
PROBÍHÁ DERATIZACE MĚSTA
V  Litoměřicích probíhá hloubko-

vá, celoplošná deratizace. V  těchto 
dnech městem najatá firma pokládá 
v domech jedové pasti. Zároveň s tím 
probíhá průzkum výskytu hlodavců. 
Největším problémem přitom jsou 
přemnožení potkani. 

„Prosím tímto obyvatele města o in-
formace, na kterých místech zazname-
návají vyšší množství hlodavců,“ vyzval 
vedoucí odboru životního prostředí 
městského úřadu Pavel Gryndler ke 
spolupráci. Za nezvykle vysokým vý-
skytem hlavně potkanů stojí podle něj 
loňská teplá zima, stoupající množství 
potravin vhazovaných do odpadových 
nádob, ale i „krmící koutky“. Tak Pavel 
Gryndler nazývá místa, kam lidé zá-

měrně odkládají jídlo, aby nasytili tou-
lavé psy a kočky, aniž by si uvědomili, že 
tak krmí i hlodavce. Jedno takové místo 
například bylo zjištěno v Liškově ulici. 
Problémy však mají i jinde – v Plešivec-
ké ulici, Raisově, U Kapličky apod.

Deratizace záměrně probíhá v zim-
ních měsících, kdy se hlodavci stahují 
do tepla. Ukončena má být v  únoru. 
Podle množství odebraného jedu a po-
čtu uhynulých zvířat pak lze určit, jak 
byla úspěšná. Město na realizaci akce 
vyčlenilo více než půl milionu korun.

V bytových domech, kde jsou jedové 
pasti umístěny, byly instalovány infor-
mační cedule. Náklady hradí město. 
V případě provozoven platí pasti pod-
nikatelé. (eva)

VÁNOČNÍ STROM SPOLU
ROZSVÍTÍME 2. PROSINCE

Na náměstí byl na konci listopadu postaven vánoční strom. Jde o zhru-
ba dvanáct metrů vysoký smrk pichlavý, který městu darovala soukromá 
osoba z Litoměřic. I s vánoční výzdobou instalovanou nejen na Mírovém 
náměstí, ale i v dalších částech města, se rozzáří v pátek 2. prosince. Rozsví-
tí ho místostarosta města v 18 hodin. Vánočně laděný program plný pohá-
dek, zpěvu, zábavy a soutěží o ceny však začíná již v 15.30 hodin fanfárami 
a koledami. Pokračování na straně 16

PODNIKATELSKÉ
FÓRUM 2016

Vedení města zve na Podnika-
telské fórum, které se uskuteční 
v úterý 6. prosince od 17.30 hodin 
v sále hradu. Pro podnikatele jde o 
příležitost seznámit se s projekty, 
které město připravuje, a zároveň 
o příležitost k prezentaci vlastních 
nápadů vedoucích k rozvoji města. 
V rámci programu bude mimo jiné 
představena nová sekce pro pod-
nikatele založená na webu města, 
plán elektromobility, prezentovány 
výsledky veletrhu TECHNODAYS 
na litoměřickém výstavišti a pro-
mítnut nový film o Litoměřicích, 
který propaguje plochy určené k 
dalšímu rozvoji, ale i město jako ta-
kové. (eva)

ČTĚTE UVNITŘ
• Stojí nemocnice před zásadním 

rozhodnutím? (str. 3)
• Anketa k pěší zóně ukázala 

různorodost názorů (str. 5)
• Projekt magnetické rezonance 

pokročil (str. 7)
• Na nákup nové techniky 

přispělo město hasičům (str. 8)

Radniční zpravodaj
SLOVO STAROSTY
Vážení Litoměřičané,

rok 2016 po-
malu končí. 
Pojďme se za 
ním společně 
ohlédnout. Na 
jaře se podařilo 
otevřít Tyršův 
most po zhruba 
rok trvající re-
konstrukci. Vy-
budovali jsme v 

Želeticích kanalizaci a postavili dvě 
nové komunikace na Miřejovické 
stráni. Dokončena byla  první etapa 
regenerace pokratického sídliště a 
zahájena etapu druhá.  Pokračova-
la oprava škol a školek, nové hřiště 
získalo Srdíčko. Technickému klu-
bu mládeže jsme nabídli vhodněj-
ší prostory.  Město zakoupilo do 
svého vlastnictví některé objekty v 
kasárnách pod Radobýlem, které 
považujeme z hlediska budoucího 
rozvoje za důležité.

Od Ministerstva vnitra jsme 
převzali cenu za 3. místo v soutě-
ži „Přívětivý úřad“. Litoměřice se 
umístily na stříbrné pozici v soutěži 
„Historické město ČR 2015“. Dru-
hou příčku jsme získali i v národní 
soutěži o elektronického oskara. Po-
kračuje realizace úsporných energe-
tických opatření v objektech města. 
Instalovali jsme první solární lavič-
ku v ČR.  Dle harmonogramu pro-
bíhá oprava výtluk na silnicích, a to 
s využitím nové techniky zakoupe-
né pro technické služby. 

Úspěšný byl první ročník veletrhu 
Technodays zaměřený na podporu 
technického vzdělávání. Sochařské 
sympozium rozšířilo venkovní ex-
pozici soch. V rámci Litoměřického 
kulturního léta se konalo několik de-
sítek pěkných akcí.  Udělili jsme ceny 
Aloise Klára osobnostem města a 
uspořádali několik kampaní zamě-
řených na zdraví, seniory, rodiny s 
dětmi apod. 

Snad vás potěšilo i to, že dítě do 
jednoho roku, narozené po 1. led-
nu 2016, neplatí poplatek za svoz 
komunálního odpadu. Ve větší 
míře jsme zapojili vás, obyvatele, do 
rozhodování o dalším směřování 
města, mimo jiné i formou partici-
pativního rozpočtování, jehož vý-
sledkem je nová lanová dráha pro 
děti na úpatí Mostné hory.

Věřím, že i příští rok bude pro Li-
toměřice úspěšný. Krásné a spoko-
jené svátky vánoční Vám přeje 

Ladislav Chlupáč

OLYMPIONIK PŘIVEZL ZLATO Z RIA

„Krpálek, Krpálek…“ skandovalo 6. října v tělocvičně více než pět stovek žáků Základní školy Ladova. Na besedu 
do školy, v níž pod vedením ředitele Václava Červína vyrostla řada úspěšných judistů, totiž zavítal Lukáš Krpálek, 
který z letní olympiády v Riu letos přivezl jako jediný Čech zlatou medaili.Sympatický sportovec, který je i mistrem 
světa z roku 2014 a dvojnásobným mistrem Evropy, trpělivě odpovídal na dotazy, které připravili nejen pedagogové, 
ale hlavně samotné děti. Lukáš vzpomínal i na to, jaké obavy z případného sportovního neúspěchu v sobě nesl jako 
vlajkonoš české výpravy. Naštěstí byly zbytečné, protože převálcoval všechny soupeře. Základní škola Ladova je zamě-
řená právě na sport. Členové oddílu Sport judo Litoměřice, který již od roku 1989 dosahuje řady mimořádných úspě-
chů, trénují právě ve zdejší tělocvičně.  Momentálně registruje více než stovku členů. Nejen pro ně je Lukáš Krpálek 
příkladem. Text a foto Eva Břeňová 
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Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

MĚSTO CHCE KOUPIT
AREÁL V POBŘEŽNÍ ULICI
Město Litoměřice plánuje, že od 

Ministerstva obrany (MO) koupí 
další majetek označený armádou 
za nepotřebný. Tentokrát jde o 
provozní a skladový areál s  ad-
ministrativní budovou v Pobřežní 
ulici. Podání nabídky do dalšího 
kola výběrového řízení vyhláše-
ného MO schválili zastupitelé.

Nemovitý majetek nacházejí-
cí se v  těsné blízkosti Labe, tedy 
v  zátopové oblasti, vlastní MO. 
Pozemky o výměře 5  409 metrů 
čtverečních, na nichž se stavby 
nacházejí, má od města v  pro-
nájmu. Na výchozí nabídkovou 

kupní cenu stanovenou na 7,2 mi-
lionu korun litoměřická radnice 
s ohledem na výši částky v minu-
losti nereflektovala. V  již 4. kole 
výběrového řízení však byla mi-
nimální kupní cena snížena na již 
přijatelných 1,6 milionu korun.

„Městská sportovní zařízení, 
jež jsou příspěvkovou organiza-
cí města, by areál využila jako 
technické zázemí ke koupališti. 
Další možností jsou volnočaso-
vé aktivity pro sport a rekreaci,“ 
informoval vedoucí majetkového 
odboru městského úřadu Václav 
Härting. (eva)

V KRAJI MÁME TŘI ZASTUPITELE
Komunista Oldřich Bubeníček 

ve funkci hejtmana povede další 
čtyři roky Ústecký kraj. Koaliční 
smlouvu podepsali minulý mě-
síc představitelé KSČM s  ČSSD 
a SPD / SPO. Hnutí ANO, jedno-
značnému vítězi říjnových voleb 
do krajského zastupitelstva v  Ús-
teckém kraji, se koalici sestavit 
nepodařilo.

K  volebním urnám dorazilo 
28,94% voličů, což je o pět 
procent méně než před čtyřmi 
lety. ANO obdrželo 23,24 hlasů, 
druhá KSČM získala 15,82 % hla-
sů, třetí ČSSD 11,9 %, čtvrtá ODS 
8,54 %, pátá koalice SPD / SPO 
6,07 %.

V  krajském zastupitelstvu má 
město Litoměřice tři zástupce. 
V  55členném sboru usednou za 
hnutí ANO lídr kandidátky a lito-
měřický zastupitel Petr Urbánek 
společně s manažerem Markem 
Kocánkem a za koalici Svoboda 
a přímá demokracie se Stranou 
Práv Občanů Tomia Okamury 
strážník městské policie Dominik 

Hanko. Severočechům, na jejichž 
kandidátce byl na jednom z  vo-
litelných míst litoměřický radní 
Lukas Wünsch, bylo rozhodnu-
tím soudu znemožněno účastnit 
se voleb. Litoměřický občanský 
demokrat Filip Hrbek je za ODS 
třetím náhradníkem.

Zatímco ANO je v  kraji po-
litickým nováčkem, komunisté 
zaznamenali úbytek hlasů o 9,44 
procenta, sociální demokraté o 

4,22% a občanští demokraté o 
jedno procento. 

V  Litoměřicích byla v celkem 
třiceti okrscích volební účast 
v  porovnání s  číslem dosaženém 
v  rámci celého kraje již tradičně 
vyšší – 33,8% oprávněných voličů 
(o 5% méně než před čtyřmi lety). 
I zde vyhrálo hnutí ANO, které 
získalo 23 procent hlasů, druhá 
skončila KSČM se 14 % stejně 
jako ODS. (eva)

KLUBY POSTRÁDAJÍ
KVALITNÍ ZÁZEMÍ

Z  programu Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy „Podpora ma-
teriálně technické základny sportu pro 
rok 2017“ hodlá získat dotaci i město 
Litoměřice. Zastupitelé schválili podá-
ní žádosti o dotaci na projekt „Rekon-
strukce části areálu bývalých kasáren 
na sportovní zázemí“.

Konkrétně jde o modernizaci jed-
noho z  bývalých armádních objektů 
v  Jiříkových kasárnách pro potřeby 
sportovních spolků Karatedó Steklý, 
potápěčský klub Kraken, SK Box, od-
díl beachvolejbalu a Turistického oddí-
lu mládeže Litomíci, které dlouhodobě 
postrádají odpovídající zázemí. „Pro-
jektová dokumentace na změnu vyu-
žití tohoto objektu byla vypracována 
za účasti zástupců všech spolků a plně 
reflektuje jejich potřeby a požadavky,“ 
uvedl místostarosta Karel Krejza. 

O dotaci z téhož programu žádalo 
město již letos, ovšem neúspěšně. Cel-
kové náklady akce jsou vyčísleny na 6,4 
milionu korun. Výše dotace by mohla 
dosáhnout 3,8 milionu korun. (eva)

FOTBALISTÉ PODPORU
ZASTUPITELŮ NEZÍSKALI

FK Litoměřicko plánuje moder-
nizaci fotbalového stadionu v Mlé-
kojedech, který má v pronájmu. 
Finance by rád získal prostřednic-
tvím dotace od Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. O kofi-
nancování v případě jejího získání 
fotbalisté požádali město. Zastupi-
telé však žádost zamítli s doporuče-
ním, že má klub jednat s TJ Pokra-
tice a pokusit se vybudovat umělý 
trávník zde, tedy v Litoměřicích, 
nikoliv v sousední obci. Pokud 
dojde k dohodě, je město ochotno  
v případě schválení dotace uvolnit  
z rozpočtu města 20% z celkových 
nákladů akce, maximálně však 3,4 
milionu korun. (eva)

ZÁSTAVNÍ PRÁVO K NEMOVITOSTEM
MÁ BÝT HROZBOU PRO DLUŽNÍKY

Městský úřad v Litoměřicích vymůže ročně od nepla-
tičů na pokutách a poplatcích kolem 2,5 milionu korun.  
Hledá však další cesty, jak vymáhání dluhů zefektivnit. 
Přichází proto s novým nástrojem, kterým je zřízení zá-
stavního práva k nemovité věci dlužníka.

„Novely zákonů upravujících přestupky totiž sebou 
často přinášejí vyšší sankce, a tak evidujeme dlužné po-
hledávky s  vyšší hodnotou, než tomu bývalo dříve. Ze-
jména pokuty v oblasti dopravních přestupků dosahují až 
několika desítek tisíc korun,“ vysvětluje vedoucí kancelá-
ře starosty a tajemníka Martina Skoková. Věří, že zřízení 
zástavního práva k nemovité věci dlužníka by mohlo být 
pomyslným strašákem, jenž přiměje obyvatele hradit řád-
ně své dluhy. V krajním případě totiž může městský úřad 
zpeněžit nemovitosti v dražbě.  Zřízením zástavního prá-

va také získává nejen lepší postavení v dražbě prováděné 
soudním exekutorem a větší nárok na uspokojení z jejího 
výtěžku, ale prodlužuje lhůtu pro vymáhání až na 30 let.

„Již máme vytipováno asi 30 případů, kde bychom po-
dali návrh na katastr ještě do konce roku. Postupně bude-
me prověřovat další dlužníky. První vlastníci nemovitostí 
se již ozvali, že svou pohledávku uhradí, a ptali se, kdy 
bude jejich nemovitost uvolněna,“ zmínila první ohlasy 
Martina Skoková, pod jejíž kancelář spadá i vymáhání 
pohledávek.

Litoměřický městský úřad je ve využívání jiných postu-
pů, než je zabavení peněžních prostředků na účtu nebo 
srážky ze mzdy, jedním z mála. Do budoucna zvažuje i 
další způsob, který by se tentokrát týkal motorových vo-
zidel. (eva)

EKOLOGICKÝ OSKAR:
STŘÍBRNÁ POZICE

V pražském Karlíně byli v říjnu oce-
něni autoři desítky nejlepších tuzem-
ských ekologických projektů. Město 
Litoměřice se z  celkem 307 projektů 
z celé České republiky probojovalo do 
finále v kategorii obcí, kde se umístilo 
na druhém místě. Ve veřejném hlaso-
vání Litoměřice  předstihla obec Ha-
ňovice na Hané, která se zároveň stala 
i celkovým vítězem 8. ročníku soutěže 
E.ON Energy Globe, jehož slavnostní 
večer 8. října přenášela i Česká televize.

Obec Haňovice uskutečnila kom-
plexní projekt výstavby bioplynové 
stanice, která poskytuje obnovitelnou 
tepelnou i elektrickou energii. Tepel-
ná energie kromě vytápění obecních 
objektů bude využívána i v  podobě 
odpadního tepla pro pěstování lokální 
zeleniny ve sklenících a poskytne tak 35 
nových pracovních míst. „Z těchto dů-
vodů má její projekt mnohem širší do-
pad na místní komunitu, než koncepč-
ní nástroj města Litoměřice v podobě 
Fondu úspor, a získal tak oprávněně 
větší počet hlasů. Z výsledku zklamaní 
nejsme, protože již finálové umístění je 
pro Litoměřice poctou oceňující dosa-
žené výsledky,“ konstatoval místosta-
rosta Karel Krejza.

Na ekologického oskara byly Lito-
měřice nominovány za Fond úspor 
energie, který finance na svůj provoz 
získává z již realizovaných úspor ener-
gie. Tím v minimální možné míře za-
těžuje rozpočet města. Ušetřené peníze 
jsou navíc rozděleny tak, aby z úspory 
těžily i městské organizace, které úspor 
dosáhly, čímž je město k  energeticky 
efektivnímu provozu motivuje. (eva) 
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V NEMOCNICI DNES BYL OTEVŘEN  CZECH POINT
Městský úřad ve spolupráci s ne-

mocnicí přichází s  novým druhem 
služby veřejnosti. První prosincový 
den zahajuje ve vstupní hale zdra-
votnického zařízení (za podatelnou) 
provoz nové detašované pracoviště 
městského úřadu - Czech POINT.

To znamená, že přímo v  budově 
nemocnice si lidé mohou od to-
hoto data ověřit podpis nebo kopii 
listiny, požádat o výpisy z  rejstříku 
trestů či z  bodového hodnocení ři-
diče apod. „Nové kontaktní místo 
bude každý pracovní den od 8 do 
12 hodin poskytovat identické služ-
by jako pracoviště Czech POINT na 
Mírovém náměstí,“ ujistil tajemník 
městského úřadu Milan Čigáš. Podle 
něho jde o další krok v přibližování 
služeb občanům. „Každý den naším 
zdravotnickým zařízením projdou 
stovky lidí. Nyní si i agendu tohoto 

typu mohou vyřídit zde, aniž by mu-
seli zajíždět do vzdálenějšího centra 
města,“ dodal Radek Lončák, před-
seda správní rady nemocnice, která 
v  ambulancích ročně ošetří téměř 
čtvrt miliónu pacientů.
Czech POINT zajišťuje: 
• Ověření podpisu nebo kopie listiny
• Autorizované konverze dokumentu
• Výpis z rejstříku trestů
• Zřízení datové schránky
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Výpis z katastru nemovitostí
• Výpis ze Seznamu kvalif. dodavatelů
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Výpis z obchodního rejstříku a Ve-
řejných rejstříků
• Výpis z obchodního rejstříku
• Výpis z rejstříku trestů právnické 
osoby
• Výpis z živnostenského rejstříku
• Registrace do MA ISOH 

Podrobnosti o jednotlivých čin-
nostech najdete na webových strán-
kách města a nemocnice nebo na 

odkazu https://www.litomerice.cz/
potrebujivyridit. (eva)

STOJÍ NEMOCNICE PŘED 
ZÁSADNÍM ROZHODNUTÍM?
Diskuse o budoucnosti Městské 

nemocnice v  Litoměřicích se rozvi-
nula v závěru mimořádného listopa-
dového jednání zastupitelstva. Ačko-
liv patří v rámci celé České republiky 
mezi dlouhodobě ekonomicky sta-
bilní subjekt, další vývoj ve zdravot-
nictví není pro formu nemocnic 
tohoto typu nijak příznivý. Vedení 
radnice proto pravděpodobně zváží 
možnost vyhlášení výzvy k nalezení 
ekonomicky silného partnera, který 
by zajistil její další rozvoj a konku-
renceschopnost.

Tu snižuje překonaný model pří-
spěvkové organizace města, jenž je 
v případě nestátních zdravotnických 
zařízení již těžkopádný a jistou ra-
ritou. V Ústeckém kraji je totiž lito-
měřická nemocnice, jejíž rozpočet 
převyšuje rozpočet města, jednou z 
posledních nemocnic s touto právní 
formou.

Vedení nemocnice zavedlo 
v  minulosti řadu úsporných eko-
nomických opatření a neustále 
pracuje na zvyšování efektivnosti 
poskytovaných zdravotních služeb. 
Potýká se však, stejně jako celé zdra-
votnictví v  ČR, s  personální krizí. 
Ačkoliv v loňském roce i letos došlo 
ke znatelnému navýšení platů lékařů 
i sester, nedaří se příspěvkové organi-
zaci, vázané tarifními platy, personál-
ní situaci v klíčových zdravotnických 
pozicích stabilizovat. Navzdory všem 
opatřením hrozí nemocnici v násle-
dujících letech minusové hospoda-
ření. Jde o to, že současné příjmy od 
zdravotních pojišťoven, regulované 
současnou vládní politikou, nekryjí 
zvýšené výdaje nejen na zdravotní 

péči, ale ani na povinné navýšení ta-
rifních mezd.

Dalším důvodem k  hledání stra-
tegického partnera je fakt, že areál 
nemocnice od svého uvedení do pro-
vozu výrazně zestárl. Ačkoliv nemoc-
nice investovala v  posledních deseti 
letech více než 300 milionů korun 
převážně do modernizace zdravotní 
techniky a vnitřních prostor, nestačí 
to. Ani zvyšující se podpora města 
není schopna tyto „rozevírající se 
nůžky“ a hrozbu eliminovat.

„Jednou z možností řešení tohoto 
stavu je vyhlášení transparentního 
koncesního řízení,“ navrhl na zastu-
pitelstvu místostarosta Karel Krejza. 
Šlo by o obdobný úspěšný model 
fungování jako v případě Domova 
pro seniory na Dómském pahorku. 

Objekt nacházející se v majetku města 
již několik let provozuje, ke spokoje-
nosti klientů i radnice, Farní   charita 
Litoměřice, jež zvítězila právě v kon-
cesním řízení. „Stejně jako u domova 
pro seniory, ani v případě nemocnice 
by nedošlo v  případě změny právní 
subjektivity k  jejímu prodeji,“ ujistil 
starosta Ladislav Chlupáč. 

Rada města, do jejíž kompetence 
tato záležitost spadá, již uložila vedení 
nemocnice začít hledat nejvhodněj-
ší způsob provozování zdravotních 
služeb v současném rozsahu, a to v 
nemovitostech nemocnice a s jejím 
vybavením. Koncesní řízení je pouze 
jednou ze zvažovaných variant. Rad-
ní si nejprve chtějí nechat vypracovat 
právní analýzu, z níž vzejde doporu-
čení nejvhodnějšího řešení.  

Eva Břeňová

LEOS VYSOUDIL  
ODCHÁZÍ Z VEDENÍ

Po více než 20 
letech odchází 
z nemocnice Leoš 
Vysoudil. K  31. 
prosinci se rozho-
dl odejít  na vlast-
ní žádost z funkce 
člena správní rady 
a ředitele pro 

zdravotní péči. Nemocnici opouští po 
více než 20 letech, z čehož 15 let pů-
sobil ve vrcholovém managementu to-
hoto zdravotnického zařízení. O svém 
záměru již informoval zastupitele.

Hodlá se věnovat práci lékaře ve 
své soukromé praxi ve Štětí. „Dalším 
důvodem je skutečnost, že nemocni-
ce stojí před řadou problémů, které 
vyžadují, aby zde působil zdravotní 
ředitel na plný úvazek. Bylo by z mé 
strany nezodpovědné, abych v  této 
situaci  setrvával  ve funkci a věnoval 
se jí pouze na ¼ výkonu, přičemž za-
městnanci byli v  minulosti zvyklí na 
více než stoprocentní výkon,“ kon-
statoval Leoš Vysoudil, který zároveň 
upozornil zastupitele na nutnost změ-
ny právní formy nemocnice, jež je pří-
spěvkovou organizací města. „Je třeba 
zajistit její konkurenceschopnost, ještě 
výrazněji než dosud investovat do 
stárnoucího objektu a stabilizovat per-
sonální situaci v  klíčových oborech, 
což bez ekonomicky silného partnera 
v  současných podmínkách českého 
zdravotnictví nelze dokázat,“  charak-
terizoval současnou situaci odcházejí-
cí Leoš Vysoudil.

Správní rada nemocnice je tříčlen-
ná. Předsedou je radní a zastupitel Ing. 
Radek Lončák, MBA, ekonomickou 
stránku má na starosti Ing.Vladislav 
Kestřánek, MBA. O tom, kdo nahra-
dí MUDr. Leoše Vysoudila, do jehož 
gesce spadá zdravotní péče, rozhodne 
vedení města v nejbližší době. (eva)

MĚSTSKÁ NEMOCNICE - str. 3

Nejstarším pavilonem Městské nemocnice v LItoměřicích je interna, která 
byla uvedena do provozu v roce 1985. Postupně byly dostavovány další části 
komplexu. Na snímku vidíme vstupní část. Foto Eva Břeňová

Jedním z pracovníků městského úřadu, kteří budou chod pobočky Czech 
point v nemocnici zajišťovat, je Dominika Jurková. Foto Eva Břeňová



Lávka přes potok byla stavebně nej-
náročnější akcí 1. etapy. 

 Foto Eva Břeňová

Obyvatelé pokratického sídliště 
mají velkou naději, že regenerace ve-
řejného prostranství bude pokračo-
vat. Zastupitelé totiž schválili podání 
žádosti o dotaci na realizaci v pořadí 
již třetí z celkem pěti plánovaných 
etap revitalizace sídliště. První etapa 
byla ukončena, zakončení druhé je 
plánováno na konec letošního roku a 
třetí by mohla být realizována v příš-
tím roce.

I v tomto případě se město pokusí 
získat od Ministerstva pro místní roz-
voj ČR čtyři miliony korun. Dalších 
3,5 milionu korun je připraveno in-
vestovat ze svého. Třetí etapa se týká 
severozápadní části sídliště, vymezené 
ulicemi U Kapličky, Na Výsluní, Mlýn-
ská a Kubínova. Na základě výsledků 
ankety uskutečněné mezi obyvateli a 
požadavků občanů vzešlých z prohlíd-
ky sídliště s architekty byla do  projek-
tu zakomponována řada změn. 

Jde zejména o doplnění mobiliáře, 
opravu a doplnění nových herních 
prvků pro děti i teenagery, instala-
ci venkovních posilovacích strojů, 
opravu chodníků, rekultivaci zeleně a 
doplnění ploch pro další volnočasové 
aktivity. Zcela zásadní modernizací 
pak projde v  současné době nevy-
hovující hřiště nacházející se ve vni-
trobloku ulic Na Výsluní a Kubínova. 
K relaxaci bude využit i prostor mezi 
objekty čp. 436 a 439. 

Nově má být řešena páteřní ces-
ta regenerovanou plochou. Tato 
pěší spojnice severní části města s 
přírodní památkou Bílá stráň bude 
opravena, po obvodu umocněna 

stromořadím a doplněna vhodným 
mobiliářem. Podél cesty vzniknou 
prostory pro různé volnočasové ak-
tivity. Jsou navržena hřiště, cvičiště, 
klidová zóna s přístřeškem a pose-
zením. Cílem projektu je i podpořit 
setkávání všech věkových skupin. 
Proto jsou navrženy aktivity pro 
teenagery, školáky i nejmenší děti v 
těsné blízkosti u sebe a s prostorem 
pro rodiče, který umožňuje dohled a 
kontrolu. 

„Změnami navrhovanými ve tře-
tí etapě dojde k dalšímu výraznému 
zvýšení úrovně života obyvatel této 
části města,“ uvedl místostarosta Vác-
lav Červín. Tam, kde to šířka chodní-
ků a vozovky dovolí, pak vzniknou i 
nová parkovací místa. (eva)

CHARAKTERISTIKA
PROJEKTU

• 1. etapa (realizována 2015):  
úpravy veřejného prostoru na hlav-
ní pěší trase, rekultivace okolí po-
toka, parkové a sadové úpravy, vý-
sadba zeleně, oprava lávky a pěších 
komunikací, doplnění městského 
mobiliáře
• 2. etapa (realizace 2016 - pro-
bíhá): úpravy veřejného pro-
storu na hlavní pěší trase podél 
potoka – kolonáda, rekultivace 
jeho okolí, výsadba zeleně, opra-
va pěších komunikací, doplnění 
mobiliáře
• 3. etapa (2017): oprava dětských 
hřišť ve vnitrobloku ulic Kubínova 
/ Na Výsluní, oprava pěších komu-
nikací, výsadba zeleně, doplnění 
mobiliáře, veřejného osvětlení, ře-
šení parkovacích stání
• 4. etapa (2018): oprava dětské-
ho hřiště mezi ulicemi A. Muchy 
a Ladova, prořez a výsadba zele-
ně, doplnění městského mobiliá-
ře, úprava exteriérových schodišť, 
dopravní řešení ul. Ladova a A. 
Muchy, parkovací stání
• 5. etapa (2019): oprava dětského 
hřiště mezi ul. A. Muchy, oprava 
sportovního hřiště ul. Janáčkova, 
prořez a výsadba zeleně, doplně-
ní mobiliáře, úprava veřejného 
prostoru na nároží ulic Janáčkova 
a A. Muchy, oprava pěších komu-
nikací, řešení dopravy v  klidu – 
parkovací stání

MĚSTO ŽÁDÁ O DOTACI 
NA TŘETÍ ETAPU SÍDLIŠTĚ

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 4 ÚZEMNÍ ROZVOJ  MĚSTA

 Lanová dráha na úpatí Mostné hory je výsledkem prvního participativního 
rozpočtování. Zahájení provozu se v  září zúčastnily děti ze školní družiny 
Základní školy Boženy Němcové. Foto Eva Břeňová 

MÁTE ZAJÍMAVÝ NÁPAD? NAVRHNĚTE HO K REALIZACI 

Máte zajímavý nápad, jehož re-
alizace by mohla být pro město Li-
toměřice přínosem, ale chybí vám 
na něj peníze? Nyní máte možnost 
získat až 200 tisíc korun v případě, 
že do 1. února 2017 projekt zpracu-
jete, zajistíte jeho podporu u 50 lidí a 
odevzdáte svůj návrh městu. 

Radnice tak podruhé přistupuje 
k  nové formě zapojování veřejnos-
ti do rozvoje města, kterou je tzv. 
participativní rozpočet. „Jedná se 
o proces, prostřednictvím něhož 
obyvatelé města či určité komunity 
mohou rozhodovat o využití čás-
ti městského rozpočtu na realizaci 
konkrétní akce či projektu  investič-
ního charakteru,“ charakterizoval jej 
starosta Ladislav Chlupáč. Výsled-
kem letošního spolurozhodování je 
lanová dráha na úpatí Mostné hory, 
navržená Petrem Panašem. Její zá-

věrečná podoba byla přizpůsobena 
přáním dětí ze školní družiny Zá-
kladní školy Boženy Němcové. 

Participativní rozpočet je rozdě-

len do 4 základních fází. V průběhu 
jednotlivých fází dochází nejdříve ke 
sběru návrhů ze strany veřejnosti, ná-
sledně ke kontrole došlých návrhů z 

hlediska splnění stanovených podmí-
nek, poté k hlasování veřejnosti. Pod-
poru návrhu si lze zajistit mj. jeho pre-
zentací na veřejném diskusním fóru, 
které se uskuteční 5. dubna  v  domě 
kultury.  Poslední fází je realizace vy-

braného projektu či projektů.
Participativní rozpočet by měl slou-

žit k realizaci konkrétního opatření, 
které bude sloužit obyvatelům města 
Litoměřice, případně jeho návštěv-
níkům, a přispěje ke zkvalitnění ve-
řejného prostoru. „Projekt navržený 
fyzickou nebo právnickou osobou z 
Litoměřic musí splnit několik kritérií,“ 
upozornila Rita Vlčková z  oddělení 
projektů a strategií městského úřadu. 
Prvním je jeho realizace na veřejném 
prostranství nebo ve veřejně přístup-
né budově, dále musí jít o pozemek 
vlastněný městem. V neposlední řadě 
musí projekt respektovat finanční li-
mit (50 000 až 200 tisíc korun) a být 
proveditelný. Návod jak postupovat 
naleznete na webových stránkách:
www.zdravemesto.litomerice.cz.  (eva)

KAMIONY MAJÍ
VJEZD ZAKÁZÁN

Nákladní auta 
mají vjezd do 
centra Litoměřic 
zakázán. V lis-
topadu bylo na 
několika místech 
instalováno nové 
dopravní zna-
čení zakazující 
vjezd automobi-

lům nad 12 tun. Ze směru od Čes-
ké Lípy v režimu „mimo dopravní 
obsluhy“ zákaz neplatí například 
pro vozidla zásobování, zdravotního 
a údržbářského charakteru a auta, 
jejichž řidiči či provozovatelé mají 
v místech za značkou bydliště, uby-
tování, sídlo nebo nemovitost. Od 
Lovosic přes most generála Chábery 
pak platí režim zákazu pro vozidla 
„TRANZIT“. Nová značka  existuje 
a vešla v platnost 1. ledna letošního 
roku. Brání ve vjezdu těm, kteří do 
města nemíří s nákladem, kvůli 
údržbě, opravě nebo pokud tam 
řidič nemá trvalé bydliště či provo-
zovnu. 

V praxi to znamená, že řidiči ná-
kladních vozidel nad 12 tun  jedoucí 
např. od České Lípy v rámci dálko-
vé přepravy musejí na kruhovém 
objezdu Na Kocandě odbočit vlevo 
po silnici I. třídy I/15 a vyjet kolem 
vlakového nádraží ven z města přes 
Tyršův most. Obdobně je tomu i ze 
strany opačné, kdy u Lovosic a před 
mostem generála Chábery umís-
těné dopravní značení usměrňuje 
vozidla „TRANZIT“ opět na silnici 
I. třídy směrem na Terezín a k Tyr-
šově mostu s možností pokračování 
na Českou Lípu, popř. Křešice. (eva)



PĚŠÍ ZÓNA: ANKETA UKÁZALA
RŮZNORODOST NÁZORŮ 

Litoměřičané jsou nejednotní v názoru na budou-
cí řešení dopravy na Mírovém náměstí. Ukázaly to 
jak prvotní reakce na provizorně vybudovanou pěší 
zónu, tak i první anketa na toto téma, která do kon-
ce října probíhala na webových stránkách Zdravého 
města Litoměřice. 

Do ankety se zapojilo přes šest stovek obyvatel. Té-
měř 60% z  nich se pěší zóna nelíbila a nepřejí si ji. 
„Zhoršila dopravu v  přilehlých ulicích,“ zněl častý 
argument. „Myšlenka je výborná, ale nelíbil se mi na-
vržený vzhled,“ domnívali se zase její zastánci. Lidé 
své názory zapisovali i do knihy na infocentru. Ze 46 
příspěvků jich bylo 30 pozitivních, 11 negativních a 5 
neutrálních.

„Pěší zónu jsme provizorně koncipovali tak, aby 
náklady na její simulaci byly co nejmenší. Například 
mobiliář zapůjčila Zahrada Čech,“ vysvětlil radní 

města Lukas Wünsch. Zda v  budoucnu instalována 
bude a v  jaké podobě, či nikoliv v  tuto chvíli zdale-
ka není rozhodnuto.  Podněty, které z ankety vzešly, 
poslouží jako podklady k dalším jednáním o dopravě 
v centru města. „Necháváme si vypracovat komplex-
ní plán dopravního chování, v rámci kterého chceme 
výsledky ankety ověřit na reprezentativním vzorku 
obyvatel,“ dodal místostarosta Karel Krejza. 

Systém parkování bude v  centru Litoměřic řešen 
komplexně až po diskusi s obyvateli města a odbor-
níky. Ke dvěma zásadním změnám však chce vedení 
města přistoupit co nejdříve. První krok, kterým bylo 
zamezení vjezdu nákladní dopravy do centra v ma-
ximální možné míře, byl na konci listopadu učiněn. 
Tím druhým má být znemožnění průjezdu Mostec-
kou ulicí, kterou si řidiči jedoucí z Valů zkracují cestu 
na Tyršův most.  (eva)

BÝVALÝ ŽELEZNIČNÍ TUNEL
LZE VYUŽÍT K PARKOVÁNÍ 

Roky nevyužívaný bývalý želez-
niční tunel se jeví jako vhodný pro-
stor pro jeho přeměnu na parkovací 
dům. Vyplynulo to z dopravní studie, 
kterou si nechalo zpracovat vedení 
radnice, jež hledá možnosti pro vznik 
nových parkovacích míst nacházejí-
cích se v těsné blízkosti centra města. 

A právě tunel by podle dopravní 
studie nabídl v ideálním případě osm 
desítek míst pro podélně parkující 
vozidla, která by vjížděla z ulice Me-
zibraní a vyjížděla do Jarošovy ulice. 
Náklady na sanace zdí tunelu, příjez-
dové rampy, instalaci vzduchotechni-
ky a osvětlení byly předběžně vyčís-
leny na 6,8 milionu korun. „Součástí 
by mohla být i stavba výtahu ústícího 
do Vavřinecké nebo Winterovy uli-

ce, tedy historického jádra města,“ 
informovala Venuše Brunclíková.  
Autorem nápadu, který by dopravní 
stavbě vtiskl punc výjimečnosti, je 
docent Jan Mužík, městský architekt, 
a studenti architektury. 

Realizace této akce prozatím není 
v rozpočtu města. „Hledáme reálné 
možnosti rozšíření počtu parkova-
cích míst v centru města ještě před 
tím, než zahájíme regulérní diskusi 
s  odborníky a veřejností na téma 
dopravy a parkování na Mírovém 
náměstí,“ informoval místostarosta 
Karel Krejza. 

Zhruba 300 metrů dlouhý tunel 
vlastní společnost VOD-KA, s jejímž 
vedením město zřejmě bude jednat 
o případném odkupu.  Stavbu rea-

lizovaly v roce 1874 Rakouské seve-
rozápadní dráhy, které se vzhledem 
k  husté zástavbě na pravém břehu 
Labe rozhodly vést železnici právě 
tudy, pod historickým centrem měs-
ta. Po přeložce trati roku 1958 byl tu-
nel vyřazen z provozu. Později sloužil 
jako sklad a garáže. V 90. letech mi-
nulého století se zde konalo i několik 
kulturních akcí. (eva)

CÍLEM JE ROZVOJ ŠETRNÉ DOPRAVY A EFEKTIVNÍ ENERGETIKY
Litoměřičtí mají další důvod k radosti. Město zís-

kalo prostřednictvím dotací více než dva miliony 
korun na realizaci dlouhodobých strategických cílů 
v  oblasti rozvoje udržitelné dopravy a energetiky. 
Ty přispějí zejména k dalším systémovým úsporám 
energie a připraví město na současné i budoucí výzvy 
v zajištění kvalitní mobility pro všechny obyvatele.

MOBILITA 21 - UDRŽITELNÁ DOPRAVA 
PRO LITOMĚŘICE 21. STOLETÍ

Prvním projektem podpořeným z  Národního 
programu životního prostředí 970 tisíci korunami je 
projekt MobiLitA 21 - Udržitelná doprava pro Lito-
měřice 21. století. „Zaměřuje se na vybrané aspekty 
dopravy v  Litoměřicích a zjištění, jak se obyvatelé 
města dopravují, jaké dopravní prostředky používají 
či kolik cest za určité období uskuteční,“ informoval 
místostarosta Karel Krejza. Jde o průzkum doprav-
ního chování, který poskytne klíčová data pro tvor-
bu dlouhodobé dopravní strategie tak, aby doprava 
byla dostupná všem, odpovídala potřebám různých 
skupin obyvatel a byla zároveň šetrná k životnímu 
prostředí. Na to se zaměřuje druhá klíčová analýza, 

tzv. rozptylová studie, která poskytne informace o 
znečištění ovzduší pocházejícího z dopravy. „V rám-
ci projektu, který byl zahájen v září a skončí v březnu 
roku 2018, pak proběhnou také kulaté stoly, diskuzní 
fóra a kampaně zaměřené nejen na dopravu,“ dodal 
Antonín Tym z  útvaru strategického plánování a 
udržitelného rozvoje městského úřadu. Celkové ná-
klady na realizaci činí 1,2 milionu Kč.
PATH 2030 - PAKT STAROSTŮ A 
PRIMÁTORŮ PRO MĚSTO LITOMĚŘICE

Zároveň s  tím byla v  září zahájena i realizace 
druhého projektu, kterým je PATH 2030 - Pakt 
starostů a primátorů pro město Litoměřice – hlav-
ní vize roku 2030.  Zaměřuje se na dlouhodobou 
strategii města v oblasti ochrany klimatu a rozvoje 
udržitelné energetiky. Jeho cílem je pomocí Akční-
ho plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu 
(SECAP) nastavit dlouhodobé strategie a opatření, 
které povedou ke snížení škodlivých emisí, sníže-
ní spotřeby energie a vyššímu využití obnovitel-
ných zdrojů. „Aktivity projektu zahrnují i osvětové 
akce,“ upřesnil energetický manažer města Jaroslav 
Klusák. I tento projekt bude ukončen v  březnu 

roku 2018. Náklady dosáhnou 1,7 milionu korun, 
přičemž 80 % z nich bude hrazeno prostřednictvím 
Národního programu životního prostředí.
MOVECIT

Plánem, který doplňuje projekt MobiLita21, je 
pak MOVECIT. Zaměřuje se na zapojování za-
městnavatelů z veřejné sféry do plánování udržitel-
né mobility, a to skrze zavádění specifických plánů 
mobility pro veřejné instituce (městské úřady, ne-
mocnice, další organizace). Jde o tříletý projekt, 
který začal v červnu 2016 a končí v květnu 2019. 
Hlavním cílem je zvýšení potenciálu využívání še-
trnějších způsobů dopravy zaměstnanců městských 
úřadů (resp. dalších organizací) při jejich dojíždění 
do práce skrze vytvoření a zavádění plánů mobility, 
dále snižování emisí škodlivých látek pocházejících 
z individuální automobilové dopravy. 

Za realizaci projektu podpořeného Programem 
Nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EU-
ROPE zaplatí město zhruba milion korun.  Cel-
ková dotace pro Litoměřice činí necelých 700 tisíc 
korun. (eva)

JAKÉ MAJÍ CYKLISTÉ 
PODMÍNKY? 

Celkem 260 respondentů se v prů-
běhu srpna a září zapojilo do ankety 
Zdravého města Litoměřice, jejímž cí-
lem bylo zmapovat podmínky pro cyk-
listy ve městě očima občanů.  Z 260 lidí 
jich 228 uvedlo, že vlastní kolo. Hned 
21% z nich ho téměř celoročně využívá 
při cestě do zaměstnání nebo do školy. 

Naprostá většina účastníků ankety 
považuje za velmi důležitou infrastruk-
turu pro cyklisty, jako jsou stezky nebo 
cyklopruhy, za důležitou pak možnost 
bezpečného parkování kola. Ve srov-
nání s tím není až tak důležité zázemí 
v  cílovém místě (zaměstnání, škola), 
jako jsou sprchy nebo možnost převle-
čení. Naopak velmi důležité je pro 75 
procent lidí jedoucích do školy nebo do 
zaměstnání vlastní bezpečnost.

Přestože se cyklisté cítí být respekto-
váni řidiči a chodci (59%), na silnicích 
se i přesto cítí méně bezpečně. Zkuše-
nost s konflikty má menšina cyklistů. 
Jako spíše špatný popisovali účastníci 
ankety stav infrastruktury na trase, kte-
rou jezdívají nejčastěji. 

Názorová nejednotnost se projevila 
v odpovědích na dotaz, zda je v Lito-
měřicích dostatek míst pro zaparko-
vání kola. Zatímco 113 lidí je vcelku 
spokojeno, 147 spíše ne. Stojany podle 
nich chybí na Mírovém náměstí, ale 
například i u pošty nebo u většiny ob-
chodů v centru. 

Více než 80% respondentů uvedlo, 
že není zajištěn bezpečný průjezd mezi 
centrem a okraji města. Na dotaz, jak 
se nejčastěji pohybujete po městě, po-
kud nepoužíváte jízdní kolo, naprostá 
většina odpověděla, že pěšky (227). 
Pokud by se zlepšila infrastruktura a 
zvýšila bezpečnost na silnicích, jsou 
lidé ochotni ve větší míře jezdit na kole. 

Výsledky ankety budou podkladem 
pro tvorbu strategických cílů v oblasti 
ekologicky šetrné dopravy. (eva)
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Tunel je již nyní nabízen k prode-
ji. Prostor před ním řidiči často 
využívají k parkování.



Mírové náměstí každoročně obdivují tisíce turistů. Foto L. Hájová.

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU: VŠE NENÍ JEN O PENĚZÍCH
Rok ve funkci tajemníka 
Městského úřadu v Litomě-
řicích má za sebou Milan 
Čigáš. Být ředitelem úřadu 
s  jedenácti odbory a zhru-
ba dvěma sty zaměstnanci, 
včetně městské policie, po-
važoval za profesní výzvu.  
Obzvláště v  kontextu toho, 
že do správní působnosti 
úřadu spadá dalších 39 obcí 

představujících zhruba 60 tisíc obyvatel.
„Teprve po roce mohu říct, že vím, co tato pozice 

obnáší,“ přiznává původně administrátor farnosti, 
který později vykonával pozici personálního manaže-
ra v jednom z velkých obchodních řetězců. Disponuje 
tudíž rozsáhlými zkušenostmi s „lidskými zdroji“. Jak 
říká, bohatství litoměřického úřadu není v pěkných 
budovách, ale v lidech a jejich přístupu k práci. 

Pane tajemníku, jak jste spokojen s přístupem 
zaměstnanců městského úřadu k jejich práci?

„Je zřejmé, že zde v uplynulých letech docházelo 
k přirozené, nikoliv násilné fluktuaci. Díky tomu, že 
město má čtvrté volební období stejného starostu, 
který lidem rozumí, působí zde skuteční odborníci 

nejen na místech vedoucích odborů, ale i referen-
tů. Například zhruba stovka lidí má vysokoškolské 
vzdělání. Jejich práce má kontinuitu a výsledky jsou, 
myslím, na dynamickém rozvoji Litoměřic znát.“

Co považujete za největší úspěch ve vztahu úřa-
du versus občan, kterého bylo dosaženo v průbě-
hu vašeho  ročního působení v čele úřadu? 

„Asi skutečnost, že jsme úspěšně zvládli smršť  
legislativních změn, které se našeho úřadu v  po-
sledních měsících přímo týkaly. Zároveň se nám 
podařilo rozšířit služby veřejnosti.  Předně bych 
zmínil zkvalitnění webových stránek města 
vytvořením sekce „Potřebuji si vyřídit“, jež obsa-
huje návody, jak mají lidé při kontaktu s úřadem 
v  jednotlivých situacích postupovat. Zavedli jsme 
základní právní poradenství pro obyvatele města, 
zkvalitňujeme IT techniku. V  prosinci otevřeme 
nové pracoviště CzechPointu v městské nemocnici, 
kterou denně navštíví stovky lidí. Naše úsilí koru-
novala cena Ministerstva vnitra, jež nás opravňuje 
užívat titul Přívětivý úřad.“

Ceníte si kvality zaměstnanců. Pokud ale 
vím, tak nezávislé srovnání se zhruba osmi de-
sítkami úřadů stejného typu ukázalo, že ve výši 
platů se litoměřický městský úřad umístil na 

předposledním místě. Není to demotivační?
„Je pravda, že platy jsou zde nižší. Na dru-

hou stranu máme různé benefity. Za rok mého 
působení jsme zavedli pětidenní rekondiční volno, 
kterým snižujeme krátkodobou nemocnost,  zvýši-
li příspěvek na stravování, každý dostává na konci 
roku dárek v  podobě Unišeku s  tisícikorunovou 
hodnotou. Pořádáme prorodinné dny, kdy si mat-
ky mohou vzít do práce menší děti, pro něž je 
připraven program. Připravuji návrh na zvýšení 
příspěvku na důchodové připojištění. Zavedli jsme 
homeoffice. Což znamená, že řada lidí, jejichž 
funkce to umožňuje, může v některé dny pracovat 
z domova. Pochopení jsem nalezl u vedení města i 
v tom, že jsou ohodnocováni zaměstnanci za prá-
ci odvedenou nad rámec své pracovní náplně. Ve 
větší míře je podporuji ve vzdělávání a naslouchám 
jejich potřebám, například při pravidelných sní-
daních s tajemníkem pořádaných po jednotlivých 
odborech. Vše není pouze o penězích.“

Jaké úkoly před vámi stojí v nebližším období?
„Rozvoj informačních technologií, propojení 

s chytrými telefony a elektronizace veřejné správy, , 
a to ve vyšší míře, než je tomu dosud.“ 

Eva Břeňová 
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MUDr. Petr KUBEC / ODS
Je naděje, že atmosféra 
v zastupitelstvu bude klidnější," 
věří koaliční zastupitel  
Milí spoluobčané, do Litoměřic jsem přišel v roce 1994 
jako „cizinec“. Ve městě tedy bydlím téměř čtvrtstoletí a 
možná právě proto, že jsem „naplavenina“, vidím ostřeji 
než domorodci, jak úžasnými proměnami Litoměřice 
prochází. Je pro mě radostný pohled vidět, jak naše krá-
lovské město roste ke kráse, jak se dynamicky mění a 

vyvíjí. Již dávno jsem  pyšným litoměřickým patriotem. 
Členem zastupitelstva jsem  10 let. Rád vzpomínám na pracovní a přátelskou 

atmosféru minulých zastupitelstev. Vždy byla velmi konstruktivní, až úřednicky 
pracovní. Na příslušnost k politickým stranám se ohledy příliš nebraly, napříč 
stranami docházelo k dohodám, společně se plánovalo, názorům oponentů se 
naslouchalo pozorně a hledala se společná řešení ku prospěchu města a  občanů.

Po posledních volbách se ale situace výrazně změnila. Osobně jsem se na 
opozici těšil, o její roli v demokratické společnosti nepochybuji. Vláda jedné 
strany – obrazně řečeno, mě vždy trochu zneklidňovala. V hnutí ANO mám na-
víc řadu přátel. Vážím si kolegů z ANO ochotných nezištně pro město pracovat 
a tvořit. Má očekávání však vzala velmi rychle za své a po 2 letech mohu říci, že 
příchod hnutí ANO do zastupitelstva je pro mě velkým zklamáním. Atmosféra 
i pracovní efektivita zastupitelstev se znatelně zhoršila. Určitě se na webu podí-
vejte na záznam zářijového jednání  zastupitelstva (15. 9. 2016). Budete překva-
peni, v jak bouřlivé atmosféře nyní pracujeme, a možná si uděláte svůj názor 
i na to, kdo pro Litoměřice opravdu pracuje a kdo o tom jen mluví. Velmi si 
vážím pana starosty a obdivuji, s jakým klidem a rozvahou se mu daří vypjatou 
situaci v zastupitelstvu i osobní útoky zvládat a schůze řídit. V neposlední řadě 
velice oceňuji nasazení pracovníků městského úřadu, kteří jsou zavaleni nesmy-
slnými interpelacemi a požadavky některých opozičních zastupitelů.

Určitou nadějí pro mě bylo poslední jednání zastupitelstva, které naznačilo ze 
strany ANO možný obrat k lepšímu. Těším se na něj.

Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011
Věřím, že druhý poločas 
bude úspěšnější," 
doufá opoziční zastupitel
Konec prvního poločasu volebního období vybí-
zí k malému bilancování. Témata, která jsme před 
dvěma lety chtěli řešit, zůstávají stále otevřená. Po-
ukazujeme na nehospodárné nakládání s veřejnými 
prostředky. Kritizujeme obcházení dohod původně 
uzavřených k rozvoji Zahrady Čech. Nabízíme řeše-

ní jak skoncovat s neférovým a nehospodárným způsobem zadávání veřej-
ných zakázek. Na druhé straně se snažíme veřejnost a koaliční politiky pře-
svědčit o nutnosti definování vize. Svět kolem nás se mění a my nemůžeme 
donekonečna sázet na to, že jsme krásné historické město. Potřebujeme 
vědět, kde chceme být za 10 let a co pro to musíme udělat. Musíme vědět, 
jak město přispěje k tvorbě pracovních příležitostí, rozvoji bydlení, přiláká-
ní turistů. Musíme umět reagovat na stárnutí populace a odchod mladých 
vzdělaných lidí jinam. Pomohou nám technologie chytrých měst s parko-
váním, dopravou, zlepšením životního prostředí? Co dále s vizí energetické 
soběstačnosti? Propagujeme naše město dostatečně? Bohužel tyto a mnohé 
další otázky zůstávají buď nezodpovězené, nebo se řeší nekoordinovaně. 
Věřme, že druhý poločas bude v tomto ohledu úspěšnější.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BYL OPĚT AKTIVNÍ
Klub českých turistů z Litoměřic ukončil letošní turistickou sezonu, která 

přinesla účastníkům mnoho společných zážitků a poznání. Uspořádali jsme 
64 pěších výletů a prochodili jsme téměř křížem krážem různými kouty naší 
krásné vlasti neuvěřitelných 700 km. I když se především věnujeme pěší turis-
tice, zorganizovali jsme několik autobusových i týdenních pobytů, kde jsme 
poznávali sakrální, historické i technické památky spojené opět s turistikou. 

Věnovali jsme se též litoměřickým seniorům, kteří nejsou organizování 
v našem klubu a upořádali jsme pro ně několik krátkých výletů.  Máme i ak-
tivní cyklistický kroužek. Pořádali jsme dvě turistické akce pro Zdravé město 
Litoměřice a zúčastnili se turistických akcí několika spřátelených organizací 
v našem kraji.   Čeká nás ještě výlet druhý svátek vánoční na Varhošť a 1. 1. 
2017 Novoroční výstup na Radobýl. Na tyto oba výlety, které pořádáme, zveme 
širokou veřejnost. Bližší informace na naší webové adrese:
turistika-lt.webnode.cz

Litoměřický klub má dlouhodobou tradici a jsme hrdi na to, že v ní úspěšně 
pokračujeme a máme možnost předávat tak pomyslnou štafetu dalším a dal-
ším nově příchozím příznivcům pohybu a přírody.

Jana Wünschová,předsedkyně KČT
(Pozn. redakce: Severočeši.cz se svého prostoru na stránce určené komentá-
řům zastupitelů vzdali ve prospěch Klubu českých turistů)



Mezi nejnavštěvovanější akce kampaně Dny zdraví již tradičně patřilo měře-
ní krevního tlaku, tuku a cholesterolu, prováděné pracovníky krajské hygie-
nické stanice. Foto Eva Břeňová

LÉKÁRNA NABÍZÍ
BEZLEPKOVÉ VÝROBKY

Novinku přichystala nedávno 
pro své zákazníky nemocniční lé-
kárna. Je jí možnost jednoduchým 
způsobem nakupovat bezlepkové 
výrobky.  „Výrobky je možné si  vy-
brat buď přímo v naší lékárně z ka-
talogu, nebo si  seznam připravit v 
pohodlí domova  a hotový donést 
k  nám,“ přiblížila postup vedoucí 
lékárnice Eva Holubová. Ještě týž 
den, nejpozději však druhý den 
v poledne, a to dle času objednání a 
toho, zda jsou požadované produk-
ty u distributora skladem, je mož-
né si vybrané bezlepkové produkty 
v lékárně vyzvednout. 

Katalog výrobků v elektronické 
podobě je k dispozici na interneto-
vých stránkách nemocnice v  sekci 
lékárny. (nk) 

KAMPAŇ PODPORUJE ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL
Dvaadvacet akcí pro veřejnost 

všech věkových kategorií se uskuteč-
nilo v průběhu října v rámci kampa-
ně Zdravého města Litoměřice a jeho 
partnerů nazvané Dny zdraví. Další 
program se konal v základních a ma-
teřských školách. Kromě toho mohli 
zájemci využít volné vstupy na plavá-
ní, bruslení a do fitnescentra.

Dny zdraví nabízí občanům stále 
více možností, jak být zdravý a aktiv-
ní. Tradicí se již stal golf pro mamin-
ky s kočárky i seniory, nejoblíbenější 
akcí je vždy měření zdravotních 
ukazatelů v krajské hygienické stani-
ci.  Naším zájmem je podpořit lidi ve 
zdravém způsobu života a utvrdit je 
v tom, že prevence a péče o sebe se 

vyplácí. Důraz klademe na všestran-
nost jak nabídky, tak zapojení růz-

ných věkových skupin. Nejen říjno-
vá kampaň však podporuje zdravý 

životní styl. Během roku probíhá v 
mateřských školách projekt Zdravé 
zoubky. Středoškoláci se zase účast-
ní besed s  docentkou Králíkovou, 
primářem Kubátem a Alenou Kul-
dovou na téma závislost na tabáku.  

Školy mají možnost se zapojit 
do projektu S  jídlem si (ne)hra-
jem. Součástí byl 30. listopadu kurz 
zdravého vaření pro zaměstnance 
mateřských a základních škol a stra-
vovacích zařízení na hotelové škole 
v  Dlouhé ulici. Akci zorganizovalo 
Zdravé město ve spolupráci s lektor-
kou Hazuchovou.

Rita Vlčková,
koordinátor kampaně

PROJEKT MAGNETICKÉ 
REZONANCE POKROČIL

Zpracováním zadávací dokumentace a následným 
uveřejněním veřejné zakázky na profilu zadavatele 
postoupil do další fáze projekt  magnetické rezonance 
pro litoměřickou nemocnici. Vlastní realizace dodáv-
ky přístroje se očekává přibližně za rok.

„Vzhledem k tomu, že jde o nadlimitní veřejnou 
zakázku, u níž je termín pro uveřejnění minimálně 52 
dní, čekáme nabídky začátkem prosince. Poté nasta-
ne jejich vyhodnocení a podpis smlouvy s vítězným 
uchazečem,“ popsal další postup Miroslav Janošík, 
vedoucí oddělení rozvoje, a dodal, že následně bude 

vypracován projekt na související stavební úpravy a 
vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavební části.

Související stavební úpravy nutné pro instala-
ci magnetické rezonance mají být velkého rozsahu, 
poměrně složité a proběhnou za provozu oddělení 
radiologie a zobrazovacích metod. Jejich součástí bu-
dou nejen bourací a stavební práce, ale rovněž kom-
pletně nové instalace a nová vzduchotechnika. Reali-
zace stavby zabere minimálně tři měsíce.

Naďa Křečková, oddělení marketingu,
vnitřního auditu a kvality nemocnice 

POSTÝLKU SI LZE
PRONAJMOUT

Pronájem kojeneckých postýlek, 
včetně matrací vhodných pro děti od 
narození do zhruba 3 měsíců,  nabízí 
zájemcům dětské oddělení nemoc-
nice. Postýlky jsou opatřeny kolečky, 
umožňující snadnou manipulaci. 
Cena postýlky je 390 korun za měsíc. 
Více informací získáte na telefonním 
čísle 416 723 434. (nk)

CENU ALOISE KLARA PŘEVZALA 
I JAROSLAVA KRAHULÍKOVÁ

Cenu Aloise Klara za dlouholetý 
přínos pro město Litoměřice v  ob-
lasti zdravotnictví předal starosta 
Ladislav Chlupáč dlouholeté zdra-
votní sestře litoměřické nemocnice 
Jaroslavě Krahulíkové.

Zatímco další tři ocenění – Ivan 
Brambašky, Irena Opočenská a Ivana 
Prudičová - ji převzali v rámci chari-
tativního koncertu Nadačního fondu 
Kalich v  domě kultury před zraky 
více než pěti stovek diváků, Jaroslava 
Krahulíková nemohla být přítomna. 
Přijal ji proto na radnici starosta, aby i 
jí osobně poděkoval za nelehkou prá-
ci odváděnou ve prospěch druhých.

Jaroslava Krahulíková svou profes-
ní dráhu začala v roudnické nemoc-
nici, kde pracovala jako zdravotní 
(nyní všeobecná) sestra. Od černa 

roku 1974 pracovala v Léčebně dlou-
hodobě nemocných v Milešově. Po 
otevření litoměřické nemocnice pře-
chází sem a opět vykonává profesi 
staniční sestry, tentokrát na interním 
oddělení. Pro tuto činnost si doplni-
la vzdělání a získala specializovanou 
způsobilost v  oboru ošetřovatelská 
péče o dospělé, kterou si následně 
rozšířila ještě o specializaci v  oboru 
organizace a řízení ve zdravotnictví.  
Není tedy překvapením, že v  roce 
1990 uspěla ve výběrovém řízení a 
stala se vrchní sestrou LDN Milešov. 
Když se v roce 2000 přesouvá léčeb-
na do prostor Městské nemocnice 
v Litoměřicích a pracoviště je trans-
formováno na lůžka dlouhodobě ne-
mocných, je to opět Jaroslava, která 
spolu s  primářem oddělení a částí 
personálu zajišťuje hladký průběh 
změny a ujímá se funkce vrchní ses-
try nového pracoviště. 

„V litoměřické nemocnici byla po 
celou dobu příkladem pro mladší 
kolegy, učitelem pro studenty všech 
lékařských i nelékařských oborů, 
milou kolegyní a díky charismatic-
ké povaze i úspěšným manažerem,“ 
odůvodnil Radek Lončák, předseda 
správní rady nemocnice, její nomi-
naci. Text a foto Eva Břeňová 

RODIČKÁM LZE
ULEVIT OD BOLESTI 
Dva způsoby, kterými si mohou 

rodičky ulevit od porodních boles-
tí, nabízí litoměřická nemocnice. 
Jde o již déle praktikovanou epidu-
rální analgezii a nově také o podá-
ní entonoxu, někdy známého jako 
„rajský plyn“.

„Entonox je směsí oxidu dus-
ného a kyslíku. Tuto směs rodička 
vdechuje sama pomocí náustku. 
Nástup účinku je po čtyřech až 
pěti vdechnutích,“ popsala Simona 
Podráská, lékařka gynekologicko-
-porodnického oddělení. Směs je 
prokazatelně bezpečná pro matku 
i novorozence.

Oxid dusný, který tvoří polovi-
nu vdechované směsi, působí na 
signální látky v  nervové sousta-
vě. Výsledkem je jeho analgetický 
účinek, tedy utlumení bolesti a 
zvýšení prahu bolesti. Kromě toho 
je jeho účinek i uvolňující a lehce 
tišící.

Provedení epidurální analgezie 
a inhalační analgezie preparátem 
entonox patří mezi výkony ne-
hrazené ze zdravotního pojištění, 
a tudíž je zpoplatněno: epidurální 
analgezie částkou 1500 korun a en-
tonox částkou 1200 Kč. 

Text a foto Naďa Křečková
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Martin Šimek, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice, při 
prezentaci nových přileb. Foto Karel Pech.

ARCHITEKTI V HRADU PREZENTOVALI
TAKÉ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

V Litoměřicích se 6. a 7. října sešli architekti a odborníci na územní plá-
nování nejen z České republiky, ale i Slovenska a Německa. V   hradu se 
totiž konala konference Asociace urbanismu a územního plánování. Na 
téma „Přestavba a regenerace sídel a krajiny“ diskutovalo a prezentovalo 
dosavadní zkušenosti zhruba 170 lidí.

V Litoměřicích se  jako v jediném městě konala tato konference již po-
druhé. První se zde uskutečnila před čtrnácti lety. „Změny, jimiž za tuto 
dobu Litoměřice z  pohledu urbanismu prošly, jsou tak výrazné, že jako 
místo konání dalšího ročníku bylo zvoleno právě naše město,“ informovala 
vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.

Pro Litoměřice šlo o významnou příležitost prezentovat dosažené úspě-
chy. Zástupci radnice v čele s městským architektem Janem Mužíkem a ve 
spolupráci s architektem Zdeňkem Sendlerem, který je autorem projektu 
modernizace Jiráskových sadů,  představili odborné veřejnosti město, nové 
stavby, revitalizovaná veřejná prostranství, parky a návrhy  vzešlé z archi-
tektonické soutěže na kasárna pod Radobýlem atd. Inspirující byly i zkuše-
nosti z dalších regionů. (eva)

VENKOV JE TŘEBA PODPOŘIT
Rozšířit podporu obcí a spolků 

prostřednictvím Programu rozvoje 
venkova. Zvrátit spirálu poklesu oby-
vatelstva na venkově, mimo jiné pod-
porou rodin, rodinných farem, dobro-
volnictví, občanské pospolitosti apod. 
To jsou definované oblasti, které zís-
kaly mezi zhruba třemi sty účastníky 
Národní konference Venkov 2016 nej-
vyšší podporu.  Již 8. ročník národní 
konference VENKOV, který navštívil 
i ministr zemědělství Marián Jurečko, 
se od 20. do 21. října konal tentokráte 
v Ústeckém kraji. Hostitelským měs-
tem se staly Litoměřice.

Litoměřický region se prezentoval 
zkušenostmi v oblasti životního pro-
středí a kulturního dědictví. Vedoucí 
odboru životního prostředí litoměřic-

kého městského úřadu Pavel Gryndler 
hovořil o energetické soběstačnosti 
obcí, ředitel Zemědělského družstva 
Klapý Otakar Šašek o budování proti-
erozních pásů zeleně, starosta Malých 
Žernosek Petr Liška o zkušenostech 
se svozem a likvidací bioodpadu. Na 
téma zefektivnění přeneseného výko-
nu státní správy hovořil místostarosta 
Štětí Miroslav Andrt. 

Účastníci vyplňovali i anketní lístky, 
aby společně definovali největší pro-
blémy českého venkova. Ty byly ozná-
meny na závěr konference, kterou 
zpestřily i čtyři exkurze na Podřipsko, 
Lounsko, Úštěcko a Lovosicko. Sou-
částí cest po regionu s cílem předvést 
příklady dobré praxe byla návštěva 
rodinných farem, vinařství apod. (eva)

LITOMĚŘICE HOSTILY DVĚ VÝZNAMNÉ KONFERENCE

NA NÁKUP NOVÉ TECHNIKY 
PŘISPĚLO HASIČŮM I MĚSTO

Novou techniku určenou k využi-
tí při mimořádných situacích před-
stavil ředitel litoměřického územní-
ho odboru Hasičského záchranného 
sboru Boleslav Lang. Transportér 
značky Volkswagen za více než tři 
miliony korun byl pořízen z Fondu 
zábran škod spravovaného Českou 
kanceláří pojistitelů. Dalších 100 ti-
síc korun na nákup potřebné techni-
ky přidalo město Litoměřice.

„Za tuto částku jsme zakoupili pří-
stroj pro vysoušení protichemických 
a ochranných obleků a kombinéz, 
pracovní plošinu sloužící především 
pro zásah u dopravních nehod ná-
kladních automobilů nebo autobusů, 
nehodovou clonu a skládací posypo-
vý vozík, který upotřebíme tam, kde 
je třeba aplikovat sorbentní látky při 
likvidaci úniku nežádoucích nebo 

nebezpečných kapalin,“ konkreti-
zoval ředitel Lang, který poděkoval 
prezentaci vozu přítomnému mís-

tostarostovi Pavlu Grundovi a jeho 
prostřednictvím celému vedení měs-
ta za poskytnutý příspěvek. (eva)

DOBROVOLNÍ HASIČI DOSTALI TŘÍHVĚZDIČKOVÉ PŘILBY
Město Litoměřice každoročně 

podporuje profesionální hasi-
če příspěvkem ve výši 100 tisíc 
korun. V  případě dobrovolných 
hasičů je však podpora města vý-
razně vyšší.

„Pokud půjde hladce výběrové 
řízení na dodavatele, dostanou 
dobrovolní hasiči od města v příš-
tím roce dvě vozidla. Prvním 
bude nový dopravní automobil 
za zhruba milion korun, z  čehož 
zhruba 400 tisíc korun předsta-
vuje dotace. Tím druhým by měla 
být velkokapacitní cisterna za 7 
milionů korun, na jejíž nákup 
město získalo dotaci z  Integrova-
ného operačního programu, jež 
pokryje 90 procent pořizovací 
ceny vozu,“ informoval místosta-
rosta Pavel Grund.

Poslední novinkou ve výstro-
ji zdejší jednotky Sboru dobro-
volných hasičů je šestnáct přileb 

s tříhvězdičkovým označením, jež 
splňují přísnější požadavky pro 
použití při zásahu. Na jejich ná-

kup přispěla 100 tisíci korunami 
nadace Agrofert, dalších 110 tisíc 
korun přidalo město.  

Litoměřická jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů letos vy-
jížděla k  nahlášeným událostem 
dvanáctkrát, což je o jeden výjezd 
méně než loni. Při ohlédnutí do 
minulých let měla nejvíc práce při 
povodni v  roce 2013 a likvidaci 
jejich následků. Pokles letošních 
výjezdů ovlivnila hrozba vysoké 
pokuty za vypalování trávy, méně 
bylo i zapálených kontejnerů 
s odpadem. „Poslední zásah jsme 
měli při zahoření trámu zazdě-
ném u komínového tělesa v domě 
v Lidické ulici,“ informoval Mar-
tin Šimek, velitel jednotky SDH 
Litoměřice. (eva, se)

PŘÍPRAVY HASIČSKÝCH
SLAVNOSTÍ 2017 ZAČALY
Po třech letech se příští rok v červ-

nu vrátí do Litoměřic celorepubliko-
vé hasičské slavnosti. První schůzka 
organizačního týmu se v  kanceláři 
starosty uskutečnila ve druhé polo-
vině října. Přípravy na velkolepý sraz 
hasičů s  očekávanou třicetitisícovou 
návštěvností, jehož organizátorem je 
Sdružení pro obnovu hasičských tra-
dic, tak oficiálně byly zahájeny. 

Hasičské slavnosti 2017 se usku-
teční 9. a 10. června. Půjde již o 7. 
ročník akce, kterou se hejtman chystá 
zařadit mezi „Rodinné stříbro Ústec-
kého kraje“. I tentokráte se mohou 
návštěvníci těšit na přehlídku histo-
rické i současné hasičské techniky na 
výstavišti Zahrada Čech, na sobotní 
velkolepý průvod na Mírovém ná-
městí a prezentaci složek Integrova-
ného záchranného systému na vodě 
i ve vzduchu. Slavnosti i tentokráte 
vyvrcholí na Lodním náměstí hasič-
skou fontánou a ohňostrojem. (eva)

Místostarosta Grund a ředitel litoměřického územního pracoviště HZS Bole-
slav Lang si prohlížejí nový, moderně vybavený transportér. Foto Eva Břeňová
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 Pracovníci infocentra (zleva O. Přecechtěl, J. Maximilánová a H. Mildová) 
společně se studentkou gymnázia Anetou Břeňovou připravili literární pásmo 
s nejdůležitějšími fakty, jež spojují básníka s Litoměřicemi.   Foto E. Břeňová 

LITOMĚŘICE SI PŘIPOMNĚLY
180. VÝROČÍ ÚMRTÍ K.  H. MÁCHY

Hynku, Viléme, Jarmilo … znělo 3. 
listopadu v podvečer před Divadlem K. 
H. Máchy u sochy českého romantic-
kého básníka, jehož 180. výročí úmrtí  
si přišlo připomenout zhruba padesát 
lidí. Vzpomínku připravilo Centrum 
cestovního ruchu.

Autor slavného Máje sice prožil v Li-
toměřicích jen krátký úsek svého života, 
nicméně zanechal ve městě na soutoku 
Labe a Ohře hlubokou stopu. Pojme-
nována jsou po něm významná místa 
– ať již divadlo, knihovna nebo schody 
na parkánech. Úspěšně zde funguje 
i Hynkovo hravé divadlo. „Mácha se 
jednoho pozdního zářijového dne roku 
1836 vydal pěšky do Litoměřic. Směřo-
val do domu Na Vikárce, kde měl do-
mluvený podnájem, a u litoměřického 
advokáta Durase nastupoval jako písař. 
Plánoval zde prožít svůj život, sem se za 
ním měla přistěhovat drahá Lori, jen 
co porodí jejich dítě,“ zahájila literární 
pásmo přibližující konec Máchova ži-
vota vedoucí infocentra Hana Mildová.

Osud tomu však nechtěl. Je 8. listo-
padu 1836, tedy den, kdy se měla ko-
nat svatba. Místo svatby je však ženich 
vynášen v rakvi ze svého bytu Na Vikár-
ce, tehdy U Švícka. „Večer jsem ležel na 
Radobylu v neděli, na jednom velkém 
vrchu za Litoměřicema, už byla tma. A 
v  tom vyšel v  Litoměřicích oheň. Tak 
jsem běžel honem do Litoměřic. Asi 
třičtvrtě hodiny jsem měl co běžet. To 
byl ale oheň. Jedenáct stodol, samé obilí, 
najednou hořely, a vítr do toho foukal až 
hrůza ….,“ píše 24. října Mácha rodičům 
a Loře, aniž by tušil, že jde o jeho jednu 
z  posledních literárních výpovědí. Po-
máhal hasit a následně onemocněl. 
V noci z 5. na 6. listopadu ve svém bytě 
nad vinárnou umírá. Na choleru, o kte-

ré dnes již nikdo nepochybuje. Zda ji 
dostal při své poslední návštěvě Prahy, 
kde právě vypukla, nebo ze stoky, z níž 
se napil při hašení požáru, již dnes není 
možné zjistit. Víme však to, že za rakví 
šel pouze bratr Michal. Neslo ji 12 řeme-
slníků, protože ostatní se báli nemoci.

Mácha však pro Čechy v budoucnu 
hodně znamená. Je 1. říjen 1938 a 
ráno má být na základě mnichovské-
ho diktátu obsazeno české pohraničí 
německou armádu. Na litoměřickém 
hřbitovu se narychlo exhumují ostatky 
básníka, aby mohly být převezeny do 
Prahy. Druhý pohřeb se koná 7. května 
1939. Tisíce lidí doprovázejí Máchu na 
vyšehradský Slavín. Tentokráte již ra-
kev nesou k hrobu přední čeští básníci 

a spisovatelé. V obavě před zničením je 
před fašisty ukryta i Máchova socha od 
Václava Blažka stojící na rohu litomě-
řického divadla. Na své místo se vrátila 
na jaře roku 1946. Máchovy ostatky už 
ale na Slavíně zůstaly.

Navštívit však lze na litoměřickém 
hřbitově Máchův pomník nebo si na 
úpatí Mostné hory prohlédnout bron-
zový odlitek slavné Myslbekovy so-
chy K. H. Máchy. Řadu zajímavostí 
z  básníkova života je možno vidět 
ve světničce  v domě Na Vikárce, ve 
které je kromě dopisů a dalších dobo-
vých artefaktů i replika pláště, v němž 
Mácha přišel do Litoměřic.  
Eva Břeňová (zpracováno s využitím 
poznatků historika O.  Doskočila)

DEMOKRACIE NENÍ
SAMOZŘEJMOST

Za přítomnosti radních, zastupi-
telů a zaměstnanců úřadu se usku-
tečnil v  podloubí radnice, u bron-
zové pamětní desky, pietní akt jako 
vzpomínka na 17. listopad. Účast-
níci v  jeho průběhu zavzpomína-
li na statečnost studentů, kteří se 
v  roce 1939 nesmířili s  německou 
okupací, za což devět z nich zapla-
tilo životem, když je nacisté nechali 
pro výstrahu ostatním popravit. 
Dále si připomněli 27. výročí same-
tové revoluce. 

„Je naší povinností připomínat 
tyto historické události a předávat 
jejich poselství generacím, které se již 
narodily ve svobodě a tvrdými zkouš-
kami minulosti neprošly. Svoboda a 
demokracie není samozřejmost, o ni 
musíme bojovat,“ konstatoval staros-
ta Ladislav Chlupáč. (eva)

SVOZ BIOODPADU 
BYL UKONČEN

Svoz sběrných nádob s  bioodpa-
dem v listopadu pro letošek skončil. 

Zájem o službu bezplatně 
poskytovanou městem občanům 
stoupá. Svědčí o tom počet speciál-
ních nádob na bioodpad vydaných 
letos novým žadatelům. „Prostřed-
nictvím nádob třídí bioodpad již více 
než tisíc domácností,“ informovala 
Lucie Weberová, referentka odboru 
životního prostředí MěÚ. S tím sou-
visí i zvyšující se množství svezeného 
bioodpadu. Od dubna do konce října 
bylo svezeno přibližně 392 tun bio-
odpadu, který tvoří zejména tráva, 
listí a větve ze zahrad.

„V zimním období mohou občané 
zdarma odkládat odpad ze zeleně, 
stejně jako v  průběhu celého kalen-
dářního roku, na sběrném dvoře 
v  Nerudově ulici,“ upozornila Lucie 
Weberová. O harmonogramu svozu 
bioodpadu v příštím roce budou ob-
čané města včas informováni. (eva)

HLASTE MÍSTA, KDE 
CHYBÍ ODPADKOVÉ KOŠE
Existuje v Litoměřicích místo, kde 

podle vašeho názoru chybí odpadko-
vý koš? Označte ho v  anketě, která 
do konce letošního roku probíhá na 
webových stránkách Zdravého města 
Litoměřice, a odpovědní pracovníci 
nádobu přistaví.

Vedení radnice tak reaguje na 
požadavek obyvatel zvýšit počet od-
padkových košů zvláště v okrajových 
částech města. Umístil se totiž mezi 
TOP problémy definovanými letos 
v dubnu v rámci diskuse s veřejností 
„Desatero problémů – řešme je spo-
lečně“. Následně byly ověřeny anke-
tou i sociologickým průzkumem.

„V současné době je po městě roz-
místěno zhruba pět stovek odpadko-
vých košů, jejichž počet rok od roku 
mírně stoupá. Pravidelně vyměňuje-
me koše rozbité. S doplněním nových 
nyní čekáme na výsledky ankety,“ 

popsal aktuální stav technik odboru 
územního rozvoje městského úřadu 
Václav Blecha. (eva)

SVOZ PAPÍRU 
BUDE POSÍLEN

Svoz kontejnerů a popelnic se 
směsným i tříděným odpadem 
v  průběhu vánočních svátků, tedy 
od 24. prosince do 1. ledna, bude 
probíhat jako ve všední dny dle 
standardního harmonogramu svo-
zu. Vzhledem k  tomu, že každo-
ročně o vánocích dochází k nárůstu 
svezeného množství papíru, počítá-
me u této komodity s  provedením 
mimořádného svozu tak, aby se co 
v největší míře eliminoval nepořá-
dek kolem kontejnerů. (web)

MEZI SVÁTKY MÁ
BÝT DVŮR UZAVŘEN

Upozorňujeme občany města, že 
odvézt odpad na sběrný dvůr v Neru-
dově ulici bude možné v tomto roce 
naposledy v  pátek 23. prosince. Od 
24. prosince do 1. ledna bude sběrný 
dvůr pro veřejnost uzavřen. Druhý 
lednový den sběrný dvůr zahájí čin-
nost dle běžné provozní doby.    (web)

Koše již jsou umístěny také u většiny
bankomatů. Foto Eva Břeňová

VZPOMÍNKOVÉ AKCE / ODPADY RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 9

Tak jako každoročně se i letos usku-
tečnila na hřbitově vzpomínka na 
čestného občana města Litoměřice, 
hrdinu druhé světové války, pilota, 
generálmajora Františka Cháberu 
(1912 – 1999). Zúčastnili se jí pozůs-
talí, pilotovi přátelé, zástupci města 
a nechyběli ani letci z čáslavské letky, 
jež nese Cháberovo jméno. Za město 
promluvil místostarosta Karel Krej-
za (na snímku).    Foto Eva Břeňová 



DDM ROZMARÝN 

K úspěchu přál vítězům starosta Ladislav Chlupáč. Dosáhli jich pod vedením učitelky Lucie 
Čechové (zcela vlevo). Foto Eva Břeňová

3. 12. KERAMICKÁ DÍLNA
9 -11 hod., cena 100 Kč / 1 hod. 
pro dospělé, děti 50 Kč výrobek
3. 12. VÁNOČNÍ DÍLNY NA 
JARMARKU V HRADU (10  
-16 h.)
4. 12. PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA 
v technickém klubu mládeže (od 
9 h.). Cena: krmítko pro ptáky 
250 Kč, vánoční ozdoba 10 Kč 

4. 12. MIKULÁŠSKÁ 
v historickém sklepení od 16 h.  - 
předprodej vstupenek v DDM
6. - 8. 12. VÁNOČNÍ PRODEJ-
NÍ JAMARK S DÍLNAMI
9. 12. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ  16.30-
19.00 hod.
11. 12. VÁNOČNÍ MAGIC 
TURNAJ od 9 h. Vstup 50 Kč 
pro členy ZÚ, 50 Kč veřejnost

16. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA 17 
-18.30 hod.

17. 12. TURNAJ HEARTHS-
TONE 9,00-14,00 HODIN

LEDEN: připravujeme na 14.1. 
akci Tajemství tří králů .
Více na www.ddmrozmaryn.cz

STAROSTA BLAHOPŘÁL ÚSPĚŠNÉ NĚMČINÁŘCE
Úspěšné žáky dosahující mi-

mořádných úspěchů při studiu 
německého jazyka ocenil před 
několika dny starosta Ladislav 
Chlupáč v rámci slavnosti pro-
bíhající v  salonku domu kultury, 
kterou v  Litoměřicích pořádali 
organizátoři kampaně Šprechtí-
me. Litoměřická lektorka němči-
ny Lucie Čechová totiž letos byla 
v  rámci kampaně „Šprechtíme“ 
vyhlášena jako nejlepší vyučují-
cí německého jazyka v  ČR, čímž 
obhájila své předloňské prvenství. 
Na její efektivní výukové metody 
zněla slova chvály od slavnosti 
přítomných zástupců Goethe-In-
stitutu, Rakouského a německého velvyslanectví, 
Rakouského institutu v Brně, Spolku germanistů 
a učitelů NJ a řady dalších.

V  Litoměřicích rostou pod vedením lektor-
ky Lucie Čechové šikovní němčináři. Důkazem 
jsou výsledky, kterých dosáhli žáci a studenti ve 
všech třech kategoriích celorepublikové soutěže 

„Sousedé na západě“. V nich obsadili Eliška Při-
bíková, Tereza Piskláková, Nikol Zárubová, Filip 
Dianiška a Ninjin Altantamir  první místa v kon-
kurenci 290 do soutěže zaslaných projektů.

Eliška sklidila úspěch s  projektem „Čty-
ři kamarádi na kolech“. Spočíval ve vytvoření 
deskové hry s  kvízovými otázkami a precizně 

zpracovaným cestovním 
deníkem. Tereza zvítě-
zila v  kategorii Umělec-
ká tvorba s  projektem, 
který pojala jako kalen-
dář. „Představoval ko-
láž 12 nejzajímavějších 
měst a míst Bádenska-
-Württemberska, při-
čemž ke každému měsíci 
a městu vytvořila i di-
dakticko-metodické cvi-
čení pro žáky, kteří se učí 
němčinu nebo češtinu 
jako cizí jazyk,“ charak-
terizovala oceněné dílo 
lektorka Lucie Čechová, 

pod jejímž vedením dívky úspěchu dosáhly. 
Stejně jako Nikol Zárubová, Filip Dianiška a 
Ninjin Altantamir, kteří vytvořili vizitku Bá-
denska-Württemberska, kterou pojali jako hru 
kvarteto. Při ní hráči hledají karty z oblasti jíd-
la, zvyků, měst, osobností, průmyslu apod.

Eva Břeňová

RADNICE CHYSTÁ PROJEKT 
REKONSTRUKCE STARÉ RADNICE 

Projekt revitalizace historicky cenného objek-
tu staré radnice, v  němž již řadu let sídlí Oblastní 
muzeum, připravuje město Litoměřice ve spoluprá-
ci s Ústeckým krajem, který je zřizovatelem muzea. 
Z  Litoměřic jde o jediný objekt, který Ministerstvo 
kultury zařadilo na „Indikativní seznam národních 
kulturních památek“. Má tak velkou šanci získat na 
svou obnovu dotaci z  Integrovaného regionálního 
operačního programu. 

„Naším cílem je rekonstruovat jak venkovní části, 
včetně střechy, tak i interiéry. A to tak, aby poskyto-
valy vyšší uživatelský komfort návštěvníkům muzea 
i jeho zaměstnancům. Projekt připravujeme v  úzké 
spolupráci s památkáři, neboť jde o památkově chrá-
něný objekt,“ upozornila vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu 
v Litoměřicích Andrea Křížová. 

Rekonstrukci, zahrnující i vybudování moderní-
ho vstupního prostoru, včetně recepce, obchůdku a 
bezbariérového přístupu, zároveň hodlá využít vede-
ní muzea k vytvoření nové muzejní koncepce, včetně 
nové expozice.

„Za městem půjde příprava projektu spočívající 
v  celkové revitalizaci památky, která je jeho majet-
kem. Za Ústeckým krajem pak náklady související 
s vytvořením nové expozice,“ upřesnila vedoucí od-
boru Křížová.

Žádost o dotaci musí být podána do konce března 
příštího roku. Pokud město Litoměřice uspěje, může 
dotace dosáhnout až 90% celkových nákladů. (eva)

Z HISTORIE OBJEKTU
• Základem je gotická radnice doložená k roku 1397
• V roce 1537 byla zpustošena požárem a následně re-
nesančně přestavěna
• Kolem roku 1662 byla snížena střecha objektu
• Jako radnice sloužila až do roku 1839
• roce 1916 se část stavby vlivem spodních vod zřítila a 
oprava byla dokončena až roku 1926
• Dnes zde sídlí městské muzeum
• V obloucích podloubí se dochovaly zbytky původní 
gotické stavby

• Na severním rohu můžeme vidět nejstarší plastiku ve 
městě z roku 1539 představující Rolanda v podobě di-
vého muže s kyjem
• Dále je možno najít železný tzv. český loket (předmět 
určující délkovou míru), dva erby (říšský a městský) a 
na jižním průčelí zbytky pranýře

Bývalá radnice, dnes muzeum, je jednou z nejkrásnějších 
staveb historického jádra města. Foto Eva Břeňová
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PROJEKT ODBORNÝCH
UČEBEN FINIŠUJE

   Přípravy projektu, jehož výsled-
kem má být vznik nových odbor-
ných učeben v Masarykově základní 
škole, finišují. V  únoru chce město 
požádat o dotaci. Učebny vhodné 
pro výuku přírodních věd, práci ře-
meslných dílen a   výtvarného atelié-
ru  totiž mají  využívat i další školská 
zařízení ve městě. (eva)



DESET INSPIRACÍ
KARLA IV.

K  700. výročí narození Karla 
IV. připravil spolek Otec vlasti 
Karel IV. putovní bannerovou 
výstavu,  přímo spojených s oso-
bou tohoto významného panov-
níka. Ve dnech 5. až 18. prosince 
bude ke zhlédnutí v hradu.

Jejím prostřednictvím se bu-
deme rozvíjet a inspirovat nej-
známější postavou naší historie. 
Poznáme Karla IV. jako vizioná-
ře, myslitele, vzdělance, mecená-
še, budovatele, státníka, cestova-
tele, hospodáře, křesťana nebo 
diplomata. Těchto 10 vlastností 
dává dohromady právě 10 inspi-
rací Karla IV. Texty jsou zpraco-
vány čtivou formou, doplněné 
tematickými fotografiemi. Vý-
stava je přístupná denně od 9 do 
17 hodin. (oub)

SERIÁL POVÍDÁNÍ
O VÍNĚ POKRAČUJE

Degustovat produkty pocháze-
jící z Vinných sklepů Kutná Hora 
můžete 16. prosince od 18 hodin 
v  degustační místnosti hradu 
(vstup z  ulice Na Valech). Tato 
vína jsou pravidelně zastoupena 
v Národním salonu vín České re-
publiky, kde se umísťuje jen 100 
nejlepších vín z  Moravy a Čech. 
Nutná rezervace míst. (oub)

PŘIJĎTE NA CESTU 
KOLEM SVĚTA

Výstavní prostory hradu bu-
dou celý leden patřit výstavě na-
zvané Cesta kolem světa.  Před-
staví fotografie z  cest hraběte 
Lažanského z  roku 1929. Mladý 
hrabě Lažanský z  Bukové totiž 
podnikl v  roce 1929 turistickou 
plavbu kolem světa na palubě 
luxusního zaoceánského parníku 
Resolute. Cesta kolem světa za-
čala v  lednu a končila v  květnu 
v New Yorku. (oub) 

Velkému zájmu veřejnosti se v hradu těšila listopadová výstava „Spolu – 
159“. K vidění zde byly obrazy a dřevěné plastiky dvou umělců – malíře 
Jiřího Ryvoly a výtvarníka Tibora Kováče. A proč „Spolu – 159“? „Jde o 
součet naší mladosti,“ vysvětlila dvojice autorů. Foto Eva Břeňová

OKRUH PO CÍRKEVNÍCH
PAMÁTKÁCH ZAUJAL

Nový turistický projekt „Okruh 
církevní památky“, realizovaný v 
Litoměřicích od června do konce 
září (kromě pondělků), splnil oče-
kávání. Otevřel kostely a další cír-
kevní památky ve městě, a podstat-
ně tak rozšířil turistickou nabídku.

Od 21. června do 25. září pro-
šlo památkami 2200 návštěvníků. 
Nejvíce z nich navštívilo katedrálu 
sv. Štěpána (celkem 1387 vstupů). 
Zvýšila se také návštěvnost vý-
znamné světské památky – vyhlíd-
ky Kalich na litoměřické radnici, 
která byla rovněž součástí okruhu. 
Zcela záměrně byli vybráni erudo-
vaní průvodci z  řad vysokoškol-

ských studentů oboru dějin umění 
Univerzity Karlovy, kteří svým zá-
jem a znalostmi byli schopni vyho-
vět i těm nejnáročnějším a nejzví-
davějším návštěvníkům.

Se všemi partnery projektu, 
zejména pak s Biskupstvím lito-
měřickým, jakožto hlavním doná-
torem, je připravován záměr pro 
sezónu 2017, která se bude celo-
republikově zaměřovat na téma 
Baroko. Agentura CzechTourism 
zahrnula Litoměřice jakožto „ba-
rokní perlu na Labi“ mezi význam-
né turistické cíle.

Luděk Jerman, ředitel Destinační 
agentury České středohoří

ADVENTNÍ JARMARK 
V HRADU POTĚŠÍ

Atmosféru blížících se svátků vánočních navodí v sobotu 3. 
prosince v Hradu Litoměřice již tradiční Adventní jarmark. V  
interiéru hradu i na jeho nádvoří dostanou lidé v době od 10 
do 17 hodin příležitost zakoupit si kromě jiného ručně vyrá-
běné vánoční ozdoby, svícny, šperky, keramiku, textilní hrač-
ky, perníčky, díla z ručního papíru i vánočně laděné květinové 
vazby, mezi nimiž nebudou chybět ani levitující květiny. Na-
bídku zpestří ukázky řemesel a doplňkový sortiment, jako vá-
noční čaje, sirupy nebo svařené víno. Chybět nebude ani živý 
betlém.

V doprovodném kulturním programu předvedou i letos své 
umění děti ze Základní umělecké školy Litoměřice. Připrave-
ny budou v sále hradu tvořivé dílny, které jsou již tradiční a 
oblíbenou součástí Adventního jarmarku v Hradu Litoměřice. 
Ve 14 hodin proběhne v kapli zádušní mše za krále Karla IV., 
pořádaná u příležitosti 638 let od jeho úmrtí. (eva)

PROGRAM:
10:00 pěvecký soubor ZUŠ
11:00 živý betlém na nádvoří
13:00 flétnový soubor ZUŠ
14:00 živý betlém na nádvoří
15:00 Mladivadlo ZUŠ
16:00 živý betlém na nádvoří 

SVATOMARTINSKÝM VÍNŮM ŽEHNAL BISKUP  
Ke společnému stolu used-

li 11. listopadu krátce před po-
lednem v  degustační místnosti 
hradu někteří čeští a moravští 
vinaři. Společně ochutnali letošní 
Svatomartinská vína, kterým v  11 
hodin a 11 minut žehnal biskup.

„Vína jsou božím požehnáním,“ 
konstatoval kromě jiného Mon-
signor Jan Baxant. „Pro mnoho 
lidí víno spočívá v pouhé sklence 
vína, ale za ní je třeba vidět celo-
roční práci našich vinařů, za kterou 
děkujeme,“ dodal starosta Ladislav 
Chlupáč.

„Letošní chuť je specifická tím, 
že jde do citrónových, až grepových 
tónů,“ uvedl Antonín Hrabkovský, 
sklepmistr Klášterních vinných 
sklepů Litoměřice, které s etiketou 
Svatomartinského vína uvedly na 

trh odrůdu Müller Thurgau. Sva-
tomartinská vína pak kromě jiné-
ho naznačují i kvalitu letošního 
ročníku. „Úroda byla nadprůměr-
ná,“ zhodnotil ji v hradu přítomný 
roudnický vinař Jan Podrábský. 

Příležitost k  degustaci Svato-
martinských a mladých vín po-
cházejících ze dvanácti vinařství 
v době od 15 do 20 hodin dostala 
také  veřejnost. 

 Text a foto Eva Břeňová

Adventní jarmark v hradu se těší oblibě. Je vždy 
příležitostí zakoupit si domů nejen adventní věnce, 
ale i řadu dalších výrobků. Foto Eva Břeňová
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Růžena Kavková, dlouholetá ředitelka Diecézní charity Litoměřice, u jedné 
z fotografií výstavy, která dokumentuje činnost Charity. K vidění je nyní v 
Domově pro seniory na Dómském pahorku.  Foto Eva Břeňová

DIECÉZNÍ CHARITA SLAVILA 
25 LET SVÉ EXISTENCE

Diecézní charita Litoměřice sla-
vila 4. listopadu své pětadvacáté na-
rozeniny. Oslavy zahájila děkovnou 
mší v kostele Všech svatých, kterou 
celebroval biskup Mons. Jan Baxant. 
Poté se hosté přemístili do hradu, kde 
program pokračoval. Oslav se zúčast-
nili nejen hosté ze sousedního Ně-
mecka z diecézí Görlitz a Drážďany-
Míšeň, zástupci města Litoměřice, 
generální sekretář Charity ČR Jakub 
Líčka, charitní kolegové z většiny 
charit litoměřické diecéze, kolegové z 
ostatních diecézních a arcidiecézních 
charit a řada spolupracovníků 
a přátel. Společně si připomněli 
vznik litoměřické charity, čím si za 
čtvrtstoletí prošla a co vše dělá nyní. 

Z úst ředitelky Diecézní charity 
Litoměřice Růženy Kavkové, která je 
ve vedení již více než 23 let, zaznělo 
poděkování za spolupráci a podporu 
všem zúčastněným, přičemž zdůraz-
nila výbornou spolupráci s městem 
Litoměřice a charitami z Německa.

Diecézní charitu Litoměřice zřídil 
tehdejší litoměřický biskup Mons. Josef 
Koukl 4. 11. 1991. Zakládající službou 
Charity byl charitní šatník. Postupně se 
přidala domácí péče, azylový dům pro 

matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou, 
poradna pro uprchlíky, ubytovna pro 
cizince, poradna pro zadlužené občany. 
Činnost rozvijí nadále.

Dnes provozuje čtyři střediska do-
mácí péče, azylový dům pro matky s 
dětmi, občanskou poradnu, dobro-
volnické centrum a česko-německou 
mateřskou školu sv. Zdislavy. Svou 
pomoc ale směřuje i do zahraničí, kde 
více než deset let pomáhala vzdělávat 

děti v romské osadě na Slovensku a 
od roku 2006 pomáhá se vzděláváním 
dětí také v Mongolsku.

Ani při mimořádných událostech v 
diecézi nezůstala Charita pozadu. Po-
vodně v letech 2002, 2010 a další lo-
kální povodně byly zkouškou, ale také 
příležitostí k dalšímu rozvoji Diecézní 
charity.  Edith Kroupová,

Diecézní charita

DARUJTE KABELKU, A POMOZTE
TAK ŽENÁM BEZ DOMOVA

Nezisková organizace NADĚJE 
připravuje již druhý ročník Kabelko-
vého veletrhu, který se bude konat 9. 
prosince v předsálí domu kultury. Již 
vyhlásila sbírku kabelek, které zde 
budou nabídnuty k prodeji.

„Hlavním cílem veletrhu, jehož 
loňský první ročník byl velmi úspěš-

ný, je získat prodejem kabelek finan-
ce na podporu žen bez domova,“ 
uvedla Petra Smetanová, vedoucí 
litoměřické pobočky Naděje. 

Zájemkyně mohou kabelky daro-
vat na níže vypsaných sběrných mís-
tech. Do sbírky mohou být věnovány 
kabelky a batohy různého druhu, ať 

už nové nebo použité, které by moh-
ly ještě někomu udělat radost a plnit 
účel, pro který byly vyrobeny.
Sběrná místa:
• Květinka DRUŽBA (Pokratická, 
v otvírací době) 
• Dům NADĚJE (Pražská, kdykoliv)
• Azylový dům (Želetická, kdykoliv) 
• H.E.A.T. centrum (u školy ve dnech 
středa, pátek, neděle od 17-20hodin) 
 Markéta Vlčková

fundraiser Naděje

K-CENTRUM VARUJE MLÁDEŽ PŘED RIZIKEM
Besedy na téma šikany, netoli-

smu (chorobná závislost - např. 
na počítačových hrách), kyber-
šikany a dalších rizikových jevů, 
s nimiž se školáci mohou v životě 
potkávat, pořádá v  základních a 
středních školách litoměřické 
protidrogové K - centrum. Sérii 
přednášek financuje v  letošním 
roce město Litoměřice.

„Přednášející z  K-centra dosud 
absolvoval besedy ve čtyřech desít-
kách tříd,“ informovala preventist-
ka kriminality Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu v  Litoměřicích Miroslava 
Najmanová.  Na druhém stupni 
základních škol se konají dvakrát 
ročně a poté i v  prvním a třetím 
ročníku středních škol. 

O přednášky tohoto typu mají 
zájem školy z celého litoměřického 

regionu. Jsou totiž interaktivní 
a posluchači se do nich aktivně 
zapojují. „Jde o tříhodinový 
blok, kdy se střídají edukativní 
hry se vzdělávacími bloky. 
Děti se dozví řadu skutečností 
a vyzkouší si různé způsoby 
chování. V  šestých třídách 

začínáme šikanou, v  sedmých 
pokračujeme kyberšikanou, 
navazuje užívání drog a závislosti, 
v  deváté třídě zdravý životní 
styl s  poruchy příjmu potravy a 
sebepoškozování,“ charakterizoval 
navzájem propojené bloky lektor 
K-centra Martin Havelka.       (eva)

CÍLEM PROJEKTU
JE OCHRANA DĚTÍ

Město Litoměřice se zapojilo do akti-
vit nového projektu Ministerstva práce 
a sociálních věcí „Systémový rozvoj a 
podpora nástrojů sociálně-právní ochra-
ny dětí“. Jednou z podaktivit projektu je 
také podpora síťování služeb na lokální 
úrovni, která umožnila vznik nové pozice 
lokálního síťaře.

„Umožňuje efektivně propojit akté-
ry v síti služeb v území tak, aby znali své 
možnosti a potřeby a uměli spolupra-
covat při řešení konkrétních případů 
ohrožených dětí a rodin,“ uvedl Ondřej 
Marek, lokální síťař pro Litoměřice a Lo-
vosice. Systém ochrany práv dětí je roz-
droben mezi více resorty. Cílem je zjistit 
potřeby jednotlivých aktérů vůči sobě 
navzájem i vůči systému SPOD a spolu 
s nimi vytvářet takový komunikační pro-
stor, aby pro ně řešení situací a jevů, které 
mohou děti ohrožovat na jejich zdravém 
vývoji, bylo snadnější. Bude probíhat také 
analýza lokální sítě služeb.  (mar)

KLUBÍČKO ZVE 
Pro to, aby 
děti mohly 
mít stále stej-
ného tátu i 
mámu, si ma-
teřské cent-
rum Klubíčko 
dovoluje po-

zvat zájemce na Kurz budování man-
želského vztahu.  

Kurz je určen pro manželské páry 
a poskytuje praktické dovednosti 
pro překonávání obtíží a nesouladu 
v manželství a posiluje dobré partner-
ské návyky. Specifikum kurzu spočívá 
v  tom, že se nejedná o přednášky či 
skupinová sezení, ale důraz je položen 
na vzájemnou komunikaci mezi man-
žely v páru, a to na předem stanovená 
témata. Kurz otevírá možnosti mluvit 
o tématech, kterým se manželé někdy 
vyhýbají či na ně mnohdy nemají čas.

Kurz má 8 lekcí a bude probíhat 
každý druhý pátek v 17:45 hod. od 
20. ledna  do 5. května. Více informací 
na http://www.umc.cz/skp.klubicko/
node/191.  Zdeněk Brož

ředitel Klubíčka

Lektor Martin Havelka při přednášce v Základní škole Havlíčkova v Lito-
měřicích. Foto Eva Břeňová

SRDÍČKO ZAŽILO
CVIČNÝ POPLACH

V Centru pro zdravotně postižené 
děti a mládež SRDÍČKO byl 27. října 
vyhlášen cvičný požární poplach. Do 
evakuace osob byla zapojena i Mateř-
ská škola Beruška, která sídlí ve stejné 
budově. Cvičení, které prověřilo při-
pravenost zejména vedení a personá-
lu, se v roli poradců zúčastnili i lito-
měřičtí hasiči. Po ukončení poplachu 
hasiči dětem i uživatelům sociální 
služby denní stacionář představili vý-
bavu požárního automobilu, včetně 
technického vybavení a ochranných 
prostředků každého hasiče. 

Iva Humlová, ředitelka
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Litoměřická knihovna se v srpnu připojuje k celorepublikové akci Města čtou, 
která se koná v parku Václava Havla.  Na snímku Ester Stará předčítá a před-
stavuje své knihy zaměřené na logopedii. Foto: archiv  knihovny

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

NEPŘEHLÉDNĚTE
• Noviny knihovny - zdarma v 
knihovně (součástí jsou vítězné texty 
literární soutěže Máchovou stopou).
• Připravili jsme besedu s Václavem 
Vokolkem Stopy posvátného v české 
krajině.
• Nabízíme tip na dárek: vánoční po-
ukazy na roční registraci v knihovně
2.12. od 14.00 Adventní setkání s 
dílem Miloše Macourka aneb Jak si 
vytvořit vánoční přání s kouzelným 
sluchátkem. Pro děti s rodiči i praro-
diči - oslava 90 let od narození autora 
Macha a Šebestové.
5. 12. od 16 h. / Trénování paměti 
pro studenty / workshop. Paměťové 
techniky zaměřené na studium cizích 
jazyků. Relaxační cvičení - jednodu-
ché žonglování. Lektorka: Mgr. Hele-
na Učíková Lendacká. Zdarma
6. 12. od 17 hod.  Ušní a tělové svíce 
/ přednáška. Jak a na co svíce použí-
vat. Přednáší Michal Ježek (www.Mi-
chalJezek.cz). Vstupné 30 Kč *
7. 12. od 18 h.  Vietnam/Klub cesto-
vatelů. Pavel Vašíček bude besedovat 
o zážitcích s J. Štefanikovou. 30 Kč*
9. 12. od 14 hod. /psi:/ sádlo | tvůrčí 
psaní pro středoškoláky. Setkání vě-
nované dramaturgii. Určeno členům 
klubu /psi:/ sádlo a novým zájemcům 
o setkávání. 
12. 12. od 17 hod. Sám sebou – Jan 
Velek / cyklus besed. Pro všechny, 
kteří chtějí objevovat „kdo jsou“, hle-
dají trvalé a jsou ochotni „odhazovat“ 
nestálé a podmíněné. 30 Kč *
12. 12. od 17 hod.  Klub celiakie. 
Vaříme a pečeme bezlepkově. Vede 
Mgr. Hovorková. Zdarma
13. 12.  14.30 – 17 h . před knihov-
nou / Bazárek Šperkovnice . Děti z 
kroužku tradičně vystavují své výrob-
ky na předvánočním bazárku. 
13. 12. od 16 h. / před knihovnou 
Svatá Lucie noci upije / Před knihov-
nou nebo na náměstí můžete potkat 
svatou Lucii. Daruje vám světýlko  
nebo pomoučí nos?
14. 12. od 18 h. Stopy posvátného 
v české krajině / beseda. Setkání s 
autorem sedmidílného cyklu o 
posvátných místech v Čechách 
Václavem Vokolkem. Seznámení s 
dokončeným knižním projektem: 
Co je to posvátné a jak se posvát-
nost projevovala a projevuje v 
krajině. Provázanost a souvislosti 
posvátných míst. Duchovní mapa 
Čech. Příklady posvátných míst 
(pravěkých, pohanských, křesťan-
ských). Vstupné 30 Kč *
21. 12. od 18 hod. Když Duše 
promlouvá / cyklus večerů. Večer 
rozjímání, hudby, soubytí, lásky a 
povídání. Liduše Pražáková – te-
rapeutka a léčitelka s mezinárod-
ním přesahem. Vstupné 80 Kč
* senioři nad 65 let s platným 
čtenářským průkazem mají vstup 
zdarma

Více informací na:
www.knihovnalitomerice.cz

KNIHOVNA ZÍSKALA OCENĚNÍ
Sotva Knihovna Karla Hynka 

Máchy v Litoměřicích oslavila 
sedmdesátiny, záhy přišla další 
radostná zpráva. Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR jí 
udělil ocenění Městská knihovna 
roku 2016 v kategorii měst nad 20 
tisíc obyvatel. Ceny byly uděleny 
minulý měsíc za přítomnosti 
ministra kultury Daniela Hermana 
v reprezentativních prostorách 
Zrcadlové kaple v Klementinu. 

Tím pověstným „želízkem na 
vahách» byly vynikající komunit-
ní a vzdělávací aktivity, kterými 
se knihovna už několik let pyšní. 
Pozvolna, ale přitom cílevědomě, 
si buduje pověst kulturního a spo-
lečenského centra v Litoměřicích. 
Připravuje nejen autorské večery, 
besedy a přednášky, ale i výstavy a 
víkendové workshopy; při knihov-
ně působí Klub aktivního stáří a 
dva literární kluby. Jako samozřej-
most se už bere každoroční účast na 
Dnu poezie, Noci literatury a Noci s 
Andersenem; knihovna organizuje 
oslavu tradice „Svatý Martin s kni-
hovnou“ a prázdninové čtení pod 
širým nebem „Města čtou“.

„Je to velké ocenění nejen pro 
nás, pracovníky knihovny, pro naše 

čtenáře, ale i pro samotné Litomě-
řice, které považuji za jedno z nej-
krásnějších měst v Čechách,“  řekl 
v této souvislosti ředitel knihovny 
Karel Tománek. 

Naprosto výstižně proto působí i 
slogan, který letos doprovází všech-
ny propagační materiály oslavence: 
Knihovna letí!

Ivana Červinková, knihovna

ZDRAVÉ MĚSTO PODPOŘÍ
ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

„Ve zdravém těle zdravý duch“ je pro příští rok motto Zdravého města Lito-
měřice. V souladu s ním je možno opět žádat o finanční prostředky z dotačního 
programu na projekty organizované jednotlivci, organizacemi i skupinami aktiv-
ních obyvatel.  K rozdělení je podle komise Zdravého města Litoměřice a Místní 
agendy 21 připraveno 150 tisíc korun. 

Členové komise žádosti, které je možné podávat od 2. ledna do 5. února, poté 
vyhodnotí a nejlepší z nich doporučí zastupitelstvu ke schválení. „Při udělení fi-
nanční podpory je důležité, jak se projekt shoduje s komunitním Plánem zdraví a 
života, zda se dotýká problémů vzešlých z diskusních fór. Zohledňujeme, zda má 
žadatel v žádosti jasně vypracovaný cíl, harmonogram, rozpočet a konkretizuje, 
jak je projekt prospěšný,“ upřesnila členka komise  Rita Vlčková. 

Letos bylo z dvaceti žádostí vyhověno polovině z nich. Podporu například zís-
kal „Běh pro hospic“, preventivní projekt Českého červeného kříže, kulatý stůl 
ke zdravé výživě organizovaný Diakonií a gymnáziem, mobilní lanové centrum 
Junáku apod. Finanční prostředky z dotačního programu Zdravého města Lito-
měřice lze čerpat již 14 let. „Za tuto dobu bylo podpořeno celkem 153 projektů a 
granty dosáhly výše 1,6 milionu korun,“ upřesnila Rita Vlčková. (eva)

SOUTĚŽ NA PODPORU
FAIRTRADU SKONČILA

Předáním cen soutěžícím byla 
starostou města Ladislavem Chlu-
páčem oficiálně zakončena soutěž 
vyhlášená Zdravým a Fairtrado-
vým městem Litoměřice společně 
s partnery. Probíhala od května 
do poloviny září a cílem bylo za 
nákup fairtradových produktů 
získat od prodejců co nejvyšší po-
čet razítek.

„Zároveň jsme chtěli podpořit 
prodejce fairtradových produktů, 
které můžete v  Litoměřicích za-
koupit ve čtrnácti provozovnách,“ 
dodala koordinátorka soutěže 
Tereza Kalinová. Mezi oceněný-
mi byli Martina Círusová s  rodi-
nou, Martina Smejkalová, Pavlína 
Malá a Ondřej Malý. (eva)

VEDENÍ MĚSTA PREZENTOVALO DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 
Vedoucí pracovníci městského úřadu společně s ve-

dením města na konci října před představiteli Národní 
sítě Zdravých měst, zástupci ministerstev a členů hod-
notitelských komisí prokazovali, zda bylo město Lito-
měřice oprávněně na konci loňského roku zařazeno do 
nejvyšší kategorie A Místní agendy 21 (MA21), jež je 
výrazem vysoké kvality veřejné správy. Respektive zda 
průběžně plní doporučení a podněty, které mu při zařa-
zení do nejvyšší kategorie kvality byly uděleny. 

Loni město prošlo náročným, několik měsíců trvají-
cím auditem. Týkal se deseti oblastí udržitelného roz-
voje, jako je například územní rozvoj, doprava, školství 
a kultura, sociální oblast apod.  Osm oblastí získalo od 

oponentního týmu hodnocení „splňuje bez podmínek“, 
oblast globální odpovědnosti byla dokonce označena za 
„excelentní“. Pouze témata Místní ekonomika a podni-
kání a Životní prostředí získala „splňuje s podmínka-
mi“. Audit obdobného rozsahu se bude opakovat až 
v roce 2018. Nyní však přijel do Litoměřic tým hodno-
titelů zjistit, zda jsou doporučení průběžně realizována 
a zda úřad pracuje systematicky, a to s využitím analýz, 
strategických plánů apod.

„Zda jsme v obhajobě své práce uspěli, se dozvíme na 
začátku prosince na konferenci Národní sítě Zdravých 
měst v Praze,“ informoval politik Zdravého města Lito-
měřice Petr Hermann. (eva)
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1.12. ANDĚL PÁNĚ 2. (ČR, 2016, 
rodinný). Volné pokračování 
úspěšné vánoční pohádky. Od 17:30 
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL. (USA, 
2016). Pokračování úspěšné,vánočně 
nekorektní komedie. 19:30 hod.

2.12. ANDĚL PÁNĚ 2. Od 15:30 hod.
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL. 17:30
ANDĚL PÁNĚ 2. Od 19:30 hod.
ANTHROPOID. (USA, 2016, 
válečný). Film vychází ze skutečné 
události 2.světové války, kdy cílem byl 
atentát na Heydricha. Od 21:30 

3.12.. ANDĚL PÁNĚ 2. Od 13:30 a 15.30 h
POHÁDKY PRO EMU. (ČR, 2016, 
romantický). Nikdy není pozdě na 
lásku! Od 17:30 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2. Od 19:30 hod.
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL. 21:30 

4.12. ANDĚL PÁNĚ 2. Od 13:30 a 15.30 
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL. 17:30 
POHÁDKY PRO EMU. Od 19:30 

5.12 ANDĚL PÁNĚ 2. Od 16:30 hod.
ANDRÉ RIEU: Vánoce s Andrém 
2016 (Nizozemí, 2016). Koncert plný  
vánočních koled.  Od 19:00 hod.
10 MILIARD TALÍŘŮ. (Německo, 
2015, dokument). Ozvěny z film.
festivalu Země na talíři. 19:30 hod.

6.12. SANTA JE POŘÁD ÚCHYL. 17:30 
TENKRÁT V RÁJI. (ČR, 2016, 
drama). Jedno lano, jeden cíl...jedna 
cesta ke svobodě Od 19:30 hod.

7.12. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE 
JE NAJÍT. (USA, 2016, dobrodr.) Návrat 
do světa, kde se narodí H. Potter.  17:30
MUŽ JMÉNEM OVE. (Švédsko, 
2015, drama). Podle knižního bestselle-
ru F. Backmana. Od 19:30 hod.

8.12. UNDERWORLD: KRVAVÉ 
VÁLKY (USA, 2016, horor). Další 
osudy upíří smrtonošky Selene.  17:30 
PAŘBA O VÁNOCÍCH. (USA, 2016, 
komedie). Když je vedoucímu pohroze-
no zavřením pobočky, zachraňuje situa-
ci vánočním večírkem, který se vymkne 
z rukou.  Od 19:30

9.12. ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D.  
(USA, 2016, animovaný). Čápi nosí 
balíčky pro  internetového giganta 
Cornerstore.com. 15:30 hod.
MATKY NA TAHU. (USA, 2016, 
komedie). Od 17:30 hod.
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE 
HUDSON. (USA, 2016, drama). V 
lednu 2009 jeho čin ohromil svět. 
Přesto následné vyšetřování ohrozilo 
jeho pověst a kariéru. Od 19:30 hod.
DÍVKA VE VLAKU (USA, 2016, 
thriller). I při cestě vlakem se dá 
vstoupit do života lidí, které z vlaku 
sledujete.  Od 21:30 hod.

10. LICHOŽROUTI. (ČR, 2016, 
animovaný). Proč se nám vždy ztratí 
zrovna lichá ponožka? Od 13:30 h.
ANDĚL PÁNĚ 2. Od 15:30 hod.
PAŘBA O VÁNOCÍCH. Od 17:30 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A 
KDE JE NAJÍT. Od 19:30 hod.
UNDERWORLD: KRVAVÉ 
VÁLKY. Od 22:00 hod.

11. ANDĚL PÁNĚ 2. Od 13:30 hod.
LICHOŽROUTI. Od 15:30 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE 
JE NAJÍT. Od 17:30 hod.
PAŘBA O VÁNOCÍCH. 20:00 hod.

12. UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁL-
KY.  Od 17:00 hod.
SEEDS OF TIME (USA, 2016, do-
kument.) Ozvěny z filmového festi-
valu Země na talíři. 19:30 h.

13. UNDERWORLD: KRVAVÉ 
VÁLKY. Od 17:30 hod.
PAŘBA O VÁNOCÍCH. 19:30 h

14. BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR, 
2016, komedie). Komedie o ženské 
odvaze najít samu sebe, o hrdosti, 
odhodlání a nesnázích, se  
kterými se i ta nejbezvadnější ženská 
může setkat na cestě za samostat-
ností a láskou. Od 17:30 
U. Od 19:30 hod

15. ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 
(ČR, animované pásmo). Od 9:30 ho
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ. 
(ČR, 2016, drama). O kopáčích 
vltavínů, pro něž se ilegální těžba 
polodrahokamů stala nekontrolo-
vatelnou vášní i obživou. 15:30 hod.
ROGUE ONE: STAR WARS STO-
RY. (USA, 2016, sci-fi). První z nové 
série filmů Lucasfilmu. Od 17:30
INKARNACE (USA, 2016, horor)
VÍRA NÁS OPUSTILA. Od 20 h.

16. ROGUE ONE: STAR WARS STO-
RY. Od 17.00 a od 19.30 hod.
INKARNACE. Od 22:00 hod.

17. ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA 
O KONCI SVĚTA (USA, 2016, 
anim.). Před 3 tisíci lety se v Tichém 
oceánu plavili mořeplavci. Pak ale  
ustaly. A nikdo neví proč. Od 13:00 h.
ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY. Od 15.00 hod.
INKARNACE. Od 17:30 hod.
ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY. Od 19:30  a 22 hodin.

18. TROLLOVÉ (USA, 2016, rodinný)
Každý najde svoje štěstí. Od 13:30 hod. 
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O 
KONCI SVĚTA. Od 15:30 hod.
ROGUE ONE: STAR WARS STO-
RY. Od 17:30 hod.
INKARNACE. Od 20:00 hod.

19. ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY. Od 16:30 hod.
NETOPÝR. (Vídeň, 2016, opereta).
Nejúspěšnější opereta všech dob. 19 h.
NEBOJ SE A JEZ! (Kanada, 2016, 
dokument). Ozvěny z filmového fes-
tivalu Země na talíři. Od 19:30 hod.

20. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A 
KDE JE NAJÍT. Od 17:30 hod. 
INKARNACE. Od 20:00hod

21. LOUSKÁČEK. (Londýn, 2016, 
balet). Královský balet oslavuje 90. 
narozeniny P. Wrighta, herci tančí za 
doprovodu hudby Čajkovského. 17:00 
ROGUE ONE: STAR WARS STO-
RY.  Od 20:00 hod.

22. ZPÍVEJ (USA, 2016, rodinný). I zvířecí 
říši pohltil fenomén pěv. soutěží. 15:30
MANŽEL NA HODINU (ČR, 2016, 
komedie). Od 17:30 hod.
PROČ PRÁVĚ ON (USA, 2016, 
komedie). Milující otec Ned je v šoku. 
Zetěm má být upřímný, bezstarostný 
multimilionář bez zábran.19:30 
COLLATERAL BEAUTY: Druhá 
šance (USA, 2016, drama). Úspěšný 
pracovník prožívá osobní tragédii.  
Kolegové vymyslí drastický plán....19:30

23. ZPÍVEJ Od 13:30 a 15.30 hod.
ROGUE ONE: STAR WARS STO-
RY.  Od 17:30 hod.
MANŽEL NA HODINU.  Od 19:30 
PROČ PRÁVĚ ON? Od 21:30 hod.

24. ANDĚL PÁNĚ 2. Od 9:30 hod.
VÁNOCE U KRTKA (ČR, ani-
mované pásmo). Od 11:30 hod
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D 
(USA, 2016, anim.). Co dělají čtyřnozí 
miláčci, když nejste doma? 11:30 

25. ZPÍVEJ.  Od 15:30 hod
MANŽEL NA HODINU.  Od 17:30 
COLLATERAL BEAUTY: Druhá 
šance. Od 19:30 hod.

26. ZPÍVEJ.  Od 15:30 hod
MANŽEL NA HODINU. Od 17:30 
PROČ PRÁVĚ ON? Od 19:30 hod

27. ZPÍVEJ.  Od 15:30 hod.
INKARARNACE. Od 17:30 hod.
MANŽEL NA HODINU. Od 19:30 

28. ZPÍVEJ.  Od 15:30 hod.
PAŘBA O VÁNOCÍCH. Od 17:30
NAŠE POSLEDNÍ TANGO. 19:30 
KRUHY. Od 20:00 hod.
ZILIONÁŘI. Od 22:00 hod.

29. ZPÍVEJ.  Od 15:30 hod
ASSASIN´S CREED. (USA, 2016, 
dobrodružný)Od 17:30 hod.
ANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE 
JE NAJÍT. Od 19:30 hod.

30. ZPÍVEJ.  Od 15:30 hod
ASSASIN´S CREED. Od 17:30 hod.
MANŽEL NA HODINU. Od 19:30
ASSASIN´S CREED. Od 21:30 hod.

2. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČ-
NÍHO STROMU. Pravá 
vánoční atmosféra, bohatý 
program, hudba, zookoutek 
a tradiční ohňostroj.

VĚNEČEK 2016 
Kapesníčky, stuhy a krásné 
šaty dívek při závěrečném 
věnečku. I naši absolventi 
zažijí svou nezapomenutel-
nou slavnostní chvíli, při 
které je bude hudebně 
provázet OH Band. 

3. 12. FEŠÁCI. 
Na letošním „Vánočním 
saloonu" opět zazní nejlepší 
Fešácké písně, Michalovy písně 
a samozřejmě i písně vánoční. 
Speciální host – dvojník Micha-
la Tučného Rosťa Fišer.

4. 12. TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Přijďte se bavit i tančit na 
pravidelné nedělní odpoledne s 
kapelou Viva Song Víti Vávry.

9. 12. KABELKOVÝ VELETRH
Charitativní akce. Nezis-
ková organizace NADĚJE 
připravuje již druhý ročník 
Kabelkového veletrhu. 

10. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
- Jakub Jan RYBA. Koncert 
symfonického orchestru 
Základní umělecké školy 
Litoměřice a festivalového sboru 
Litoměřice.  Řídí Jiří Knotte. 

11. PEKELNĚ MIKULÁŠSKÁ 
VÁNOČNÍ ŠOU Václava 
Upíra Krejčího, který se 
představí v roli veselého 
čertíka. Nejde z něj strach, spíš 
naopak, budí víc úsměvů, než 
strachu. Toto hravé a zábavné 
představení je plné soutěží, 
písniček i jedné pohádky.  
Čertík Upča má s sebou sice 
peklíčko, ale děti se rozhodně 
bát nemusí!  

17. VÁNOČNÍ PLES
Oslava přicházejících Vánoc 
tancem a s přáteli v krásném 
prostředí. K tanci bude 
provázet kapela Big Band 
Bonit a pro zpestření elegantní 
vystoupení závěsné akrobacie 
a zpěvem potěší Monika 
Absolonová.

23. LUCIE BÍLÁ BÍLÉ VÁNOCE 
Vánoční koncert Lucie Bílé s 
kapelou Petra Maláska. Host: 
farář Zbigniew Czendlik

LEDEN 
27. 1. PLES OVOCNÁŘSKÉ UNIE 

tanec mezi vůní ovoce a krá-
sou květin. To Vás čeká na 
již tradičním a nádherném 
plese Ovocnářské unie, kdy 
nebude chybět nádherný 
program, skvělá kapela a 
hodnotná tombola.  

DIVADLO K.  H. MÁCHY / PROSINEC, LEDEN DŮM KULTURY / PROSINEC, LEDEN   

KINO MÁJ / PROSINEC 

2.12. Čertovský mariáš/Divadlo 
Kompanyje. Pro MŚ a 1. stu-
peň ZŠ. Od 9.00 a 10.30 hod

6.12. Už nikdy sám!/ Divadlo Ka-
lich. Nezůstávejte sami. Přijďte 
se samotě zasmát! Hra se zabývá 
fenoménem dnešní doby, a to 
osamělostí lidí ve velkoměstech. 
Od 19.00 hodin.

10. Čistírna/Hynkovo hravé di-
vadlo Litoměřice. Svižná 
konverzační a situační komedie 
o dvou mladých mužích, kteří 
se rozhodnou přijít rychle k 
penězům. Od 19.00 hodin.

11. Kašpárek a honza v pekle/ 
Sváťovo dividlo. Od 10.00 hod.

14. Vánoční koncert ZUŠ/ ZUŠ Lito-
měřice. Od 18.00 hod.

16. Anton Pavlovič Čechov/Di-
vadlo Semtamfór. Dramatizace 
pěti povídek známého autora. 
Pro SŠ a 2.stupeň ZŚ. Od 8.30 a 
11.00 h.

17. Nad Betlémem svítí hvězda/
Divadlo Emillion. Klasický 
vánoční příběh o putování 
Josefa a Marie do Betléma a o 
narození Ježíška. Od 15.00 hod. 
Po pohádce výtvarná dílna.
UPOZORNĚNÍ
nové divadelní předplatné na 
sezónu únor - červen 2017 v 
prodeji od 5.12. (pro stávající 
předplatitele) a od  12.12. (pro 
nové předplatitele) NA PO-
KLADNĚ DIVADLA.

19. Vánoční diamant/Liduščino 
divadlo. Pro MŠ a 1.stupeň ZŠ. 
Od 9.00 a 10.30 hod.
domaci@stesti.hned/ Fanny 
agentura. Ona se věnuje naplno 
své manažerské práci, manžel 
skládá hudbu a stará se o 
domácnost i její pohodlí. 
Nefunguje to. Najmou si 
hospodyni, která jim převrátí 
razancí kulometu domácnost 
naruby a uvede je zpět do "štěstí 
manželského". Od 19.00 hod.

LEDEN
8.1. Rozmarná princezna/ Sváťovo 

dividlo. Od 10.00 hod.
18.1. Jak se krotí princezna/ Diva-

delní agentura Praha. Pro MŠ a 
1.stupeň ZŠ. Od 9.00 a 10.30 h.

23.1. Jiří Schmitzer/ koncert. Od 
19.00 hod.

25.1. Pro tebe cokoliv/ Divadlo 
Kalich. Výborná francouzská 
komedie s Janou Paulovou a 
Pavlem Zedníčkem v hlavních 
rolích. Od 19.00 hod.

26.1. Tři přadleny/ Divadflo Po-
hádka. Klasická česká po-
hádka pro MŠ a 1.stupeň ZŠ. 
Od 9.00 a 10.30 hod

 29.1. Červená Karkulka/ Divadlo 
Applause. Nové zpracování 
známé pohádky. Od 15.00 
hod. po pohádce výtvarná 
dílna.
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MUZEUM
15. 11.  – 15. 1.  DOBA DŘEVĚNÁ, 
DOBA MINULÁ / Výstava je poctou 
dřevu provázejícího člověka od 
nepaměti. Představí tradiční řemesla 
zabývající se zpracováním dřeva. Na 
výstavě je  možné obdivovat nejen 
zručnost řemeslníků, ale též prostou 
krásu materiálu samotného.  
17. 12. (10 – 12 h., 13–16 h.)
SOBOTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA – 
řetězy ze slámy / Sláma je krásný pří-
rodní materiál dotvářející svou zlatou 
barvou atmosféru Vánoc. Výrobu 
jednoduchých navlékaných řetězů 
zvládnou i předškolní děti.
26. 1. – 26. 3. 
PŘÍRODA ČESKÉHO STŘE-
DOHOŘÍ – KRESBY PETRA 
NESVADBY / Výstava představí 
zajímavosti Českého středohoří 
formou autorských kreseb výtvarníka 
P. Nesvadby. Pavlína Gutová

muzejní referent

GALERIE 

BENEFICE V KOSTELE PODPOŘÍ
NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DĚTI
Spolek Musica et Education pořádá o adventní nedě-

li 18. prosince od 16 hodin v kostele Všech svatých be-
nefiční koncert. Finanční prostředky, které spolek získá 
z prodeje vstupenek, budou zaslány na účet Asociace 
rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, 
která je použije na zhotovení knih v Braillově písmu s 
hmatovými ilustracemi.

Na benefičním koncertu vystoupí tenorista Jaroslav 
Dvorský, sólista Slovenského národního divadla, kte-
rý vystupoval rovněž v celé řadě evropských operních 
domů. Zazpíval také ve Vatikánu papeži Janu Pavlu II. 
Dalšího tenoristu Jakuba Pustinu již není třeba předsta-
vovat, neboť ho diváci znají již z loňského benefičního 
koncertu. Přijede do Litoměřic po měsíčním hostování 
v singapurské opeře. Zastoupeny budou tentokrát také 

ženy. Na klavír zahraje nevidomá klavíristka Ráchel 
Skleničková. Získala řadu ocenění v různých soutěžích 
jak v ČR, tak i v zahraničí. Klavírní doprovod obstará 
profesorka hry na klavír na Janáčkově akademii múzic-
kých umění v Brně Marta Vašková.

„Věříme, že přijdete podpořit, tak jako loňský rok 
dobrou věc, a že hudba i zpěv v podání pozvaných 
umělců pro Vás bude krásným hudebním zážitkem, 
který navodí klidnou vánoční atmosféru,“ zvou orga-
nizátoři koncertu Alena a Zdeněk Kuldovi ze spolku 
Musica et Education. 

Vstupenky jsou k dispozici od 1. 12. na pokladně 
domu kultury. Více na  www.litomerickesvatkyhudby.
cz a na Facebooku na „Litoměřické svátky hudby».

Miroslav Zimmer

KAMIL LHOTÁK 1938-1968
Severočeská galerie výtvarného 

umění zve 1. prosince od 17.30 
hodin na vernisáž výstavy „Kamil 
Lhoták 1938 – 1968“, jejímž auto-
rem je Jakub Sluka. Kamil Lhoták, 
malíř a ilustrátor balónů, cyklistů 
a periferií, proslul svou osobitou 
poetikou. Připravovaná výstava 
nemá za cíl představit jen jeden z 
úseků jeho širokého díla, ale na-
opak ho divákům prezentovat v 
celé široké škále motivů a stylů, 
a   tak divákům umožnit sledovat 
názorový vývoj tohoto významné-
ho českého malíře 20. století. 

Projekt Kamil Lhoták 1938-
1968 volně navazuje na velmi 
úspěšnou výstavu Sic Itur Ad Ast-
ra v Museu Kampa z roku 2015. Ta 
tematizovala Lhotákovy přátelské 
vztahy s básníky a literáty, kteří 
společně sdíleli právě osobitý ná-
hled na svět.

Litoměřická výstava, která potr-
vá do 5. března, hlouběji rozpraco-
vává spojitost mezi Lhotákovými 
obrazy a básněmi Josefa Hiršala 
a Františka Hrubína, u nichž se 
provázanost ukázala jako nejzá-
sadnější.

Hlavní skupinu vystavených 
obrazů tvoří díla ze soukromých 
sbírek, která nejsou divákům běž-
ně přístupná. Ta budou doplněna 
o díla ze sbírek Severočeské galerie 
výtvarného umění v Litoměřicích, 
Galerie moderního umění v Roud-
nici nad Labem a Musea Kampa. V 
soukromých sbírkách se povedlo 
dohledat i díla doposud naprosto 
neznámá, která budou představe-
na divákům zcela poprvé. Mezi ji-
nými se jedná o obrazy Krajina po-
setá stroji či Jatka v Holešovicích.

Olga Kubelková

UČITELÉ UCTILI
FR. MARŠÁLKA
Ve středu 16. listopadu bylo Di-

vadlo K. H. Máchy v  Litoměřicích 
zcela zaplněno diváky. Konal se totiž 
tradiční Koncert učitelů Základní 
umělecké školy Litoměřice.

Koncertem byl zahájen projekt 
„Litoměřice – město hudebních 
osobností“, který připravuje Cent-
rum cestovního ruchu ve spolupráci 
se Základní uměleckou školou Lito-
měřice.  Koncert učitelů byl věnován 
významné osobnosti Františka Mar-
šálka, dlouholetého ředitele školy, 
vynikajícího klavíristy, hudebního 
skladatele a především pedagoga. 
Vzácným hostem koncertu byla paní 
Marie Maršálková, snacha Františka 
Maršálka, která zahrála na violu d´a-
more. Na koncertě vystoupili kromě 
učitelů ZUŠ Litoměřice také hosté 
z partnerského města Fulda, učitelé 
z tamější Musikschule Fulda - Chris-
tina Mackenrodt a Carsten Rupp. 

Dominika Valešková,
ředitelka ZUŠ

VÝSTAVU KALENDÁŘŮ NABÍZÍ GALERIE NA RADNICI
Výstava kalendářů, z nichž většinu vydalo za posled-

ních 15 až 16 let město Litoměřice, je v těchto dnech k 
vidění v radniční galerii, do které vás v případě zájmu 
doprovodí pracovníci infocentra.

V odvozeném slova smyslu je kalendář grafickým 
rozvržením dní, týdnů a měsíců v rámci roku. V prů-
běhu staletí měl různou podobu. Do dnešní doby se 
zachovaly  nejčastěji ve formě nástěnných a stolních 
kalendářů  doprovázených většinou kresbami  a obráz-
ky. Vydávají je firmy, spolky, sdružení, města, obce   a 

dokonce i jednotlivci.  
Pozorný divák ví, že nejčastěji doprovázejí kalendáře 

obrázky s motivy města, památek, okolní přírody, řeky 
Labe a samozřejmě také krajina  Českého středohoří, 
protože město se nachází v její blízkosti, dá se říci v sa-
mém srdci.  A protože rok 2016 se chýlí k závěru, je 
také logické, že tu uvidíte i kalendář na nový rok 2017.  
Ostatně, všimli jste si, že kalendáře nás vlastně vždy 
předbíhají? Miroslav Zimmer

Petr Hermann

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
PRO SENIORY

Vánoční odpoledne pro seniory 
s  hudbou, občerstvením a kultur-
ním programem chystá odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví měst-
ského úřadu. Uskuteční se ve středu 
7. prosince od 14 hodin v  domě 
kultury. Jako pozornost od města si 
domů odnese každý návštěvník vá-
nočku. (eva)

KULTURNÍ TIPY RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 15



Rozsvícení vánočního stromu každoročně přihlážejí tisíce malých i velkých 
obyvatel města. Ani letos nebude chybět ohňostroj.  Foto Karel Pech 

VÁNOČNÍ TIPY 
PRO VÁS

VÁNOČNÍ STROM ROZSVÍTÍME 2. PROSINCE
Dokončení ze strany 1

„Andělé budou od návštěvní-
ků sbírat přání, dětem nabídne-
me projížďku na koníkovi (od 
13 do 16 hodin) nebo návštěvu 
zvířátek v  Adélčině dvorečku 
(od 14 do 18 hodin). Program 
zakončí ohňostroj a Band Ros-
ti Pechouška,“ uvedla ředitelka 
Městských kulturních zařízení 
Věra Kmoníčková.

I letos investovalo město do 
zkvalitnění vánoční výzdo-
by. „Dokoupili jsme další sadu 
krápníků na vánoční strom 
a svítící, dolů padající závě-
sy, které budou lemovat obvod 
radnice,“ charakterizoval nové 
vánoční ozdoby za zhruba 60 
tisíc korun ředitel Technických 
služeb města Ivo Elman.

Prozatím nenasvícený zůsta-
ne kostel Všech svatých. Loňský 
rok ukázal, že vánoční ozdoby 
byly v  jeho případě po téměř 
deseti letech užívání nefunkční. 
Nákup nových vyjde na zhruba 
200 tisíc korun. „Tuto investici 
jsme po dohodě s vedením měs-
ta nechali na příští rok,“ vysvět-
lil ředitel Elman. (eva)

 PROGRAM 
• 15:00 Podřipský žesťový kvintet 
• 15:30 Pěvecký sbor Hlásek 
• 15:50 Byla cesta byla ušlapaná / mu-
zikálová pohádka 
• 16:50  Vystoupení finalistů Little star 

• 17:00 Čertovská pohádka 
• 17:30 Vystoupení finalistů Little star 
• 17:40 Bajka / divadlo Studna 
• 18:00 ROZSVÍCENÍ STROMU 
• 18:20 Ohňostroj / Band Rosti Pe-
chouška

ADVENTNÍ JARMARK
V OKA-MŽIKU

Již 8. ročník Adventního jar-
marku proběhne ve čtvrtek 1. 
prosince od 10 do 17 hodin v 
multifunkčním prostoru Oka-
-mžik a čajovně Hóra (Osvoboze-
ní 19). Těšit se můžete na prodej 
výrobků chráněných dílen a dal-
ších tvořivých lidí z regionu. (haj)

ADVENTNÍ JARMARK
V PARKU V. HAVLA 

Šestý zimní jarmark 
originálních výrobků od 
lokálních tvůrců s nádechem 
vánoční atmosféry se uskuteční 
v parku Václava Havla v sobotu 
10. prosince od  hodin. Kromě 
místních tvůrců můžete podpořit 
Azyl pro opuštěné kočky Lucky, 
dobročinný obchůdek hospice 
nebo spolek ShineBean. 

V kavárně Fér Kafe můžete ještě 
stále vidět výstavu malovaného 
hedvábí od Simony Němcové a 
nově linoryty litoměřické rodačky 
žijící v Anglii Kat Lendacké. (dost)

PŘIJĎTE SI SPOLEČNĚ
ZAZPÍVAT KOLEDY

I letos připravila redakce Li-
toměřického deníku společně 
s pracovníky infocentra akci 
Česko zpívá koledy. Přijďte ke 
stromečku na Mírové náměstí 
14. prosince v 18 hodin zazpívat 
si oblíbené české koledy a dát si 
svařené víno s koláčky. (eva)

SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRA 
U KAVÁRNY PARK CAFE
Přijďte si mezi 13. a 15. pro-

sincem užít Vánoce v parku. 
Před kavárnou Park Cafe bude 
připraven stánek s občerstve-
ním, chybět nebudou ani ruko-
dělné dárky jako hračky, šperky 
apod. Připraveny mají být i stol-
ky s teplometem.

ŽIVÝ BETLÉM BUDE 
OPĚT S PRŮVODEM

Již tradičně se v pátek 23. pro-
since můžeme těšit na živý Bet-
lém. Betlémský průvod vyjde z 
Mírového náměstí v 15.30 hodin 
směrem na Dómské náměstí. Zde 
bude připraven živý Betlém a ob-
čerstvení. Na Mírovém náměstí 
bude možnost svézt se na koni a 
na Dómu na velbloudovi. Výtěžek 
půjde hospici. (eva)

FOTKY PŘIBLIŽUJÍ
CHVÍLE VŠEDNÍHO DNE

V hale nemocnice je až do 8. 
ledna k viděná nová fotovýsta-
va. Své snímky zde vystavuje 
litoměřický fotograf a dlouho-
letý reportér Českého rozhlasu 
Miroslav Zimmer. Vystavovaný 
cyklus fotografií nesoucí název 
„Objektivně vzato …. II.“ je 
volným pokračováním autoro-
vy výstavy prezentované před 
několika lety v divadle.

„Možná by této výstavě slušel 
podtitul „Člověk v tom…“ nebo 
třeba „Hele, lidi…“. Jinými slo-
vy, hlásím se tím tak trochu 
k  pouliční „street“ fotografii, 
která je mi od chvíle, co jsem 
vzal do ruky fotoaparát, blíz-
ká,“ vysvětluje zaměření výsta-
vy Miroslav Zimmer a dodává, 
že kulisami jeho fotografií není 
jen město, ulice a veřejná mís-
ta, ale i situace, které se zde 
odehrávají a v žádném případě 
nemusí jít o situace výjimečné 
či dokonce světodějné, ba na-
opak jde o všednodenní věci či 
aktivity. (nk)

VÁNOČNÍ TRHY
Kouzelnou vánoční atmosféru plnou koled, pohádek pro děti, sou-

těží, her nebo koncertů zajímavých hostů, živá zvířátka či krásný český 
betlém opět nabídnou vánoční trhy, které připravila společnost Zahra-
da Čech. Začínají 17. prosince a skončí den před Štědrým dnem, tedy 
23. prosince. Již třetím rokem se ponesou v duchu tradičních českých 
Vánoc. 

Podium bude výrazně nazdobeno tak, aby oslovilo primárně děti. Ná-
vštěvníci si opět budou moci zakoupit svařené víno, cukroví, perníčky, 
vánoční ozdoby, výrobky ze dřeva, dárkové zboží, svíčky, jmelí apod.
  Připravena je i řada novinek. Tou první bude nový, „ladovsky“ laděný 
betlém, který zároveň poslouží i jako fotokoutek pro ty, kteří se budou 
chtít vyfotit s Marií, Jozefem a Ježíškem. K dispozici bude již 2. prosince 
při rozsvícení vánočního stromu. Nový má být i přístřešek na živá 
zvířátka, koncipovaný dle požadavků veterinární správy. Do přípravy 
trhů budou zapojeny i děti. Vymysleli jsme pro ně akci nazvanou 
Vánoční tabule aneb Ozdobte s námi vánoční trhy. Každý žák dostane 
možnost nakreslit vánoční motiv nebo své nejtajnější přání. Všechny 
výtvory pak budou vystaveny na vánočních tabulích na náměstí. 
Vytvoříme tak vánoční výstavu pro každého z vás.  

Součástí vánočních trhů Zahrady Čech bude opět soutěž „O nejhezčí 
vánoční stromeček“, určená pro mateřské školy a další dětské instituce. 
Zdobení proběhne v pátek 16. prosince od 8.30 hodin. Za odměnu děti 
poté zhlédnou divadelní představení Sváťova divadla.

Vánoční trhy i letos zpestří kulturní program. Vystoupí mateřské ško-
ly, děti z  DDM Rozmarýn, divadelní soubory, včetně Sváťova dividla, 
Podřipský žesťový kvintet, Nelly Řehořová & Band, Pavel Novák ml., 
Gospel a řada dalších hostů. Michaela Mokrá

obchodní ředitelka Zahrady Čech   
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