalším jejím působištěm
se stalo štětské  učiliště. Následně pra-
covala  jako ředitelka Městských kul-
turních zařízení v Roudnici, odkud po-
chází, a poté i jako místostarostka
tohoto města. 

Do vedení litoměřického gymná-
zia nastoupila 1. září. „Do školství
jsem se totiž vždy chtěla vrátit,“ říká
doktorka pedagogiky, která se v prů-
běhu prvních třech měsíců seznámila
s chodem školy, učitelským sborem i
studenty. A neskrývá, že má se školou
smělé plány.

Nejprve se zaměřila na stav bu-
dovy. Zahájila její renovaci, malování
tříd, výměnu osvětlení, odstranění
umakartového obložení, pro studenty
zřídila dosud chybějící školní bufet.
Netají se tím, že od svého zřizovatele
se pokusí získat finance na náročnější
modernizaci interiérů i exteriérů.  Po-
strádá studentům volně přístupnou
knihovnu. „Sice tu je, ale sídlí v ní ka-
binet. Je třeba ji udělat volně přístup-
nou, nejlépe se dvěma počítači s in-
ternetovým připojením,“ říká stručně.
Žákům hodlá zpříjemnit čas o vol-
ných hodinách, a to prostřednictvím
tzv. školního bunkru, tedy místnosti,

v níž budou moci hlavně v zimě trá-
vit volný čas.

„Měli bychom být školou otevřenou
veřejnosti,“  charakterizuje ředitelka
své plány. Hodlá proto školu více za-
pojovat do společenského života
města. Mimo jiné i tím, že naváže spo-
lupráci s neziskovými organizacemi.
V případě hospice již tak učinila. Stu-
denti pomohli s organizací veřejné
sbírky a zdobili pro něj vánoční
stromky. Nováčci se příští rok mohou

těšit na zářijový, několi-
kadenní seznamovací
kurs, ostatní zase na mo-
dernizované počítačové
učebny, v nichž budou ti
nejšikovnější pořádat
v zájmu jejich maximál-
ního využití i vzdělávací
kurzy - například pro se-
niory.

Po třech měsících se-
znamování hodnotí Eva
Bulasová pětačtyřicetič-
lenný pedagogický sbor
jako velmi kvalitní a
plně aprobovaný, i když
přiznává, že ho chce po-
stupem času omladit a

dát šanci mladým pedagogům. Změ-
nit hodlá systém odměňování, který
má být více motivační, stejně jako
školní vzdělávací program. Jejím zá-
stupcem zůstává v zájmu zachování
kontinuity Antonín Lorenc, kterého
vnímá jako spolehlivého a zkušeného
spolupracovníka.   

V současné době má litoměřické
gymnázium téměř pět stovek žáků
čtyřletého a osmiletého studia.

Eva Břeňová 

V listopadu proběhl na střední pe-
dagogické škole 42. ročník národní
přehlídky uměleckého přednesu  Pe-
dagogická Poema.  Šlo o přehlídku
velmi inspirativní pro budoucí peda-
gogy, pro něž je  schopnost pracovat
s hlasem,  komunikovat prostřed -
nict vím uměleckého textu   a impro-
vizovat nesmírně důležitá.  

Vítězové školních kol z celé repu-
bliky se tentokrát sešli v Litoměřicích.
Své  výkony v kategoriích přednes,
četba a  improvizace předvedli v aule
SPgŠ před mnoha diváky. Kromě toho
studenti  pracovali v tvořivých dílnách
s od bornými lektory  a večer se zúčast-
nili slavnostního večera věnovaného
20. výročí Sametové revoluce.  Závě-
rečný ceremoniál proběhl ve Varhan-
ním sále ZŠ Boženy Němcové. Byly
předány ceny, zazněly nejlepší výkony.
Akci zakončil Dívčí  pěvecký sbor

Máj. (val)

Královské město
bez automobilů

Vítěze výtvarné soutěže „Krá-
lovské město bez automobilů“  při-
jal starosta Ladislav Chlupáč. Na
radnici předal výhry dětem mateř-
ských a základních škol, které se
zapojily do soutěže o namalování
ekologického dopravního pro-
středku. 

Soutěž probíhala v rámci zářijové
kampaně Evropský týden mobility.
Určena byla všem, kdo rádi malují
nebo se o to alespoň snaží. Mezi
necelou stovkou prací získal prven-
ství v kategorii základních škol
prvňáček Otakar Szaffner, který na-
maloval automobil s koňským po-
honem. Kategorii mateřských škol
vyhrál stejně starý Filip Košťál.
Čestné ocenění patří úštěcké spe -
ciál ní základní škole, jejíž školáci
vytvořili společné dílo.

„Vítězné práce byly v listopadu
vystaveny v Knihovně K.H.Máchy,“
podotkla  Monika Kubešová, mana-
gerka projektu Zdravé město Lito-
měřice, které akci v rámci kampaně
„Evropský týden mobility“ organi-
zovalo. (eva)

Vítězi kategorie základních škol Ota-
karu Szaffnerovi blahopřeje starosta
Chlupáč. Foto Eva Břeňová

Litoměřičtí gymnazisté mají dějiny
v malíčku. V Chebu totiž zvítězili
v celorepublikové prestižní soutěži
gymnázií v dějepisu, čímž obhájili
loňské prvenství. Úspěch je o to větší,
že v konkurenci 60 týmů obsadili ne-
jen první, ale i čtvrté místo.

„Jako vítěz loňského ročníku jsme
mohli postavit i druhý tým. A právě
druhý tým nakonec zvítězil, což pro
nás bylo obrovské překvapení,“ ne-
skrýval své pocity učitel dějepisu
Petr Bašus, kterého společně se
všemi soutěžícími přijal ve své kan-
celáři starosta Ladislav Chlupáč, aby
všem poděkoval za vzornou repre-
zentaci školy i města. 

Příprava studentů trvala několik
měsíců. V testu se zhruba 130 otáz-
kami totiž museli prokázat vědomosti
sahající daleko za rámec středoškol-
ského učiva. (eva)

Ceny nejlepším předala ředitelka školy
P. Matějková a její zástupkyně L. Lina-
jová. Foto Petra  Voráčová

Vítězný tým ve složení Marie Nunhard-
tová, Denisa Brdlíková a Petra Kuřeová
s učitelem Petrem Bašusem. (eva)

Poemu tentokrát hostily Litoměřice Gymnazisté mají dějiny v malíčku

Z historie školy
� letos si připomíná 90 let od svého

založení
� prvním ředitelem byl Václav Ruth
� za pedagogickou a kulturně-osvě-

tovou činnost jí byl v r. 1936 pro-
půjčen název Státní českosloven-
ské reálné gymnázium Josef
Jungmanna v Litoměřicích

� po mnichovském diktátu byla vý-
uka zastavena, k jejímu obnovení
došlo až 1. září 1945

� její rozvoj zastavily únorového

události r. 1948, kdy byl odvolán
ředitel Jaroslav Hrabák, s nímž
odešla část sboru 

� v r. 1948 bylo gymnázium podle
zákona o jednotné škole přemě-
něno na čtyřleté 

� k rozsáhlým stavebním úpravám
školy, včetně stavby sportovní
haly, došlo v 70. a 80. letech za
vedení Ladislava Šrejbra

� r. 1990 opět zavedeno víceleté
gymnázium, ředitele se stal  Petr
Praibiš

V devadesátileté historii litoměřického gymnázia prvně stojí v jeho
čele žena. Foto Eva Břeňová 
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Generála Cháberu uctívají letci dodnes 
Většina Litoměřičanů ho zná

jako skromného a slušného člo-
věka. Skutečnost, že jeho jméno
ponese most přes Labe, který má
strategický význam nejen pro Li-
toměřice, ale celý region, by ho
podle jeho kamarádů přivedla do
rozpaků. Možná by použil i pe-
prnějšího výrazu, jak bývalo jeho
zvykem, když někdo upozorňo-
val na jeho hrdinství mezi ob-
laky. „Vždyť takových jako já
bývaly stovky, ti by si zasloužili
větší pocty,“ vzpomínají na jeho
slova pamětníci. Přesto si však
tuto poctu bez diskusí zaslouží.
Generál letectva František Chá-
bera totiž patřil k těm, kteří ve
druhé světové válce bojovali od
jejího začátku až do konce. Ale
vděku se po válce  nedočkal.

Vraťme se však na začátek jeho letecké éry, korunované mnoha vyzname-
náními, včetně válečného kříže. Z okupované vlasti utíká v roce 1939 přes Pol-
sko do Francie. Po jejím vstupu do války je přijat do francouzského letectva.
V prosinci 1939 odchází jako jeden z prvních československých letců na
frontu. Během francouzské kampaně si na své konto připisuje sedm sestřele-
ných nepřátelských letadel. Po kapitulaci Francie přelétává do severní Afriky
a odtud lodí do Velké Británie. Vstupuje do  Britského královského letectva
(RAF). V září 1940 je přidělen k 312. čs. stíhací peruti. Účastní se bitvy o Bri-
tánii a ofenzívy nad okupovanou Evropou. V březnu 1941 je přidělen k jed-
notkám nočních stíhačů, slouží u britské 96. perutě, později u čs. letky 68. pe-
rutě. V květnu 1942 odchází k 312. čs. stíhací peruti. 

V únoru 1944 se stává velitelem letky 1. čs. stíhacího leteckého pluku
v SSSR. S ní se v roce 1944 účastní jak  bojů na Slovensku, kde sestřelil je-
den nepřátelský letoun, tak o rok později i bojů o osvobozování Českoslo-
venska. 

Po únorovém puči roku 1948 je za své hrdinské skutky „odměněn“ pro-
puštěním z armády a několikaletým vězením. Paradoxní na jeho vězení bylo,

že bojoval nejen na západní, ale i na východní frontě, tedy i po boku Rudé ar-
mády. 

K zatčení Státní bezpečností dochází v prosinci roku 1948. A to za
údajně připravovaný přelet za hranice. Putuje do věznice na Borech, kde mu
je po půl roce sdělen trest pěti let vězení. Poté do koncentračního tábora
Vojna v Příbrami. Spoluvězni vědí, že mají mezi sebou čsl. válečného
letce, a tak dychtí po jeho zážitcích. Společné chvilky vyprávění však
strážní posuzují  jako přípravu spiknutí. František je za trest převelen na důl
Eva v Jáchymově. Zde kromě jiných vyhrocených situací zažívá i samotku
v betonovém bunkru o hladu a žízni. Po pěti letech otrocké práce konečně
odchází domů s tím, že může být zaměstnán jen jako dělník. 

Je vyučeným elektrikářem a v této profesi pracuje v Úžíně, kam dojíždí
denně ze svého bydliště v Litoměřicích, až do důchodu. Sametové revoluce
se dožívá až v důchodu. Stejně jako své rehabilitace. Z majora se roku 1995
stává generálmajorem. V této hodnosti mu předává prezident Václav Havel vy-
soké státní vyznamenání. Důchod však dostává dál jako elektrikář. Po úmrtí
manželky žije sám v rodinném domku. O rozptýlení se starají jeho přátelé, s ni-
miž vzpomíná na zážitky z války. O útrapách ve vězení však mluví nerad. Za
největší poctu považuje, když ho vojenský historik Jiří Rajlich zařazuje
v knize Esa na obloze mezi třicet úspěšných československých válečných stí-
hačů 2. světové války. Na účtu, které se těšil, poukazuje i ředitel roudnického
letiště Vlastimil Dvořák. „Naše všechny letecké zážitky a úspěchy byly vedle
těch jeho zcela bezvýznamné a nicotné. Zkrátka jsme ho žrali a nesmírně ob-
divovali. Ano, nestydím se říci, že jsme mu jeho letecký život záviděli i s tou
válkou.“

František Chábera zemřel 21. října 1999 ve věku 87 let. Byl pohřben na li-
toměřickém hřbitově se všemi vojenskými poctami. Při zvuku hymny přelétly
dvě stíhačky z Čáslavi. Přišli se s ním rozloučit jeho spolubojovníci, včetně
velitele generálmajora Františka Fajtla, zástupci okresního a městského úřadu,
Svazu bojovníků za svobodu a jeho přátelé. 

Na Františka lidé nezapomněli. Dodnes je čestným velitelem letky v Čá-
slavi. „Je to pro nás velká pocta a výzva,“ přiznal velitel letky major Jaroslav
Míka. Učinil tak před několika týdny na litoměřickém hřbitově, nad kterým
u příležitosti 10. výročí Františkovy smrti opět přeletěly gripeny. Vzdaly tak
poctu vynikajícímu letci, který je nejen čestným občanem města Litoměřice,
ale nyní i mužem, po kterém byl pojmenován západní most. Tedy stavba vý-
znamná, stejně jako byl člověk, jehož jméno nyní nosí.        (eva)
(zpracováno s využitím internet. stránek čáslavské letky a vzpomínek  přátel) 

VELVYSLANCE ZAUJAL
PROJEKT  RICHARDU 

Izraelský velvyslanec Yaakov
Levy navštívil Litoměřice. Na radnici
ho přijal místostarosta Jaroslav
Tvrdík, tajemník úřadu Petr Panaš a
ředitel Centra cestovního ruchu Lito-
měřice Kamil Soukup. Kromě ná-
vštěvy věže Kalich a krátkého se-
známení se s městem se velvyslanec
zajímal i o městem připravovaný pro-
jekt částečného zpřístupnění bývalé
nacistické továrny Richard. 

„Už jsem o něm slyšel a považuji
ho za velmi zajímavý. Pro izraelský
národ je velmi důležité, že vznikají
projekty podobného typu,“ konstato-
val Yaakov Levy. Během své ná-
vštěvy Litoměřic ocenil mezinárodní
konferenci o holocaustu, kterou
v rámci českého předsednictví uspo-
řádalo v Praze a Terezíně minister-
stvo pro evropské záležitosti, jež do
pádu vlády vedl senátor za Litomě-
řicko Alexandr Vondra.  Přivítal i
vznik terezínského Institutu odkazu
šoa (hebrejské označení pro holo-
caust), který navazuje na cíle konfe-
rence. 

„V té souvislosti jsme izraelského
velvyslance informovali i o rozvíje-
jící se spolupráci mezi městy Terezín
a Litoměřice v oblasti cestovního ru-
chu,“ informoval místostarosta
Tvrdík. (eva)

MĚSTO SE SOUDÍ S MINISTERSTVEM
Ministerstvo obrany ČR nehodlá

městu Litoměřice bezúplatně pře-
vést kasárna Pod Radobýlem. Již
v roce 2008 oznámil náměstek mi-
nistra obrany František Padělek sta-
rostovi, že v úvahu vzhledem k ne-
příznivému vývoji financí v resortu
ministerstva přichází pouze úplatný
převod. Částku pohybující se v řá-
dech sta milionů korun však město
nemá. 

Hodlá však do svého majetku
získat alespoň část pozemků, o něž

se začalo  s ministerstvem obrany
soudit. „Konkrétně jde o jedenáct
parcel o rozloze zhruba dvou hek-
tarů, o nichž se domníváme, že by
s ohledem na historické souvislosti
mělo být jejich majitelem město Li-
toměřice,“ specifikovala Martina
Skoková z právního oddělení měst-
ského úřadu. Ministerstvo obrany
nárok nezpochybňuje, nicméně jak
uvedl ředitel sekce správy majetku
MO Josef Lachman, nemůže vzhle-
dem k současnému stavu legisla-

tivy a rozporuplné judikatuře tento
majetek prodat ani vydat. Doporu-
čil vydat se cestou soudního řízení,
kterou radní města akceptovali.  

„Jde totiž o pozemky, které by
mohly být do budoucna pro město
strategicky významné,“ konstatoval
tajemník úřadu Petr Panaš. Na mysli
tím měl především fakt, že pokud se
město stane vlastníkem alespoň části
pozemků v kasárnách Pod Radobý-
lem, dostane šanci ovlivňovat další
rozvoj v této lokalitě. (eva)

Obrazovka potemněla
Reklamy na velkoplošné obra-

zovce u Tyršova mostu už několik
týdnů neběží. Poté, co radnice ne-
chala zařízení postavené bez povo-
lení památkového i stavebního
úřadu zastínit dvěma kovovými
konstrukcemi, přestal provozovatel
obrazovky reklamy  vysílat. 

Instalaci stínících stožárů povolil
městu památkový úřad. Několik metrů
vysoké  zařízení se dvěma tři metry
vysokými a metr širokými bílými des-
kami instalovali pracovníci technic-

kých služeb za asistence policie. Uči-
nili tak i přes protesty Renaty Gure-
lové, jednatelky firmy, jejíž právní zá-
stupce tvrdí, že je provozovatelem
obrazovky, nikoli jejím vlastníkem.
„Stejně tak tvrdí, že prozradit jméno
majitele znemožňuje dodatek smlouvy
o pronájmu zařízení,“ uvedl tajemník
městského úřadu Petr Panaš.

Vlastníka obrazovky, jemuž jedi-
nému může dle zákona nařídit úřad
odstranění stavby, se tak zatím zjistit
nepodařilo. Zatímco majiteli hrozí po-

dle zákona až dvoumilionová pokuta
jak ze strany stavebního úřadu, tak
i památkového ústavu, provozovateli
pouze pokuta ve výši 200 tisíc korun.

Správní řízení s firmou Wau Me-
dia zahájil jak památkový, tak  i sta-
vební úřad. Obrazovka totiž byla na
soukromém objektu zapsaném jako
kulturní památka instalována bez
jejich  souhlasu.   „Věřím, že tuto
nemilou záležitost do půl roku do-
táhneme do konce,“ říká vedoucí
stavebního úřadu Jan Nejtek. Pouze
šest měsíců totiž trvá povolení pa-
mátkářů na dočasné umístění
stavby, jejíž konstrukce obrazovku
zastínila. (eva)
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Opilý řidič boural 
v Jarošově ulici

Opilého řidiče, který v Jarošově
ulici naboural do parkujícího vozidla,
zadržela v sobotu 17. října  před pá-
tou hodinou ranní hlídka městské po-
licie. Řidič Peugeotu 205 červené
barvy  nárazem poškodil VW Passat,
který parkoval ve spodní části Jaro-
šovy ulice. 

Ke zranění silně podnapilého
muže, jenž se ke konzumaci alko-
holu přiznal, nedošlo. 

Strážníci s ohledem na bezpečnost
projíždějících vozidel úsek monito-
rovali až do příjezdu policistů z ne-
hodové skupiny, kteří převzali pří-
pad k šetření.  

Chování matky řeší
sociální odbor

Na případ alkoholu holdující
matky, která do restaurace vodí děti
ve věku dva a sedm let, upozornili
strážníci pracovnice sociálního od-
boru. Učinili tak na konci října poté,
co zastihli ženu ve zjevně podnapi-
lém stavu v restauraci hotelu Krebs,
kam podle svědků pravidelně dochází
i se svými dětmi.  

Všímavá důchodkyně
upozornila na zloděje

Díky všímavosti starší ženy za-
drželi strážníci dva mladíky,  kteří se
o půlnoci vloupali do dvou vozidel
zaparkovaných v Českolipské ulici. 

„Chvíli před půlnocí nám bylo te-
lefonicky oznámeno, že se za budo-
vou prodejny nábytku Hobbyt pohy-
buje skupina podivně se chovajících
mladíků,“ popisuje situaci velitel
strážníků Ivan Králik.

Na místo ihned vyjela hlídka, která
podezřelé zadržela. Zjistila, že došlo
ke vloupání do dvou zaparkovaných
vozidel. Povedená dvojice mladíků
odcizila z aut autorádia, antény a
další věci.

Strážníci u nich našli i nástroje,
s jejichž pomocí vnikli do vozidel.
Případ šetří Policie ČR. 

„SENIOŘI V BEZPEČÍ“
Jak se bránit podvodníkům

bylo tématem besedy, která na
konci listopadu proběhla v klubu
seniorů v rámci projektu „Senioři
v bezpečí“. Senioři diskutovali
s policistkou z preventivně infor-
mační skupiny Policie ČR v Li-
toměřicích o bezpečném předvá-
nočním nakupování. Na závěr
obdrželi letáčky, samolepky s in-
strukcemi, jak se zachovat v pří-
padě nezvané návštěvy, nákupní
tašku s reflexními prvky a osobní
bezpečnostní alarm. Akci fi-
nančně podpořil odbor dopravy
a silničního hospodářství Měst-
ského úřadu v Litoměřicích.

NEJVĚTŠÍM  PROBLÉMEM
JE ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ

Pořádek střeží strážníci
Pořádek na novém Mostě generála Chábery budou

střežit litoměřičtí strážníci. „Na mostě byly instalovány
dvě kamery, které jsou napojeny na městský kamerový
systém,“ uvedl velitel městské policie Ivan Králik
s tím, že strážníci jsou tak v případě potřeby připraveni
okamžitě vyjet k dopravní nehodě a regulovat provoz
do příjezdu nehodové skupiny Policie ČR..

Městský kamerový systém tak byl rozšířen o dva
monitorovací body. Ještě do konce tohoto roku dojde
k rekonstrukci velína, na kterou získalo město z Pro-
gramu prevence kriminality dotaci ve výši 650 tisíc ko-
run. (eva) 

Technikou, kterou strážníci používají ve službě, se v
říjnu prezentovala školákům na výstavišti Zahrady Čech
i Městská policie v Litoměřicích. V rámci akce „Integro-
vaný záchranný systém Tvůj ochránce“, kterou pořádala
Policie ČR a jejíž cílovou skupinou byli žáci pátých tříd
litoměřických základních škol, ukázali strážníci dětem
služební vozidlo (viz foto), jeho vybavení, radar na mě-
ření rychlosti, záchranný člun a prostředky používané
k odchytu zvířat. Školáky seznámili i s funkcí městského
kamerového systému.

„Vzhledem k tomu, že se často objevují případy ma-
lých cyklistů, kteří nedodržují dopravní předpisy, připra-
vili jsme pro vyučující písemně a v několika výtiscích i zá-
sady bezpečné jízdy na kole,“ informoval velitel městské
policie Ivan Králik, který věří, že pedagogové s ním
v rámci dopravní výchovy seznámí nejen žáky pátých tříd.
„Jak jsme zjistili, mnohé děti například neví, že při jízdě

na kole nesmí použít přechod pro chodce. Přes něj mohou
kolo pouze vést,“ poukázal velitel na jeden z konkrétních
příkladů. (eva)

Městská policie se často stává ter-
čem kritiky z řad některých obyvatel
města. Někdy oprávněně, jindy ne-
oprávněně. Velitele Ivana Králika
jsme proto požádali o vysvětlení
problémů, na které v poslední době
veřejnost poukazovala.  

Vinobraní, jedna z nejnavštěvo-
vanějších akcí v roce, dopadla letos
z bezpečnostního hlediska i záslu-
hou městské policie velmi dobře.
Přesto se však objevila kritika, že
údajně jeden ze strážníků byl vi-
děn, jak ve službě pil burčák. Ově-
řoval jste si to?

„Osobně tomu nevěřím. Decho-
vou zkoušku službu konajících stráž -
níků provádíme namátkově v prů-
běhu celého roku a musím zaklepat,
vždy dopadla dobře. Všichni vědí, že
netoleruji ani zbytkový alkohol byť
v minimálním množství. Každopádně
abych do budoucna zabránil obvině-
ním tohoto typu, uložím operačnímu
pracovníkovi, aby při kterékoli vý-
znamnější akci obdobného druhu dal
dýchnout každému strážníkovi, který
se vrátí z pochůzky.“

Již několik měsíců pravidelně
kontrolujete pořádek v problémo-
vém panelovém domě v Revoluční

Výstava mapuje
stavbu mostu

Průběh unikátní stavby Mostu generála Chábery je ná-
mětem výstavy, která byla před několika dny zahájena  ve
vestibulu radnice.

„Jde o soubor více než stovky fotografií, jejímiž autory
jsou Luděk Veselý a Jindřich Čížek,“ informoval místosta-
rosta Jaroslav Tvrdík, autor nápadu přiblížit tímto způsobem
průběh stavby lidem.  Výstava je přístupná v době úředních
hodin. V případě zájmu veřejnosti potrvá do konce ledna.

O průběhu stavby mostu vyjde zanedlouho i pamětní
brožura. Čtenáři v ní naleznou také historii Tyršova mostu.
V příštím roce totiž uplyne sto let od jeho stavby. (eva)

Strážníci předvedli dětem služební techniku

ulici čp. 7. Zaznamenáváte nějaké
zlepšení?

„To je spíš dotaz pro obyvatele
domu. Domnívám se však, že se
zlepšil pořádek uvnitř domu, ve skle-
pích, případně na chodbách, odkud
vyhazujeme lidi, kteří zde nemají co
dělat, případně se nevhodně chovají.
Regulovat množství návštěv, které si
zvou nájemníci, však nemůžeme.“

Co v současné době považujete
za největší problém Litoměřic?

„Určitě špatné parkování, a to
hlavně na sídlištích. Je však třeba po-
dotknout, že viníkem tohoto stavu je
akutní nedostatek parkovacích míst.
Parkování v centru vedení radnice již
vyřešilo. Stavy, kdy kvůli jednomu zá-
sobovacímu vozu byla neprůjezdná
Lidická, Dlouhá, případně další ulice,
jsou minulostí. Nyní je však třeba za-
čít intenzivně pracovat na hledání vol-
ných ploch vhodných pro zvýšení
počtu parkovacích míst na sídlištích.“

Jste na sídlištích k řidičům
špatně parkujících vozidel tole-
rantnější?

„Snažili jsme se přimět řidiče ke
zlepšení kázně v Heydukově ulici a
A.Muchy. Naše úsilí vyvolalo vlnu
nevole. Přiznávám, že nyní jsme to-
lerantnější, ovšem pouze v případech,
kde je tolerance na místě.“

V jakých oblastech se naopak si-
tuace v Litoměřicích zlepšila?

„Tak určitě v množství vykrade-
ných nebo odcizených aut. Pozitivní
vliv v tomto ohledu nepochybně má
městský kamerový systém. A pak
také ubylo vandalismu.“

Eva Břeňová   

Velitel městské policie Ivan Králik.   
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Kino MÁJ

Dùm kultury
LEDEN
2.1. Ples Domu kultury

Zahájení plesové sezóny. Od 20.00hod.
10.1. Sváťovo dividlo

Loutková pohádka O Smolíčkovi. Od 10 a 15.00hod.
13.1. Tančírna

Taneční večer pro všechny, kdo rádi tančí. Od 19.30hod.
17.1. Taneční odpoledne

Taneční odpoledne pro všechny generace. Od 15.00hod.
19.1. Pouště a jezera Chile

Cestopisná přednáška Zuzky a Jardy Vozábovi.
Od 18.00hod.

20.1. Hana Zagorová & Petr Rezek -  Koncert. Od 19.30hod.
24.1. Sváťovo dividlo

Loutková pohádka "ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA". 
Od 10.00 a 15.00hod.

27.1. Elena Sonenschine trio
Jazz / blues ve foyer. Od 19.30hod

Maturitní plesy:
8.1. Maturitní ples GJJ
9.1. Maturitní ples GJJ

15.1. Maturitní ples VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.
16.1. Maturitní ples Gymnázium Roudnice n.L.
22.1. Maturitní ples ISŠ třída HT 4
23.1. Maturitní ples SPgŠ Litoměřice
29.1. Maturitní ples KŠPA Litoměřice
30.1. Maturitní ples Gymnázium Roudnice n.L.

PROSINEC 
18.12. Astro Boy (USA, Japonsko,

2009, anim. sci-fi)
Od 15.30 hod.
Zemský ráj to na pohled
(ČR, 2009, komedie)
Od 17.30 hod.
Oko ve zdi (ČR/SR, 2009, thril-
ler) Od 20.00 hod.

19.12. Astro Boy. Od 15.30hod.
Oko ve zdi. Od 17.30hod.
Zemský ráj to na pohled.
Od 20.00 hod.

20.12. Astro Boy. Od 15.30hod.
Zemský ráj to na pohled.
Od 17.30 hod.
Oko ve zdi. Od 20.00 hod.

21.12. Zemský ráj to na pohled.
Od 20.00 hod.

22.12. Doba ledová 3: Úsvit dino-
saurů (USA, 2009, animovaný)
Od 9.00 hod.
Zemský ráj to na pohled. 
Od 20.00hod.

23.12. Doba ledová 3
ZDARMA  - Od 10.00 hod.
Zemský ráj to na pohled.
Od 17.30 a 20.00hod.

24. – 27.12. Kino nehraje
28.12. Tři sezóny v pekle (ČR, 2009,

milostné drama)
Dokud sníš, nejsi mrtvý.
Od 17.30hod.
Paranormal activity (USA,
2009, horor)
Víš, co se děje v noci, když spíš?
Od 20.00 a 22.00 hod.

29.12. Tři sezóny v pekle.
Od 17.30 hod.
Paranormal activity.
Od 20.00 hod.

30.12. Paranormal activity.
Od 17.30 hod.
Tři sezóny v pekle. 
Od 20.00hod.

31.12. Kino nehraje.

LEDEN
2.1. Zakletý v čase (USA, 2009, ro-

mantické drama) Od 17.30hod.
Zoufalci (ČR, 2009)
Od 20.00hod.

3.1. Motýlí čas (ČR/Kanada, 1992)
Od 15.30hod.
Zoufalci. Od 17.30hod.
Zakletý v čase. Od 20.00hod.

4.1. Zakletý v čase. Od 17.30hod.
5.1. Zoufalci. Od 20.00hod.
6.1. Zoufalci. Od 17.30hod.

Zakletý v čase. Od 20.00hod.
7.1. Vernisáž výstavy „Detail“ –

Rostislav Král.
Od 19.00hod.
Avatar (USA, 2009, akční sci-
fi). Od  17.30hod.
Souboj s nebem
(Mexico/Francie, 2005) –
filmový klub
Od 20.00hod.

8.1. Dvojka (ČR, 2009)
Roadmovie ve třech.
Od 17.30hod.
Avatar. Od 20.00hod.

9.1. Ať žijí rytíři (ČR, 2009, ro-
dinný)  Od 15.30hod.
Dvojka. Od 17.30hod.
Avatar. Od 20.00hod.

10.1. Ať žijí rytíři. Od 15.30hod.
Avatar. Pozor již od 17.00hod.
Dvojka. Od 20.00hod.

11.1. Ať žijí rytíři. Od 17.30hod.
Avatar. Od 20.00hod.

Divadlo K. H. Máchy
PROSINEC

20.12. Vánoce Tří sněhuláků – Divadlo
rozmanitostí Most
Co se asi může stát, když docela
obyčejný sněhulák dostane do ruky
místo koštěte Růži. Od 15.00hod.

LEDEN

Představení pro školy (i veřejnost):
19. 1. O KUBOVI ZE SMOLNÉ

LHOTY. Od 9 a 10.30 hod. Pro
MŠ a 1. až 4. třídy ZŠ. 
Výpravná česká pohádka s písnič-
kami na motivy Elišky Krásnohor-
ské „O zmatené víle Štěstí“, která
vychází z klasických pohádkových
příběhů, kdy dobro zvítězí nad zlem
a láska nad nenávistí. Kouzelná po-
hádka plná písniček v podání DI-
VADLA NA rozHRANÍ Praha.
Vstupné: 40 Kč.

27.1. MRAZÍK. Pro MŠ a 1. – 5. třídy
ZŠ. Pohádka na motivy proslulého
filmu –  v hlavní roli Ivánka Jan
Révai. Hrají herci Docela velkého
divadla Litvínov. Od 9 a 10.30 hod.
Vstupné: 50 Kč.

22. 1. OIDIPUS REX.
Vládce Oidipus se před zraky zmí-
rající veřejnost urputně vstříc
pravdě. Rodinná tragédie o dávno
naplněné věštbě a o zlu, která na-
páchala snaha se jí vyhnout. Hrají:
Jiří Racek, Eva Režnarová, Milan
Stehlík, Jan Skopeček, Kryštof No-
hýnek. Uvádí Strašnické divadlo
Praha. Od 10 hod. 
Vstupné: 70 Kč.

Představení pro děti s rodiči:
17. 1. Divadelní společnost 

Františka Kreuzmanna
NA SALAŠI DRACI JSOU.
Pojďte a prožijte celý rok na salaši
s Ondrou a Jurou. Půvabná, las-
kavá a hlavně humorná valašská
pohádka, která pobaví nejen děti,
ale i jejich rodiče. 
Vstupné: 50 Kč.

31.1. Spolek divadelních ochotníků
v Braníku
O KRÁLI, KTERÝ KÝCHAL. 
Z malého království díky zlé babici
Kejchavici utečou téměř všichni
poddaní. Pohádka  plná písniček…
Vstupné: 50 Kč.

12.1. Avatar. Pozor již od 17.00 a
20.00hod.

13.1. Avatar. Pozor již od 17.00 a
20.00hod.

14.1. Pohádky pod sněhem 
(ČR, animované pásmo)
Krtek, Mikeš, Dorotka a další.
Od 9.30hod.
Stínu neutečeš
(ČR, 2009, drama) 
Od 17.30hod.
Život za zdí (Mexico, 2007)
Od 20.00hod.

15.1. Vyfič (USA, 2009, komedie)
Od 17.30hod.
Stínu neutečeš. Od 20.00hod.

16.1. Motýlí čas. Od 15.30hod.
Stínu neutečeš. Od 17.30hod.
Vyfič. Od 20.00hod.

17.1. Vyfič. Od 17.30hod.
Stínu neutečeš. Od 20.00hod.

18.1. Vyfič. Od 17.30hod.
Antikrist (Dánsko/Německo/
Polsko, 2009)
Od 20.00hod.

19.1. Protektor (ČR, 2009, milostné
drama) Od 17.30hod.
Antikrist. Od 20.00hod.

20.1. Protektor. Od 10.00hod.
Vstupné pro seniory.
Protektor. Od 20.00hod. 

21.1. Kawasakiho růže (ČR, 2009,
drama)
Od 17.30hod.
Vnitřní poušť (Mexico, 2008) –
Filmový klub
Od 20.00hod.

22.1. Mikulášovy patálie
(Francie, 2009)
Adaptace známých dětských
knížek. Od 17.30hod.

Kawasakiho růže.
Od 20.00hod.

23.1. Mikulášovy patálie.
Od 15.30hod.
Kawasakiho růže.
Od 17.30 a 20.00hod.

24.1. Mikulášovy patálie.
Od 15.30hod.
Kawasakiho růže.
Od 17.30 a 20.00hod.

25.1. Kawasakiho růže.
Od 17.30hod.
Samec (USA, 2009)
Od 20.00hod.

26.1. Samec. Od 17.30hod.
Kawasakiho růže.
Od 20.00hod.

27.1. Kawasakiho růže.
Od 17.30hod.
Samec. Od 20.00hod.

28.1. Princezna a žabák 
(USA, 2009, animovaný)
Od 17.30hod.
Sin Nombre
(Mexico/USA, 2009) – 
Filmový klub
Od 20.00hod.

29.1. Princezna a žabák.
Od 10.00hod.
Trable v ráji (USA, 2009, ko-
medie) Od 17.30hod.
Galimatyáš
(Francie, 2009, komedie)
Od 20.00hod.

30.1. Princezna a žabák.
Od 15.30hod.
Galimatyáš. Od 17.30hod.
Trable v ráji. Od 20.00hod.

31.1. Princezna a žabák.
Od 17.30hod.
Trable v ráji. Od 20.00hod
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LITOMĚŘICE SVOU PRÁCI OBHÁJILY
Litoměřice patří v oblasti kvality

veřejné správy mezi republikovou
špičku. Město obhájilo  zařazení do
druhé nejvyšší kategorie „B“ v rámci
kritérií Místní Agendy 21. Obhajoba
proběhla před členy pracovní sku-
piny MA 21, která je zřízena Radou
vlády pro udržitelný rozvoj. 

„Stejně jako v minulém roce jsme
museli doložit, že město jde ces-
tou udržitelného rozvoje, tedy že stra-
tegicky plánuje další rozvoj. Což zna-
mená, že zapojuje veřejnost do
komunitního plánování, medializuje
postupy úřadu, aktivně spolupracuje
při výměně zkušeností mezi jednotli-
vými městy tím, že předkládá kvalitní
příklady dobré praxe, například ener-
getické projekty,“ vysvětlil zastupitel

Petr Hermann, který má v Litoměři-
cích Místní Agendu 21 na starosti. 

Místní Agenda 21 je celostátním
programem, který pomáhá zvyšovat
kvalitu života obyvatel v místních
podmínkách.V naší republice se jí
věnuje téměř 140 měst, obcí a re-
gionů.  

Kategorie jsou podle náročnosti
rozděleny na skupinu „Zájemci“ a
dále na skupiny „D“, “C“ a „B“.
Ve druhé nejvyšší kategorii B je spo-
lečně s Litoměřicemi pouze šest
měst. „Nejvyšší skupina „A“ bude
otevřena až v příštím roce. Nejblíže
k jejímu dosažení mají města Vsetín
a Chrudim, která skupinu „B“ obhá-
jila již čtyřikrát,“ upřesnil Petr Her-
mann. (eva)

INFORMAČNÍ CENTRUM JE
VÝKLADNÍ SKŘÍNÍ RADNICE 
(Dokončení ze str. 1)

IC je vybaveno moderní techni-
kou, na kterou jsou zvyklí zahra-
niční návštěvníci. Asi největším pří-
nosem budou pro turisty audio
guidy vybavené GPS (elektronic-
kou navigací), tedy zařízení do jisté
míry nahrazující průvodcovskou
službu. V několika jazycích totiž
poskytne výklad o zajímavých mís-
tech a významných památkách re-
gionu. Díky GPS mohou turisté
sami chodit, případně jezdit na kole,
po prohlídkových trasách. „Nezna-
mená to však, že se zbavíme prů-
vodců. Pouze doplníme jejich
služby dalším servisem, na který

jsou někteří turisté zvyklí. Navíc
můžeme poskytovat tyto služby po
celý rok a v podstatě nepřetržitě,“
vysvětlil místostarosta Jaroslav
Tvrdík.  

V nově otevřeném IC přibyly i
propagační materiály. Díky finanč-
nímu příspěvku Ústeckého kraje byly
vydány aktuální mapy, brožury a le-
porela. Kromě toho město získalo do-
taci z Regionálního operačního pro-
gramu regionu soudržnosti NUTS II
Severozápad na realizaci projektu
"Litoměřice známé před i za svými
hradbami", jehož součástí je vyba-
vení informačního centra audiovi -
zuální technikou. (eva) 

KONEC SKVĚLÉ SEZÓNY
Druhá plavební sezona na Labi

skončila. „Pro loď Porta Bohemica 1
s kapacitou 300 míst byla nadmíru
úspěšná,“ konstatoval ředitel Labské
paroplavební společnosti Jaroslav
Tvrdík. Učinil tak minulý měsíc v lito-
měřickém hotelu Roosevelt, kde za
účasti starosty Ladislava Chlupáče, se-
nátora Alexandra Vondry, radní Ústec-
kého kraje Jany Ryšánkové, ředitele
Dolního závodu Povodí Labe Jindří-
cha Zídka, ředitele Ředitelství vodních
cest ČR  Miroslava Šefary a dalších
hostů proběhlo slavnostní ukončení le-
tošní sezony.

POČET PASAŽÉRŮ
SE ZDVOJNÁSOBIL

Zatímco v průběhu loňské první se-
zony přepravila loď zhruba sedmnáct
tisíc návštěvníků, letos jich už bylo tři-
cet tisíc. Urazila 6 437 říčních kilome-
trů , což je o více než 1,3 tisíce kilo-
metru více než loni. „Porta Bohemica 1
totiž rozšířila trasu. Loni plula mezi
Roudnicí, Litoměřicemi a Ústím nad
Labem. Letos doplouvala až do Štětí,
které se stalo novým členem Labské
paroplavební společnosti,“ připomněl
Jaroslav Tvrdík.

MNOHÉ SPOLEČENSKÉ
AKCE BYLY PRESTIŽNÍ

Porta Bohemica 1, moderní plavidlo
s rybí restaurací, si získala řadu obdivo-
vatelů. Svědčí o tom nejen množství pře-
pravených turistů, ale i řada prestižních
akcí, které proběhly na její  palubě. Pat-
řily mezi ně představení nové zlaté
mince vydané Českou národní bankou
nebo  prezentace nového modelu vozu
BMW. Uskutečnil se zde i celostátní
sněm lékárníků a mezinárodní setkání
Rizalových rytířů. Oblíbené byly i dis-
kotékové večery určené střední gene-
raci. Významným počinem pak je zís-
kání certifikátu „Cyklisté vítáni“, který
byl udělen za služby poskytované cy-
klistům na palubě lodi.

Přestože sezoně odzvonilo, život na
palubě lodi zdaleka nekončí. Například
13. listopadu se zde uskutečnila disko-
téka s českými a slovenskými písnič-

kami, 5. prosince mikulášská plavba.
Vánoční plavby pak proběhnou 26.
a 27. prosince, chybět nebude ani sil-
vestrovský večer. 

POČET PŘÍSTAVIŠŤ
OPĚT STOUPNE

Vedení Labské paroplavební společ-
nosti již nyní plánuje další rozvoj pro-
jektu veřejné lodní dopravy na dolním
toku řeky Labe. Počet míst, kde bude
Porta Bohemica 1 stavět, vzroste. Při-
bude přístaviště v Nučničkách. V sou-
časné době jsou vedena jednání týkající
se dalšího prodloužení trasy do Měl-
níka, přičemž loď by nově přistávala
nejen v Mělníku, ale i Počáplech a Dol-
ních Beřkovicích.

NOVÁ LOĎ POPLUJE
TAKÉ PO OHŘI

Zatímco rozšíření trasy až na Měl-
ník se nachází ve stadiu jednání, při-
pojení Terezína je již jistotou. „Mezi
Terezínem a Litoměřicemi popluje níz-
koponorové plavidlo pro zhruba šest
desítek osob,“ informoval předseda
správní rady Labské paroplavební spo-
lečnosti Kamil Soukup. Jeho majite-

lem bude stejně jako v případě Porty
Bohemici Karel Svoboda. Statisíce ná-
vštěvníků Památníku Terezín se totiž
v tomto vojenském městě zdržuje  mi-
nimálně. Prostřednictvím nového pro-
duktu směřovaného do oblasti rozvoje
cestovního ruchu chce vedení Terezína
a Litoměřic tento fakt změnit. „Turisté
by po návštěvě Památníku navštívili
tzv. rozsypovou loučku u Ohře, na kte-
rou byl za druhé světové války sypán
popel obětí terezínského ghetta. Vzá-
pětí  nastoupí  na palubu lodi, která je
odveze do Litoměřic, kde na ně již
bude čekat výletní vláček. S ním  ab-
solvují okružní jízdu městem, v rámci
které zavítají i k památníku obětí bý-
valého litoměřického koncentračního
tábora a ke krematoriu, kde byli vězni
zpopelňováni. Lodí se poté vrátí zpět
do Terezína. 

Plavidlo, které propojí po vodě Te-
rezín s Litoměřicemi, však zřejmě ne-
bude jedinou novou lodí, jež má
v příští sezoně plout pod vlajkou Lab-
ské paroplavební společnosti. Karel
Svoboda již z Rakouska dovezl pla-
vidlo, které nyní prochází interiéro-
vými úpravami. Eva Břeňová 

Divadlo povede
Tomáš Mikulský
Ve vedení divadla dojde ke

změně na postu vedoucího. Na zá-
kladě výběrového řízení, do něhož
se přihlásilo devatenáct uchazečů
a které vedl místostarosta Jaroslav
Tvrdík, nastoupí 1. ledna na tuto
pozici Tomáš Mikulský.  Taneční
mistr, moderátor a choreograf chce
dále pracovat na zkvalitnění a roz-
šíření nabídky programů a jejím
propojením s komerčním využitím
divadla. (eva)

Prestiž Litoměřic
stoupá i v zahraničí

Litoměřicím stoupá v oblasti roz-
voje cestovního ruchu prestiž.
Svědčí o tom i ocenění, které se
městu dostalo na veletrhu cestov-
ního ruchu ve švýcarském Luganu,
a to v kategorii Natural Paradise
(Přírodní ráje). 

„Výběr turistických destinací byl
zcela anonymní a o našem umístění
jsme se dozvěděli až z pozvání orga-
nizátorů veletrhu k převzetí ceny,“
konstatoval  ředitel Centra cestov-
ního ruchu Litoměřice Kamil Sou-
kup, který ocenění převzal z rukou
ředitele veletrhu. 

Pro rok 2009 bylo na veletrhu ces-
tovního ruchu I-Viaggitori v Luganu
ve Švýcarsku oceněno cenou Swiss
Tourism Awards 2009 celkem 25 tu-
ristických destinací z celého světa.
V kategorii Natural Paradise byly
mezi pět vybraných turistických des-
tinací zařazeny odbornou vědeckou
komisí Litoměřice s přídomkem
"Perla zahrady Čech". V té samé ka-
tegorii byly oceněny například i Ma-
ledivy.

Toto významné uznání provází zá-
roveň i doporučení turistům k ná-
vštěvě oceněné destinace. V minu-
lých letech, byť v jiné kategorii, byly
oceněny z ČR pouze Karlovy Vary
a Kutná Hora. (eva)

Slavnostní zakončení lodní sezony proběhlo v hotelu Roosevelt. Hostům servíro-
val dort ve tvaru Porty Bohemiky její majitel Karel Svoboda
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Jeho skladby hrají dodnes 

TIPY PRO VÁS
Výstava FotoporoT

Až do konce prosince je v divadle
k vidění výstava porotců fotosoutěže
Život a ruch v Českém středohoří.
Zastoupeny jsou fotografie nejrůz-
nějších žánrů  - od městských scené-
rií, krajiny, portréty, až k reportážní
fotografii. Nyní již běží druhý ročník
fotosoutěže. Více na webových strán-
kách města

Proměna Litoměřic
Litoměřice mají další zajímavou

publikaci týkající se jejich historie.
Nese název Litoměřice v proměnách
času a jejími autory jsou Vitalij Ma-
rek a Josef Rotter. Jde o knihu starých
a nových fotografií, která přesně do-
kumentuje, jak vypadala různá lito-
měřická zákoutí před sto lety a jak
dnes. Staré pohlednice pocházejí ze
sbírky Vitalije Marka. Autorem těch
nových je  fotograf Josef Rotter.

Josef Rotter a Vitalij Marek při auto-
gramiádě. Foto Eva Břeňová 

Litoměřicku vychoval nespočet
skvělých muzikantů. Je vynikajícím
klavíristou a autorem několika sym-
fonických skladeb. Zároveň je zřejmě
i nejdéle sloužícím ředitelem školy.
V jeho případě základní umělecké
školy, dříve lidové školy umění.

Františka Maršálka přijal počátkem
prosince na radnici u příležitosti jeho
88. narozenin  starosta Ladislav Chlu-
páč. Osobně mu poděkoval za dlou-
holetou práci s dětmi i za jeho sklada-
telské a klavírní výkony. „Plody vaší
dlouholeté práce sklízíme dodnes,“
konstatoval starosta směrem k muži,
který řídil litoměřickou hudební školu
neuvěřitelných 34 let. 

František Maršálek si i přes požeh-

naný věk dokáže vzpomenout na
každý detail své  dlouhé profesní ka-
riéry. Mezi své největší úspěchy řadí

složení dvou symfonií   Obrazy z Má-
chova kraje a symfonii věnovanou to-
muto městu. Obrazy z Máchova kraje
dokonce zazněly před lety na sále sta-
rého Hrádku v podání Severočeského
symfonického orchestru, který tehdy
řídil šéfdirigent Libor Pešek.

Skvělý klavírista, skladatel, im-
provizátor a pedagog žije aktivně i ve
svých 88 letech. Je totiž náruživým
sběratelem minerálů, který navíc rád
maluje krajinu, a to hlavně České
středohoří.

Skladby Františka Maršálka se
hrají dodnes. Naposledy zazněly na
konci listopadu  v divadle v podání
učitelů zdejší základní umělecké
školy. Text a foto Eva Břeňová

František Maršálek oslavil 88 let.

ANDĚLÉ ZACHRÁNILI VÁNOCE
Banda pekelníků chtěla

Litoměřičanům ukrást v pá-
tek 4. prosince Vánoce. Malí
i velcí čerti v čele s Lucife-
rem chrlili oheň na rudě sví-
tícím pódiu směrem k lidem,
jež zcela zaplnili střed  ná-
městí. Tak jak to ale ve
správné pohádce bývá, i ten-
tokrát zvítězilo dobro nad
zlem. Z více než čtyřiceti-
metrové výšky věže kostela
slétl anděl, který starostovi
města přinesl obří zlatý klíč,
jehož pootočením se i letos
rozsvítil vánoční strom,
stejně jako ostatní výzdoba
centra města. Úspěšnou
snahu o záchranu Vánoc ko-
runoval za hudebního dopro-
vodu písně Celine Dion oh-
ňostroj. 

Vánoční pořady
Živý Betlém na Dómu. Hospic sv.
Štěpána a jeho přátelé i letos zvou na
živé výjevy z Betléma, spojené s vy-
právěním a zpíváním vánočních písní.
Akce, jejímž hostem bude biskup Jan
Baxant, se uskuteční 23. prosince od
16 hodin na Dómském náměstí. 

Mše v katedrále. Štědrovečerní mši
pro rodiny s dětmi bude sloužit od 16
hodin Mons. Jan Baxant. Půlnoční
mši začínající ve 22 hodin povede
generální vikář P. Stanislav Přibyl.

Vánoční zpívání:
19.12. Pěvecké sdružení litoměřic-

kých učitelů, Litoměřický
Hlásek a Komorní smyčcový
orchestr ZUŠ, J.J. Ryba:
Česká mše vánoční, kate-
drála sv. Štěpána. Od 18 hod.

24.12. Cantica Bohemica, štědrove-
černí zpívání na Mírovém
náměstí. Od 15 hod. 

26.12. Páni kluci,  vánoční zpívání v
katedrále sv. Štěpána. Od 15
hod. 

28.12. Cantica Bohemica,  vánoční
koncert v kostele sv. Jakuba.
Od 17 hod.               

Do Prahy putovala vzácná díla
Klaudiánova mapa Čech, konvolut Aristotelovy Meta-

fyziky s kresbou přijímání pod obojí na přídeští z fondu ka-
pitulní knihovny a dvě malovaná oltářní křídla z Roudník
na Ústecku s vyobrazením Jana Husa na hranici. Tato
vzácná díla ze sbírek litoměřické diecéze jsou od 16. pro-
since vystavena v Císařské konírně na Pražském hradě. 

Originál Klaudiánovy mapy Čech, první samostatné
tištěné mapy Čech z roku 1518, která se zachovala jen v
jediném výtisku, a to v biskupské knihovně v Litoměři-
cích, a prvotisk Aristotelovy Metafyziky si budou moci
návštěvníci výstavy Umění české reformace prohlédnout
vůbec poprvé. Na Pražský hrad byla díla z depozitářů li-
toměřické diecéze převezena počátkem prosince. Vý-
stava bude probíhat  do 4. dubna příštího roku. Zájemci
si ji mohou prohlédnout denně, kromě 24. prosince,
v době  od 10 do18 hodin. (mich)

TRHY JIŽ ZAČALY
Vánoční trhy ovládly litoměřické náměstí. I letos

jsou spojené s kulturním programem. Začíná každý
den v 10 hodin a končí většinou kolem devatenácté ho-
diny. Opět se do něj zapojily děti základních a mateř-
ských škol, stejně jako další hosté. Například v neděli
od 16 hodin vystoupí Elvis Presley alias Rosťa Pe-
choušek, chybět nebude ani Podřipský žesťový kvintet.

Na pultech zhruba třech desítek dřevěných stánků na-
bízejí prodejci zboží s vánoční tematikou, ručně malo-
vané ozdoby, olejové lampy, zimní pletené zboží, vý-
robky kováře, vánoční ozdoby, svíčky a další dárkové
zboží. K dostání je i svařené víno a typicky vánoční ob-
čerstvení.

Trhy skončí 22. prosince. Jejich vyvrcholením bude
vystoupení pouličního orchestru Péro za kloboukem (16
hod.) a posléze Dixi Bandu (18 hod.).  

Rozsvítit vánoční strom otočením velkého zlatého klíče
pomohli starostovi náhodně vybraná dívka a chlapec.

Foto Eva Břeňová

Vedení radnice letos při-
šlo se zcela novým scéná-
řem rozsvěcení vánočního
stromu. „Chtěli jsme ho po-
sunout o laťku výš, což se,
soudě dle reakcí obyvatel
města, podařilo,“ konstato-
val místostarosta Jaroslav
Tvrdík. V obdobném duchu
by tak tato předvánoční akce
měla pokračovat i v příštím
roce. „Jen je třeba odstranit
drobné nedostatky, jako na-
příklad příliš mnoho deci-
belů, stejně jako průjezd vo-
zidel centrem,“ dodal
místostarosta.

Pořad, který pro Litomě-
řice připravila chomutovská
agentura, stál 140 tisíc, což
je jen o něco málo více než
v roce předchozím. (eva) 


