
SLOVO STAROSTY
Milí přátelé, 

zima nám 
dala sbohem 
a sluneč-
ní paprsky 
prozářily 
Litoměři-
ce. Všichni 
máme z pří-
chodu jara 

radost. Již na počátku března 
jsme proto zahájili úklid chodní-
ků a přilehlých prostor. Prvního 
dubna začalo čištění ulic. V té 
souvislosti budou opět pokračo-
vat opravy povrchů silnic. Zatím-
co některé ulice rekonstrukce te-
prve čeká, revitalizace Vavřinecké 
se chýlí ke konci. Naplno běží 
rekonstrukce levé části pivovaru, 
kde bychom rádi již v příštím 
roce obnovili výrobu piva. Záro-
veň chystáme projekt na opravu 
části pravé. Menším sportovním 
oddílům a turistům, kterým chy-
bělo zázemí, jsme předali do uží-
vání opravený dům v Jiříkových 
kasárnách. Před dokončením se 
zde nachází i stavba vědecko-vý-
zkumného centra, které chceme 
otevřít a představit vám v červnu.
Na konci dubna zahájíme turistic-
kou sezónu, která se letos ponese 
ve znamení oslav 800 let města. 
Velmi mě těší, s jakou chutí no-
síte trička s logem oslav a fotíte 
se v nich nejen v Čechách, ale i v 
dalekých zemích. Lepší propagaci 
Litoměřic si nemůžeme přát. Dal-
ší pěkné předměty v infocentru 
přibývají. Těší mě, že jste na naše 
město hrdí stejně jako já. 

Příjemné jarní dny přeje 
Ladislav Chlupáč 

TRIČKO Z LITOMĚŘIC NOSÍ 
I DÍVKA NA SRÍ LANCE 

Trička s logem oslav 800. vý-
ročí města doputovala až na Srí 
Lanku. Slečna Sahodha a její se-
stra Sithmi ho dostaly jako dárek 
od Litoměřičanky Kateřiny Čer-
né. Město a okolní krajinu, kte-
ré jsou v motivu oslav na tričku 
vyobrazeny, si Sahodha brzy pro-
hlédne na vlastní oči. 

„Trička jsem zaslala jako dárek 
a vzpomínku na naše setkání,“ 
sděluje Kateřina Černá, která se 

s osmičlennou rodinou sezná-
mila během dovolené na tro-
pickém ostrově. Na oplátku jí 
přišla pěkná fotografie.

16letá Sahodha umí jako jedi-
ná z chudé rodiny anglicky. Aby 
mohly spřátelené rodiny zůstat 
v kontaktu, zakoupila Kateřina 
dívce telefon s připojením na 
internet. Pokud vše dobře do-
padne, měla by Sahodha přijet 
na návštěvu do Čech.         (pek)

ZÁPISY SE BLÍŽÍ
Předškoláci mají před sebou 

důležitý den – zápis do školy. Ve 
všech sedmi základních školách se 
budou konat 23. a 24. dubna od 14 
do 17 hodin.

Celkem se letos otevře dvanáct 
prvních tříd ve školách zřizovaných 
městem a jedna v soukromé Lingua 
Universal. V září může do ZŠ nastoupit 
350 prvňáčků. „Dlouhodobě bývá 
kapacitně zaplněna ZŠ Ladova a ZŠ 
Masarykova. Volná místa nabízejí ZŠ 
Havlíčkova a ZŠ Na Valech,“ uvedla 
Andrea Křížová, vedoucí odboru 
školství, kultury, sportu a památkové 
péče MěÚ. 

Zároveň byly oznámeny i termíny 
zápisů do mateřinek. Uskuteční se 
2. a 6. května od 13 do 16 hodin. 
Postupně se konají Dny otevřených 

dveří. Rodiče tak mají možnost 
poznat učitelky a učitele, zjistit, jak 
jsou školky vybaveny, případně jaká 
atmosféra v nich panuje.

„Přijmeme každé dítě s trvalým 
pobytem v Litoměřicích, které 
dovrší tří let do 31. srpna 2019,“ 
upřesnila Monika Mejtová, 
ředitelka Mateřské školy Litoměřice, 
příspěvkové organizace města. Do 
běžné třídy je přijímáno maximálně 
24 dětí. V současné době je v 
jedenácti zařízeních celkem 859 
míst. Nejvíce dětí by mělo odejít 
do prvních tříd z Masarykovy MŠ, 
tudíž je zde největší šance na přijetí.

„Pokud se dítě nedostane na 
vybranou školu, zařadíme jej do 
jiné, kde je volno,“ dodala ředitelka 
Mejtová.           (pek)

ČTĚTE UVNITŘ
  Regenerace pokratického síd-

liště pokračuje  (s. 2)
  Opravy silnic začaly  (s. 3)
  Město nadále hledá nemocni-

ci partnera  (s. 7)
  Turistickou sezónu zahájíme  

s farmářskými trhy (s.8)
   Kampaň pro seniory (s. 12)

Radniční zpravodaj

LA MANCHE ZDOLALI. Celkem 36 plavců se letos společnými silami pokusilo přeplavat svůj La Manche. Dohromady 
uplavali 257 425 metrů, kanál tedy zdolali 7,5x. Z žen byla nejzdatnější Jaroslava Chlupáčová, Emilie Kuderová a Jarosla-
va Hojdarová, z mužů pak Milan Pulgret, Jan Mayer a Miroslav Slávik. Nebylo však důležité trhat rekordy, ale zúčastnit se. 
Součástí bylo i cvičení. Akci organizoval spolek LiPen ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice. Foto M. Bubeníčková
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DÍKY ZA FOTOGRAFIE  
Máte také tričko s motivem oslav 800 let města? Nebo 

bambusový kelímek, šátek, případně jiný upomínkový 
předmět zakoupený v infocentru? Pokud ano, zapojte 
se do soutěže o nejzajímavější fotografii. V průběhu ce-
lého roku lze na facebookové stránky „Litoměřice Srd-
cem“ nebo na e-mailovou adresu info@litomerice.cz 
zasílat fotografie, na kterých cestujete s upomínkovými 
předměty vydanými u příležitost oslav 800. výročí.

„Na konci roku vyhodnotíme nejzajímavější fotky a 
autory oceníme pěkným dárkem,“ uvedla vedoucí od-
boru komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ 
Eva Břeňová. První snímky již dorazily nejen z Čech, ale 
i z Ománu, Bangkoku, Keni, Srí Lanky a dalších míst. 
Prohlédnout si je můžete ve fotogalerii na facebooko-
vých stránkách města Litoměřice Srdcem. (red)



REGENERACE POKRATICKÉHO 
SÍDLIŠTĚ BUDE POKRAČOVAT

Regenerace sídliště v Pokraticích pokračuje. 
Pravděpodobně již v dubnu bude zahájena čtvrtá etapa 
rekonstrukce týkající se lokality ohraničené ulicemi 
Ladova a Alfonse Muchy. Zároveň s tím město zahájilo 
projektové práce na realizaci páté etapy. V té souvislosti 
opět vyzvalo občany, aby se prostřednictvím ankety i 
účastí na procházce s architekty zapojili do diskuse o 
výsledné podobě projektu. 

„Obyvatele, kteří chtěli sdělit své představy 
související s chystanou 5. etapou, jsme pozvali 
3. dubna na prohlídku lokality,“ uvedla vedoucí 
odboru územního rozvoje MěÚ Venuše Brunclíková. 
Rekonstruováno má být dětské hřiště, doplněny 
odpočinkové plochy, venkovní prvky pro mladé, 
opraveny pěší komunikace, dojde k prořezu a výsadbě 
zeleně, doplnění mobiliáře a změnám v parkování. 

Kdo se nemohl procházky s architektem zúčastnit, 
má příležitost vyjádřit svůj názor v anketě na webo-

vých stránkách města. Anketní lístky byly distribuo-
vány do všech domácností v dané lokalitě. Vyplněné 
mohou být odevzdány do 15. dubna. Sběrným mís-
tem je vinotéka U Kapličky. 

Zatímco projekt 5. etapy revitalizace sídliště je ve 
fázi příprav, na realizaci 4. etapy probíhá výběrové 
řízení. Práce zahrnou opravu dětského hřiště mezi 
ulicemi A. Muchy a  Ladova, prořez a výsadbu zeleně, 
doplnění městského mobiliáře, úpravu exteriérových 
schodišť, změny v parkování apod. Zahájeny budou 
na jaře a skončí zřejmě na podzim. „Město i pro 
letošní rok získalo ze Státního fondu rozvoje bydlení 
dotaci ve výši 6 milionů korun, přičemž zhruba 
stejnou částku přidá na realizaci projektu ze svého,“ 
informoval místostarosta Václav Červín. 

Celkové náklady na realizaci první až čtvrté etapy 
regenerace sídliště dosahují cca  35,5 milionu korun, 
z toho dotace činí 18 milionů. Eva Břeňová 

    I. ETAPA (2015)
úpravy veřejného prostoru na 

hlavní pěší trase, rekultivace okolí 
potoka, parkové a sadové úpravy, 
výsadba zeleně, oprava lávky a 
pěších komunikací, doplnění 
městského mobiliáře

II. ETAPA (2016)
úpravy veřejného prostoru na 

hlavní pěší trase podél potoka 
- kolonáda, rekultivace okolí, 
výsadba zeleně, oprava pěších 
komunikací, doplnění městského 
mobiliáře

III. ETAPA (2017)
oprava dětských hřišť ve 

vnitrobloku ulic Kubínova 
/ Na Výsluní, oprava pěších 
komunikací, výsadba zeleně, 
doplnění mobiliáře, VO, řešení 
dopravy v klidu - parkovací stání

IV. ETAPA (2019)
oprava dětského hřiště mezi 

ulicemi A. Muchy a Ladova, 
prořez a výsadba zeleně, 
doplnění mobiliáře, úprava 
exteriérových schodišť, dopravní 
řešení ul. Ladova a A. Muchy, 
parkovací stání

V. ETAPA (2020)
oprava dětského hřiště, 

doplnění ploch pro rekreaci a 
odpočinek, prořez a výsadba 
zeleně, doplnění městského 
mobiliáře, úprava veřejného 
prostoru v nároží ul. Janáčkova 
a A. Muchy, oprava pěších 
komunikací, řešení dopravy v 
klidu – parkovací stání, parkovací 
dům, doplnění work-outových 
prvků pro teenagery

OPRAVA PIVOVARU ZAČALA,
RADNÍ VYBRALI  NÁJEMCE

V plném proudu je rekonstrukce 
levé části objektu bývalého pivova-
ru. Části určené k demolici již jsou 
zbourány. Zahájena byla betonáž 
konstrukcí.

Cílem probíhající revitalizace je 
oživení objektu o hrubé podlažní 
ploše 765 metrů čtverečních pro 
účely průmyslové výroby a pod-
nikání a zároveň obnovení tradice 
výroby piva. Celkové náklady pro-
jektu jsou vyčísleny na 22 milio-
nů, radnice získala dotaci ve výši 
11,4 milionu korun.  Stavba potrvá 
zhruba rok a finišovat má ve spolu-
práci s budoucím provozovatelem 
pivovaru tak, aby objekt vyhovoval 
jeho potřebám.

Jméno nájemce je již v tuto chví-
li známo. Do výběrového řízení na 
pronájem objektu se přihlásila jen  
společnost s ručením omezeným 
Hutár Agro. Podmínky řízení splni-

la. K podpisu smlouvy o pronájmu 
dojde na základě rozhodnutí rady 
města v následujících dnech. "Rádi 
bychom navázali na tradici pů-
vodního měšťanského pivovaru a 
znovu uvedli na trh značku Kalich. 
Co se týče produkce, počítáme, že 
se dostaneme na 6 tisíc hektolitrů 
ročně," uvedl jednatel společnosti 
Daniel Hutár. Kdy se Kalich dosta-
ne na pulty, si prozatím netroufá 
odhadnout. Každopádně k instalaci 
technologií potřebných k výrobě 
má dojít v příštím roce.

Město hodlá revitalizovat i pra-
vou část areálu bývalého pivova-
ru, a poté ji obdobným způsobem 
pronajmout. „V průběhu letošního 
roku chceme požádat o dotaci na 
vybudování podmínek pro vznik 
turisticky veřejně přístupné sklár-
ny,“ nastínil plány místostarosta 
Karel Krejza. (eva, bub) 

RENOVACE ŠKOLNÍCH
BUDOV POKRAČUJÍ

Rekonstrukce školních objektů 
pokračuje. Od dubna do konce 
července bude revitalizován objekt 
Centra pro zdravotně postižené děti 
a mládež Srdíčko. Během letních 
prázdnin přijde na řadu mateřská 
škola v Mládežnické ulici.

Podle slov Ivany Humlové, 
ředitelky Srdíčka, který před 
několika dny získalo ocenění za 
vysokou kvalitu poskytovaných 
služeb (více v příštím vydání 
zpravodaje), provoz centra úpravy 
nenaruší. „Jsme domluveni s 
pracovníky firmy, aby v době 
odpoledního spánku  dětí 
neprováděli příliš hlučné práce,“ 
sdělila Ivana Humlová. V rámci 
projektu rekonstrukce dojde 
k montáži nového ocelového 
únikového schodiště, výměně 
klempířských prvků, k zateplení 

stěn objektu a vybudování 
okapových chodníků.

Stavební práce budou na 
mateřské škole v Mládežnické 
ulici probíhat od července do 
srpna, aby děti zahájily školní rok 
v novém prostředí. „Připravujeme 
revitalizaci střechy a obvodového 
pláště budovy. Dále plánujeme 
opravit přístupové komunikace do 
MŠ a zrekonstruovat nevyhovující 
okapový chodník kolem celého 
objektu,“ popsal úpravy Vladimír 
Kolbaba, vedoucí oddělení 
investic odboru územního rozvoje 
městského úřadu.

Zateplení obou staveb výrazně 
přispěje ke snížení energetické 
náročnosti a hlučnosti v 
budovách. Náklady na revitalizaci 
jsou hrazeny z finančních 
prostředků města.        (pek)
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OPRAVY SÍTÍ
UZAVŘOU ULICE
Ulice Na Mostku, Březinova ces-

ta, Svatojiřská, Jarošova, Máchova 
a Horní Dubina. Těchto ulic se do-
tknou uzavírky. 

Od 25. března do 15. května je 
úplně uzavřena ulice Na Mostku. 
Od 16. května do 31. srpna dojde 
k úplnému uzavření ulice Březino-
va cesta (po etapách). V mezidobí 
do 16. května zde budou probíhat 
přípravné práce – frézování vozov-
ky apod., to však proběhne při čás-
tečném omezení opravy. Důvodem 
omezení je rekonstrukce vodovodu.

Z důvodu rekonstrukce kanaliza-
ce a vodovodu dojde k uzavírce ul. 
Jarošova, Máchova a Horní Dubina:
Jarošova od 1. 4. do 15. 4.
Máchova od 15. 4. do 30. 6.
Horní Dubina od 24. 6. do 31. 8.

 K úplné uzavírce dojde kvůli 
plánované rekonstrukci plynovodu 
v ulici Svatojiřské (od Václavského 
nám. k Rybářskému nám.), a to od 
1. dubna do 28. června.  (bub)

POZOR NA ODTAHY VOZIDEL
Čištění ulic po zimě začalo. Ručním úklidem 

procházejí chodníky již od začátku března. Stroje na 
čištění silnic vyjely 1. dubna. Občané jsou o úklidu 
informováni sedm dní předem dopravním značením, 
které rozmísťují pracovníci Technických služeb města 
(TSM). 

Ulice prochází ručním a strojním zametáním, 
následně je umyta. V letním období jsou ulice zkrápěny, 
aby se snížila prašnost. Jako první byly 1. a 2. dubna 
uklizeny komunikace bloku č. 2 Kocanda. Na řadu 3. 
a 4. dubna přijde Dalimilova – pod Mostnou horou, 
7. dubna Střed a 8. a 9. dubna blok Kozinova. „Oproti 
loňskému roku jsme prodloužili prodlevy mezi termíny 
čištění ulic. Každá by měla být uklizena jednou za osm 
týdnů. Úklid téměř všech bloků je rozdělen do dvou 
dnů,“ sdělil ředitel TSM Ivo Elman.

Loni bylo odtaženo 331 vozidel řidičům, jež 
nerespektovali dopravní značení. Automobily 
jsou umisťovány v areálech TSM, kde si je mohou 
majitelé vyzvednout. Na místě musí zaplatit poplatek 
za odtah, který činí 1 500 Kč.  Pokud se však řidič 
nedostaví, druhý den je automobil vrácen na původní 
místo, a poplatek za odtah se tím dvojnásobí. 

„Dále mohou na auta strážníci umístit předvolání 
pro nepřítomného řidiče,“ informoval velitel 
Městské policie Litoměřice Ivan Králik. Nedodržení 
dopravního značení řeší policie jako přestupek 
pokutou až 500 Kč.

Kompletní harmonogram čištění ulic je zveřejněn 
na webových stránkách města (www.litomerice.cz/
cisteni-komunikaci). (pek)

MHD JE  ZATÍM STÁLE
V OMEZENÉM REŽIMU

V omezeném provozu zatím 
stále funguje městská autobuso-
vá doprava v Litoměřicích. Tu od 
února nouzově převzala společ-
nost Autobusy Karlovy Vary a.s. 
poté, co dosavadní provozovatel 
firma TD BUS vypověděla městu 
smlouvu k poslednímu lednové-
mu dni.

Kapacitní a technické důvo-
dy novému dopravci v současné 
době neumožňují zajistit provoz v 
takovém rozsahu, jako tomu bylo 
dříve, a proto dochází k omezení 
provozu části spojů na obou lin-
kách. Jde o některé brzké autobu-
sové spoje po čtvrté hodině ranní 
a takové, u nichž by bylo třeba 
více řidičů na jedné lince najed-
nou. Dále pak večerní spoje po 
osmnácté hodině. Stav se má prů-
běžně lepšit s postupným navyšo-
váním počtu řidičů. 

Plný provoz zahájí společnost 
Autobusy Karlovy Vary, a.s. od 
července letošního roku. Počítá s 
nasazením nových autobusů a na-
výšením linek z dosavadních dvou 
na čtyři. Nízkopodlažní autobus 
bude nově zajíždět například i na 
Mírové náměstí. (bub)

VAVŘINECKÁ BUDE 
SVÍTIT NOVOTOU

Stavební úpravy části ulice Vavři-
necké byly dokončeny. V současné 
chvíli probíhá dláždění chodníku 
na křižovatce s Dlouhou ulicí. Práce 
budou dále pokračovat k části na-
pojení do Dominikánské ulice. Ve 
Vavřinecké ulici byly upraveny po-
vrchy v celé šíři komunikace, včetně 
nových bezbariérových chodníků 
a vytvoření nového koridoru s po-
vrchem z hladkých žulových desek 
pro cyklisty. Termín dokončení re-
konstrukce je stanoven na 30. dub-
na. Investice si vyžádá náklady měs-
ta ve výši 4,3 milionu korun. (pek)

BUDEME VOLIT
EUROPOSLANCE

V Česku se na konci května 
uskuteční čtvrté volby do Evrop-
ského parlamentu. V pátek 24. 
května od 14 do 22 hodin a v so-
botu 25. května od 8 do 14 hodin 
budou v Litoměřicích otevřeny 
volební místnosti. Za jakých pod-
mínek má občan právo volit? Kde 
a jak hlasovat? Jak si může volič 
opatřit voličský průkaz? Veškeré 
informace týkající se voleb najde-
te na webových stránkách města v 
sekci „volby“. (pek)

DISKUSE
S VEŘEJNOSTÍ

Napadá vás, co ve městě změnit? 
Máte nápad, který by mohl být pro 
všechny přínosem? Dorazte 10. 
dubna v 17 hodin do Kulturního a 
konferenčního centra. Uskuteční se 
zde další ročník akce s názvem „De-
satero priorit Litoměřic“.

Obyvatelé dostávají každoročně 
příležitost ovlivnit dění ve městě i 
to, kam se bude jeho rozvoj ubírat. 
„Zahájení jsme letos posunuli z 16. 
na 17. hodinu, aby mělo více lidí 
šanci přijít. Na všechny nápady se 
těšíme,“ zve na setkání Irena Vodič-
ková, koordinátorka Zdravého měs-
ta Litoměřice.

Loni se diskuzního fóra zúčastni-
lo téměř 200 obyvatel. Nejvíce volali 
po modernizaci a rozšíření plavec-
kého bazénu, renovaci atletického 
oválu na Základní škole Havlíčkova 
a instalaci vodních prvků vedoucích 
ke snížení prašnosti. (bub)

Společnost TD BUS s velkými problé-
my skončila. Nejen Litoměřice, ale i 
okolní města a kraj dostala do potíží 
s autobusovou dopravou.

Foto Eva Břeňová

OPRAVY SILNIC JIŽ ZAČALY
S příchodem jara byly pracov-

níky Technických služeb města 
(TSM) zahájeny rekonstrukce 
komunikací nacházejících se v 
majetku města. Jako první přišla 
na řadu Alšova ulice. Frézování a 
další přípravné práce právě probí-
hají v ulicích Hálkova a Turgeně-
vova. Následovat bude ulice Kvě-
tinová a Rooseveltova, úsek mezi 
křižovatkami s ulicemi Pražská a 
Sládkova. Celý proces opravy vo-
zovky trvá průměrně čtyři týdny. 
Pracovníci TSM zároveň opravují 
i lokální výtluky.

 „TSM mají v rozpočtu na opra-
vy silnic pro letošní rok osm mi-
lionů korun. V loňském roce bylo 
za stejnou částku opraveno celkem 
deset  komunikací. Letos by rekon-
strukce měly pokračovat ve stej-
ném objemu. Plánujeme opravit 
osm až deset silnic,“ informoval 

ředitel Technických služeb města 
(TSM) Ivo Elman. 

Pracovníci TSM frézují staré 
asfaltové nebo betonové povrchy, 
odvážejí vyfrézovaný materiál, ná-
sledně vozovku vyčistí, případně 
vymění obrubníky. Dále zvedají 

kanály a technická zařízení vodařů 
a plynařů na potřebnou výšku či 
případně vytvoří nájezdy do garáží 
a chodníky. Penetrací a pokládá-
ním nových povrchů je pověřena 
specializovaná firma Eurovia, kte-
rá vyhrála výběrové řízení.

 Na nový asfalt nemohou být 
minimálně den a půl vpuštěna vo-
zidla. Životnost položeného povr-
chu je přinejmenším 10 let. Obča-
né jsou o opravách informováni na 
webových stránkách města (www.
litomerice.cz/uzavirky). Obyvate-
lé rekonstruovaných ulic obdrží v 
předstihu do domovních schránek 
informační letáčky. 

Loni takto byly zrekonstruo-
vány ulice Liškova, Bratří Mrš-
tíků, Chelčického, Fillova, Van-
čurova, Kořenského, Baarova, 
Jiřího z Poděbrad, Pod Vinicí a 
Eliášova. (pek)

Stav prací na konci března. Hotovo 
bude do konce dubna.      Foto (pek)
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HARMONOGRAM
  Alšova: od 11. 3. do 23. 4.
  Hálkova: od 1. 4. do 3. 5.
  Turgeněvova: od 15. 4. do 24. 5.
  Květinová: od 13. 5. do 21. 6.
  Rooseveltova (úsek Pražská - 

Sládkova): od 13. 5. do 21. 6.
  Havlíčkova (úsek Revoluční - 

Nezvalova): d 17. 6. do 16. 8.
  Růžovka: od 26. 8. do 11. 10.
  Družstevní: od 30. 9. do 29. 11.



ZAČAL SVOZ BIOODPADU
S příchodem dubna začaly pravi-

delné svozy bioodpadu z hnědých 
nádob. Svoz probíhá jednou za 14 dní 
vždy v sudý týden v úterý do konce 
listopadu, a to v následujících ulicích:
Ankertova, Bezručova, Brožíkova, 
Březinova cesta, Čelakovského, Dali-
milova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, 
Husova, Hynaisova, Janáčkova, Ko-
llárova, Kořenského, Kozinova, Kře-
pkova, Macharova, Marie Majerové, 
Navrátilova, Nerudova, Neumanno-
va, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, 
Samo Tomáška, Slavíčkova, Smeta-
nova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, 
Švabinského, Vančurova, Wolkerova, 
Zelenkova, Žitenická.

Každý sudý týden vždy v pondělí ve 
všech ostatních lokalitách města.

 Do nádoby na bioodpad patří rost-
linný odpad ze zahrady (listí, tráva, 

plevel, větve), zbytky ovoce, zeleni-
ny, slupky, skořápky od vajec, čajové 
sáčky, kávová sedlina, neznečištěná 
zemina. Naopak do nádoby v žád-
ném případě nepatří živočišné zbytky, 
maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z po-
travin a obaly od potravin (sklo, plast, 
kov). Nádoby musí být přistaveny v 
den vývozu nejpozději v 6 hodin ráno.

 Zájemci o nádobu si ji mohou 
i v tomto roce objednat osobně na 
MěÚ, odboru životního prostředí u 
Kristýny Slabochové v Pekařské uli-
ci. Vzhledem přetrvávajícímu zájmu 
o nádoby ze strany nových žadatelů 
lze k rodinnému domu přidělit pouze 
jednu nádobu na bioodpad.

 V průběhu celého roku mohou 
občané města zdarma odkládat od-
pad ze zeleně také na sběrném dvoře 
v ulici Nerudova.  (pek)

KUPTE NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU
VODU S DOTACÍ MĚSTA

Až desetitisíce korun mohou obyvatelé Litoměřic získat od města na 
pořízení nádrže na zachytávání dešťové vody. Město totiž 1. dubna vyhlá-
silo nový dotační program, jenž má pomoci šetřit vodou. 

„Chceme motivovat občany k udržitelnému a efektivnímu hospoda-
ření, a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a pod-
zemních zdrojů,“ charakterizoval cíl programu Pavel Gryndler, vedoucí 
odboru životního prostředí městského úřadu. Dešťová voda je vhodná 
především na závlahu zahrady, dále také na splachování toalety, mytí auta 
či úklid.

„O dotaci mohou žádat občané až po instalaci nádrže,“ upozornil Pavel 
Gryndler. Výše příspěvku bude odvozována podle objemu nádrže a její-
ho umístění nad či pod zemí. V případě nadzemní nádrže lze zažádat až 
o 10 000 korun. U podzemních nádrží může dotace dosáhnout až 50 000 
korun, přičemž částka je maximálně 90 % z celkových pořizovacích ná-
kladů. Minimální objem nadzemní nádrže musí být 300 litrů. Příspěvek 
činí tři koruny na litr. Dotace pět korun na litr se týká nádrže zabudované 
pod zemí s minimálním objemem 2 000 litrů. 

Více informací o podmínkách dotace se zájemci dozvědí u pracovní-
ků odboru životního prostředí. (pek)

OTESTUJEME  NOVÝ TYP 
PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ
Nový typ podzemních kontejnerů na tříděný odpad v blízké době 

otestuje město Litoměřice. Uživatelům by měly přinést vyšší komfort 
než stávající. Jsou totiž nášlapné, k otevření víka stačí nohou stlačit 
pedál. Není tedy nutné se kontejneru dotýkat rukou, jako je tomu nyní. 
Otvor pro vkládání odpadu navíc bude větší než u současných. 

První vlaštovku radnice umístí na Dlouhou ulici, poté dojde k 
postupné obměně v celém městě. „Na rozdíl od stávajících nebudou 
ty nové barevně rozlišené, všechny mají černou barvu. Zda půjde 
o nádobu na plast, sklo či papír, určí barevný nápis,“ vysvětlil Pavel 
Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu. Pokud 
se kontejnery osvědčí, město je po období testování zakoupí natrvalo.

Díky širšímu otvoru pro vhazování se do nádob vejdou i o trochu 
větší předměty než dosud. „Rozměrnější odpad není vhodné pokládat 
vedle kontejnerů, ale odvézt do sběrného dvora, který pro obyvatele 
funguje zcela zdarma,“ připomněl ještě vedoucí Gryndler.             (bub)

MÁTE ZÁJEM 
O KOMPOSTÉR?
Využili byste zdarma kompo-

stér? Případně jaký objem upřed-
nostňujete? Pracovníci odboru 
životního prostředí městského 
úřadu zvažují jejich koupi a při-
pravují dotační program. V té 
souvislosti mapují případný zá-
jem obyvatel, a to prostřednic-
tvím ankety probíhající v dub-
nu na facebookových stránkách 
města Litoměřice a prostřednic-
tvím Mobilního rozhlasu. Další 
z možností, jak vyjádřit zájem, je 
kontaktovat referentku správy od-
padového hospodářství Kristýnu 
Slabochovou (kristyna.slabocho-
va@litomerice.cz). (pek)

KOUPALIŠTĚ BUDE MÍT 
NOVÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
Koupaliště bude mít nový 

závlahový systém. Nedojde tak ke 
stejné situaci jako loni, kdy díky 
extrémně suchému létu nebylo po 
zeleném trávníku ani památky. 

Méně viditelná, nicméně 
nejvýznamnější investice se týká 
vyhloubení pěti nových vrtů, 
které zásobují bazény vodou. 
Vrty o průměru 20 centimetrů 
dosáhnou hloubky 25 metrů a 
ukryty budou bezpečně v uzavřené 
části koupaliště, kde se nachází 
i čistička bazénové vody. „Cena 
jednoho vrtu je 174 800 korun 
bez DPH, město částku uhradí z 
vlastních prostředků,“ informoval 
vedoucí odboru životního prostředí 
městského úřadu Pavel Gryndler. V 
rámci těchto prací zároveň město 
vyhloubí další 50metrový vrt v ulici 
Mezibraní. Zajistí závlahu nové 

zeleně, jejíž výsadbu chystá. Radnici 
přijde na cca 200 tisíc korun.

Poslední změnou bude 
zakoupení tepelného čerpadla, 

které vytopí provozní budovy a 
sauny koupaliště. Výrazně tak 
dojde ke snížení nákladů na 
elektřinu. (bub)

Stav trávníků byl loni díky suchu tristní. Letos by se již  díky zavlažovacímu 
systému měly opět zelenat stejně jako na fotografii. Foto Eva Břeňová

VYUŽIJTE ZDARMA
SBĚRNÝ DVŮR 

Jarní úklid se rozběhl naplno. 
Obyvatelé města mohou bezplatně 
vozit prakticky jakýkoliv druh 
odpadu do sběrného dvora v 
Nerudově ulici. Neodkládejte 
odpad vedle kontejnerových stání, 
hyzdíte tím okolí.  

Provozní doba:
  Pondělí: 8.30 – 16.00
  Úterý: 8.30 – 18.00
  Středa: 8:30 – 16.00
  Čtvrtek: 8.30 – 18.00
  Pátek: 8.30 – 15.00
  Sobota: 8.00 – 14.30
  Neděle: zavřeno

SEZÓNA ZAČNE
JIŽ ZA MĚSÍC 

Otevření koupaliště je letos pláno-
váno na 8. května s tím, že v průběhu 
května budou v provozu pouze dva 
bazény s přihřívanou vodou a sporto-
viště. Jednotlivé vstupné zůstane stejné 
jako v minulém roce. Mění se pouze 
cena permanentek, a to u dospělých 
na 1 200 korun za rok a u dětí, stu-
dujících a důchodců na 600 korun za 
rok. Kompletní ceník najdete v odkaze 
(mszltm.cz/koupaliste/). (bub)

CÍLEM JE ZLEPŠIT 
ČISTOTU KANÁLŮ

Technické služby se zaměří na kva-
litnější čištění kanálových vpustí. Pro 
tyto účely koupí speciální vozidlo. 
„Čekáme na podpis smlouvy s doda-
vatelem, který vyhrál výběrové řízení. 
Lhůta na dodání stroje od podpisu 
smlouvy je 240 dní,“ vysvětlil Jan Ží-
dek, vedoucí technického úseku TSM.

Prozatím je využíváno technicky 
speciálně upravené vozidlo, které na 
začátku dubna vyjelo do ulic.    (pek)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 



UKLIĎME LITOMĚŘICE OPĚT SPOLEČNĚ
Litoměřičané se již pošesté mohou zapojit 

do celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. 
Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s partnery 
vybralo hned několik lokalit ve městě, kde v sobotu 
6. dubna dopoledne proběhne společný úklid. 
Přiložit ruku k dílu můžete například v Terezínské 
kotlině, okolo Penny marketu a na dalších místech.

„I letos chceme s partnery a aktivními 
občany uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a 
nepořádek v různých částech Litoměřic. Kdo chce 
akci podpořit individuálně, postačí, když uklidí 
nepořádek ve svém okolí. Každý se však může 
připojit i k uklízecí skupině, která se sejde v sobotu 
6. dubna v 9 hodin na zastávce Českých drah 
Litoměřice-Cihelna,“ vysvětlila Irena Vodičková, 
koordinátorka Zdravého města Litoměřice. V 
případě dotazů a požadavků na pytle a rukavici ji 
můžete kontaktovat na tel.č. 416 916 400 či mailem 
na irena.vodickova@litomerice.cz. Technické 

služby ve spolupráci s odborem životního prostředí 
následně zajistí odvoz uklizeného odpadu. 
Účastníci se opět mohou těšit na malý dárek.   (pek)

Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM LZE ZÍSKAT DOTACI

Zateplení domu svépomocí, 
výměna oken a dveří, stavba 
nízkoenergetického domu, solární 
panely, zachytávání dešťové vody – 
i na to můžete získat dotaci. Pokud 
vás zajímají novinky z této oblasti, 
přijďte 15. dubna v 16 hodin do sálu 
litoměřického hradu na bezplatný 
seminář, v jehož průběhu se dozvíte 
novinky v dotačním programu 
Nová zelená úsporám, který 
podporuje rekonstrukce a výstavbu 
domů či úsporné zdroje energie. 

„Informace získáte také k 
programu Dešťovka, zaměřenému 
na podporu využívání srážkové a 
odpadní vody v domácnostech, a 

to v rodinných domech, bytových 
domech i v rekreačních objektech 
sloužících k trvalému rodinnému 
bydlení,“ uvádí vedoucí odboru 
životního prostředí městského 
úřadu Pavel Gryndler. 

"Přijďte si i bez předchozího 
nahlášení poslechnout, na co lze 
příspěvek získat, kolik uspoříte a 
co vše potřebujete k jeho vyřízení. 
Ukážeme vám, že získat dotaci není 
tak obtížné, jak se může zdát. Prostor 
bude i pro dotazy a individuální 
konzultace," zve Pavel Gryndler.

Seminář pořádá Státní fond 
životního prostředí a město 
Litoměřice. (eva)

O významu konference svědčila i účast náměstků dvou 
ministrů. Na snímku náměstek ministra průmyslu a ob-
chodu René Neděla. Foto Eva Břeňová

"ENERGIE PATŘÍ DO RUKOU MĚST"
Rekordní účast 150 odborníků z ČR i zahraničí 

zaznamenala v Litoměřicích 20. a 21. února 
mezinárodní konference „Energie v rukou 
měst“. Čtvrtý ročník dvoudenní akce zaměřené 
na udržitelnou energetiku pořádalo Sdružení 
energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) 
a Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve 
spolupráci s evropským sdružením měst a obcí 
zaměřených na udržitelnou energetiku Energy 
Cities a městem Litoměřice. Přítomna byla 
řada hostů, mezi nimi i náměstek Ministerstva 
průmyslu a obchodu René Neděla nebo náměstek 
Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Akce byla určena zejména zástupcům měst, 
obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají 
zájem o prosazování inovativních postupů v 
oblasti úspor energie, využití obnovitelných 
zdrojů a udržitelné dopravy na místní úrovni. 

Za lídra v této oblasti byly oběma zástupci 
ministerstev jmenovány Litoměřice. Skloňován byl 
hlavně projekt stavby domu s malometrážními byty 
v Jiříkových kasárnách, jenž bude první aktivní veřejnou budovou v ČR, která 
vyrobí více energie, než sama spotřebuje. Představeny však byly také inovativní 
projekty z oblasti udržitelné komunální energetiky pocházející z jiných měst - 
například dynamické veřejné osvětlení ze Sušice. V té souvislosti upozornil obce 
a města zástupce Evropské investiční banky Andreas Piontek na možnosti získání 

metodické pomoci při přípravě inovativních 
projektů a jejich financování. 

Jedním z cílů konference byla i diskuse 
o energetické soběstačnosti a vlastnictví 
energetických i vodních zdrojů městy a 
obcemi. „Nám se vyplatilo soustředit zdroje 
energie do vlastnictví města a jeho občanů,“ 
uvedl Jan Johansson, energetický manažer 
švédského města Växjö, které se pyšní 
prestižním oceněním European Green Leaf 
2018. Jak dále uvedl, celkem 64 % celkové 
spotřeby je získáváno z obnovitelných zdrojů 
energie. Česká města stojí v této oblasti 
na začátku. Po vzoru švédského příkladu 
remunicipalizace se ale již například vydal 
Jablonec nad Nisou, který odkoupil centrální 
výtopnu a postupnými kroky kráčejícími 
ruku v ruce s modernizací a ekologizací 
provozu dosáhl pro obyvatele levnějších cen. 

Přínosy energetického 
managementu a souvisejících projektů byly 

demonstrovány na příkladu Litoměřic. „Celkem se v letech 2013-2017 
jedná o úsporu ve výši cca 32 milionů korun, což představuje zhruba 80 
procent  provozních ročních výdajů za energii v rámci majetku města, 
včetně veřejného osvětlení,“ informoval místostarosta Karel Krejza.

Eva Břeňová 

Loni se do úklidu zapojila hned celá řada dobro-
volníků. Foto Irena Vodičková

KDOSI NATŘEL VRT RŮŽOVĚ
Neznámá osoba natřela hlavici více než dvoukilometrového vrtu na 

růžovo. K činu se přihlásila anonymně s tím, že takto chtěla dát najevo 
nesouhlas s projektem. 

„Vrt má v pronájmu Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 
která je i zodpovědná za jeho stav. Mohlo dojít k poškození. S tím může 
souviset i zastavení probíhajících a plánovaných měření a sanace vrtu v 
předpokládané hodnotě přes dvanáct milionů korun, což by mělo za 
následek nesplnění cílů projektu RINGEN, a vrácení části dotace apod. 
Každý by si měl být vědom potenciálních následků obdobného jednání,“ 
varuje manažer geotermálního projektu Antonín Tym. 

Geotermální projekt úspěšně pokračuje. V červnu dojde k slavnostnímu 
otevření nového vědecko-výzkumného centra. Dvoukilometrový vrt je 
v současnosti využíván k výzkumným účelům konsorcia, zastřešeném 
Univerzitou Karlovou. Jsou zde prováděna průběžná měření a v létě  
dojde k celkové sanaci vrtu a umístění vrtních seismometrů. Zároveň se 
zde uskuteční několik unikátních experimentů důležitých pro navazující 
projekty hlubinných vrtů.  I z tohoto důvodu bude v následujících měsících 
do vrtu investováno konsorciem, jehož členem je i Akademie věd ČR, 
zhruba 12 milionů korun. (eva)

MÍSTA ÚKLIDU:
• s Nadějí okolo Penny marketu
• se zahrádkáři v osadě pod Radobýlem
• se ZŠ Havlíčkova okolí silnice od hřbitova
• s Kinoklubem Ostrov letní kino
• s KČT okolí železniční tratě Ltm. - Cihelna
• s Litomíky Mlékojedskou ulici
• s MěÚ okolí zastávky Ltm - Cihelna
• schody k Mostné hoře
• se školou Lingua Universal okolí školy a bý-
valého armádního objektu VUSS
• se ZŠ Ladova okolí školy
• okolí ulic Osvobození a Nerudova
• se zástupci ANO Terezínskou kotlinu
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PRÁCI ZAHÁJILO 11 KOMISÍ
S novým volebním obdobím (2018 

– 2022) byly personálně obměněny 
i komise, které pracují jako poradní 
orgány zastupitelstva města. Nomi-
novat mohly své zástupce všechny 
subjekty zastoupené v zastupitelstvu, 
přizváni k práci v komisích však byli i 
odborníci na jednotlivé oblasti. 

Celkem zahájilo svou činnost 
jedenáct komisí. Zákon neukládá 
městům a obcím zřizovat komise 
jako poradní orgány zastupitelstva. 
Řada z nich tak proto nečiní. "Osob-
ně se však domnívám, že je třeba dát 
dalším lidem, kteří projeví zájem, 
možnost podílet se na dění ve měs-
tě,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč. 
Stanovisky jednotlivých komisí se 
zabývají radní a posléze i zastupite-

lé. Jsou pro  ně jedním z důležitých 
podkladů pro konečné rozhodování.

V následujících vydáních zpra-
vodaje představíme činnost jednot-
livých komisí. Začínáme „komisí 
zdravotní a sociální“ a "výchovy a 
vzdělávání". (eva)

PŘEHLED KOMISÍ
• zdravotní a sociální
• výchovy a vzdělávání
• majetková, vč. likvidační
• sportu
• kulturní, vč. agendy letopisecké
• územního rozvoje a památek
• dopravy
• životního prostředí
• pro agendu Zdravé město
• marketingu a cestovního ruchu
• geotermálního projektu

PŘEDSTAVUJEME VÁM: ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE 
Sociální a zdravotní komise jedná jednou za dva 

měsíce. Úzce spolupracuje zejména  s odborem so-
ciálních věcí a zdravotnictví. Problematika řešená 
na zasedáních komise se týká zejména 4 okruhů: 

1. Rozhodnutí o doporučení či nedoporučení 
podané žádosti o vyhrazení parkovacího stání pro 
osoby zdravotně znevýhodněné + pravidelná revize 
již přidělených stání. Komise diskutuje individuál-
ně o každé podané žádosti, kontroluje i její formální 
části a nakonec demokraticky hlasuje.  Jako pod-
kladový materiál používá manuál schválený radou 
města, výsledek sociálního šetření provedené v by-
dlišti žadatele a zprávu ošetřujících lékařů žadatele. 

2. Rozhoduje každoročně o přidělení a rozdělení 
dotací z Programu podpory soc. a zdrav. aktivit pro 
občany města Litoměřice – letos rozdělujeme 300 
tisíc korun. Vybíráme z celkem 14 podaných žá-
dostí. Každý člen komise přiděluje samostatně jed-
notlivým projektům body (1-3) ve 3 hodnotících 
kritériích (souvislost projektu a vyhlášeným do-
tačním programem, dopad projektu na vytýčenou 
skupinu a celkové posouzení nápaditosti a kvality 
programu). Po sečtení bodů dochází na zasedání 
komise ke konečnému rozdělení financí.

3. Rozhoduje o umísťování žadatelů do Domů s 
pečovatelskou službou, směny bytů v DPS ad.

4. Komise řeší i podněty z řad obyvatel města 
či členů komise (v minulosti problematika heren, 
dostupnosti městských budov pro zdravotně po-
stižené, transformace Nemocnice a.s., zneužívání 
parkovacích míst pro tělesně postižené apod.)

V tomto volebním období budeme nově zvát na 
zasedání komise představitele neziskových organi-
zací působících ve městě, chceme se lépe seznámit 
s jejich fungováním, pracovní náplní i aktuálními 
potížemi, a pomoci tak co nejvíce adresně. I nadále 
budeme sbírat a řešit podněty od občanů a připra-
vovat podklady pro jednání rady města.

MUDr. Petr Kubec, předseda komise 
(petr.kubec@litomerice.cz)

Tomáš SARNOVSKÝ / Hnutí ANO 2011
"Stavbu sportovní haly podporujeme"
Volání sportovní veřejnosti po moderní multifunkční 
hale s odpovídající kapacitou a zázemím je stále naléha-
vější.  Litoměřice nemají mnoho možností, kde takovou 
halu postavit. Projekt sportovní haly v areálu Zahrady 
Čech má příliš mnoho negativ. Od nevhodné docházko-
vé vzdálenosti, přes nákladnost až po omezený provoz v 
průběhu výstav. Jako nejvhodnější varianta se po všech 

stránkách jeví využít pozemky stávajících sportovišť na gymnáziu a Masa-
rykově ZŠ.  Gymnázium je zřízeno krajem a proto je součinnost jak s vede-
ním gymnázia, tak krajskými orgány nezbytná. Drtivá většina litoměřických 
zastupitelů je připravena tento projekt podpořit. Také naši krajští zastupitelé 
ANO slíbili pomoc při jeho prosazování. Nové vedení gymnázia bude mít 
jistě vlastní představu a požadavky, ale věříme, že se podaří usilovným a ote-
vřeným jednáním dát všechny zájmy do souladu.  Cílem je, aby do poloviny 
roku 2019 byla připravena aktualizovaná studie, která nabídne tři samostat-
ná sportoviště, odpovídající kapacitu pro diváky a moderní zázemí pro stá-
vající sportovce. Zároveň přinese rozšíření prostorových možností gymnázia 
a po mnoha letech marných snah sportovní halu pro Masarykovu ZŠ. Jistou 
naději máme také v osobě litoměřického rodáka Milana Hniličky, kterému 
se podařilo prosadit vznik vládní Agentury sportu. Ta by mohla pomoci při 
hledání zdrojů i pro tento projekt. S panem Hniličkou jsme za ANO Litomě-
řice už o projektu několikrát jednali.

Lukas WÜNSCH / Severočeši Litoměřice 
"MHD: Kdo je viníkem?"
Oblíbenou otázkou dnešní doby je: kdo za to či ono může? 
Hledáme viníka, chceme jej potrestat. Přece za všechno ně-
kdo může. I za to, že nejezdí autobusy.
Když jsem pracoval u Českých aerolinií, jednou jsme s 200 
cestujícími na palubě na lince do Frankfurtu „seděli“ za slun-
ného dne v Praze na letišti. Již druhou hodinu jsme čekali, až 

se Frankfurt otevře z důvodu silného sněžení. Většina cestujících situaci chá-
pala. Našlo se několik, kteří se dožadovali vysvětlení: kdo za to může?? Že je 
to vůbec nezajímá, že je to náš problém a ať jej „laskavě“ řešíme! „Jak mohou, 
prosím vás, zařídit, ať tam nesněží?!“ snažil se pomoci jeden chápavý cestující. 
Nic nezabíralo. 
Situace, která doslova z hodiny na hodinu potkala MHD v Litoměřicích je po-
dobná. Kdo za to může? Město? Mělo dohodu s minulým dopravcem, který 
provoz přislíbil. Takže ten dopravce? Jenomže tomu z ničeho nic utekli řidiči. 
Prostě podali výpověď. Takže řidiči?
Buď jsme mohli vyšetřovat, kdo za to může, a nebo během týdne sehnat nouzo-
vou náhradu. Měli jsme na přípravu asi 10 dní. Podařilo se (zázrakem) sehnat 
společnost, sepsat a schválit smlouvu, vyvěsit do registru smluv, vystavit licenci, 
polepit zastávky jízdním řádem. Byl to úkol pro čaroděje a ne pro město. Běžně 
je na přípravu MHD 6 měsíců: objednat autobusy, řidiče, připravit linky, jízdní 
řády, smlouvy … a tak dále. My jsme měli 6 dní. Osobně jsem seděl s vedou-
cím odboru dopravy pět hodin po konci jeho pracovní doby, abychom se ráno 
dozvěděli, že řidiči nejsou a že se asi jezdit nebude. Zbývaly 2 dny do zahájení 
náhradního provozu. Půlrok bez autobusů? Jeden den před koncem se našli dva 
řidiči, celý den se řešila smlouva, trasy linek a jízdní řády. Vše se dokončilo asi 
10 hodin před jízdou prvního ranního spoje. Díky ochotě ředitele autobusové 
firmy a zaměstnanců města, kteří mimo pracovní dobu četli a tiskli smlouvy, 
vylepovali jízdní řády, a také dík médiím, které přispěly k informovanosti o ča-
sech odjezdů prvních pátečních spojů, se vše podařilo.
Situace se postupně lepší, i když ještě není ideální. Udělali jsme nemožné doslo-
va z ničeho. A já se ptám: kdo za to teda může??

PhDr. Filip HRBEK / ODS 
"Vizi moderních Litoměřic jsme zase blíže"
Před komunálními volbami nám někteří vyčítali, že náš 
program je příliš přízemní, bez velkých vizí. Naopak – náš 
program byl o dlouhodobé vizi Litoměřic moderních, vyu-
žívajících nejnovější trendy v oblasti energetiky, dopravy a 
udržitelného rozvoje. Na rozdíl od ostatních subjektů toho 
však chceme jako konzervativní strana dosáhnout bez ide-

ologického „pobláznění“, přehnaných gest či snů a naopak pomocí reálných a 
rozumných kroků. 
Díky tomuto přístupu tak již půl roku po volbách můžeme říci, že jsme zase o 
krok blíže vizi moderních Litoměřic: 
1) Část litoměřického pivovaru je již v rekonstrukci a před nedávnem byla 
schválena smlouva s novým nájemcem, který začne vařit pivo
2) Je schváleno zateplení MŠ Mládežnická a bezbariérové úpravy ZŠ Boženy 
Němcové – oboje proběhne v letních měsících. 
3) Od poloviny roku bude spuštěna nová MHD, která bude mít více linek ve-
dených oproti současnému stavu tak, aby více odpovídaly potřebám lidí – včet-
ně malého autobusu zajíždějícího až do centra města. 
4) Pokročili jsme v revitalizaci sídlišť. Již 3. 4. 2019 proběhne procházka s ar-
chitekty v prostoru ulice Alfonse Muchy, při které s nimi budou moci obyvatelé 
diskutovat nad podobou finálního projektu obnovy své čtvrti.
5) Projekt výstavby první energeticky aktivní bytové budovy v ČR již uspěl v 
dotačním výběru. 
Tímto namátkovým výčtem naplňování našeho volebního programu jsem 
chtěl jen upozornit, že politika rozumu možná není tolik lákavá jako sny, ale 
na rozdíl od nich přináší ovoce. Vzpomeňte na to i při volbách do Evropského 
parlamentu, jehož složení se s určitým odstupem promítne i do našich mož-
ností rozvíjet Litoměřice. 
Na závěr chci férově zmínit, že bez pracovního i osobního nasazení pracovníků 
městského úřadu by nic z toho nebylo možné realizovat. Děkuji.

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 6 KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ   



Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI 
BYL ROK 2018 KLIDNÝ

Situace z hlediska bezpečnosti 
a mimořádných situací byla 
v roce 2018 v Litoměřicích a 
zhruba čtyřech desítkách obcí 
spadajících do správní působnosti 
města klidná. Krizový stav nebyl 
vyhlášen. Konstatovali to členové 
bezpečnostní rady, kteří se na konci 
února sešli v kanceláři starosty 
Litoměřic Ladislava Chlupáče.  

Mimořádnou událostí byl 
„pouze“ červencový rozsáhlý požár 
kolejiště a okolního porostu mezi 
Ústím a Lovosicemi, tedy mimo 
správní území Litoměřic, kde však 
zasahovali i litoměřičtí profesionální 
a dobrovolní hasiči. 

Přestože území nepostihla 
povodeň, zakoupeny byly městem 
do zásoby další dvě tisícovky 

protipovodňových pytlů. Mimo 
to byly pro potřeby dobrovolných 
hasičů pořízeny krajem další 
dýchací přístroje za 160 tisíc korun. 
Loni se opět uskutečnilo několik 
námětových cvičení. „Dne 15. června 
se na Střeleckém ostrově uskuteční 
Den záchranářů Ústeckého kraje,“ 
konstatoval tajemník bezpečnostní 
rady Miroslav Letafka.

Co se týče bezpečnosti 
obyvatel, Policie ČR ústy ředitelky 
litoměřického územního pracoviště 
Heleny Pšeničkové informovala, 
že zaznamenala pokles trestné 
činnosti o 166 případů. Konkrétně 
v Litoměřicích se ale nepodařilo 
vypátrat pachatele, který záměrně 
poškozoval zaparkované automobily, 
čímž způsobil poměrně vysokou 

škodu. Nyní se odmlčel. Zcela 
mimořádným případem zůstává 
letošní případ napadení maminky 
s kočárkem v Dlouhé ulici mužem 
z Litoměřic, kterou zachránili 
kolemjdoucí strážníci. V současné 
době se pachatel nachází v péči 
psychiatrů. Diagnostikována u něj 
byla dosud neléčená duševní porucha. 

Sbor dobrovolných hasičů 
zaznamenal 23 výjezdů. Kromě toho 
pomáhala při kropení ulic města 
v horkých dnech, při sportovních 
událostech apod. „Velkou pozornost 
věnujeme práci s mládeží,“ podotkl 
velitel Martin Šimek.  Zdravotnická 
záchranná služba uvádí za rok 2018 
v průměru 393 výjezdů za měsíc. 

Nárůst počtu řešených přestupků 
pak hlásí městská policie. „Loni 
jsme výrazně omezili instalaci 
botiček. Úsporou času jsme získali 
více prostoru pro zabezpečení 
pořádku ve městě,“ vysvětlil velitel 
městské policie Ivan Králik.     (eva)

ZA POMOC DĚKUJI
Chci moc 
poděko-
vat stráž-
níkům 
Tomáši 
Tintěrovi 
a Davidu 

Palovi za příkladnou pomoc 
6. února. Po mém propuště-
ní z nemocnice po operaci 
kyčelního kloubu se mi ne-
šťastnou náhodou „podaři-
lo“ operovaný kyčelní kloub 
vykloubit. Na doporučení 
rychlé záchranné služby při-
jeli výše zmínění pánové a s 
nesmírnou ochotou pomoh-
li záchranářům mé bezvlád-
né tělo dopravit do sanity 
před mým domem v Dykově 
ulici. Jejich příkladný pří-
stup mne velmi uklidnil.

Josef Jarolím

ŽÁCI VOLAJÍ PO SEXUÁLNÍ OSVĚTĚ, ZAJÍMÁ JE I EKOLOGIE A SPORT
Litoměřičtí školáci se i letos 

sešli, aby společně vymysleli, co 
chtějí ve městě změnit. Výsledky 
jsou letos překvapivé. Ukázalo se 
totiž, že nejvíce si přejí přednášku o 
zdravém a konsenzuálním sexu (sex 
se souhlasem obou zúčastněných) a 
zajištění bezpečí a osvěty pro LGBT 
komunitu (zkratka označující 
lesby, gaye, bisexuály a transgender 
osoby). Tyto návrhy získaly nejvyšší 
podporu na závěr společného 
diskusního Mladého fóra, které 
se 12. března za účasti téměř šesti 
desítek zástupců základních a 
středních škol uskutečnilo v sále ZŠ 
Boženy Němcové. 

Nápad uspořádat přednášku 
o sexu získal bezkonkurenčně 
nejvyšší počet hlasů, zvítězil se 
20 body, druhé místo (LGBT) 
obdrželo 8 hlasů. Třetí příčku 
se sedmi body obsadil návrh na 
zřízení tělocvičny u ZŠ Masarykova. 
Mezi dalšími návrhy bylo například 
zavedení kontrol policie v klubech 
či kvalitní stravování v Centrální 
školní jídelně. Do desítky nápadů 
postoupilo také zprovoznění 

odpočitávadla na semaforech pro 
chodce, zavedení vratných kelímků 
na akcích, položení umělého 
trávníku na fotbalovém hřišti v 
kasárnách, uklizení skateparku či 
umístění kontejnerů na tříděný 
odpad na Mírové náměstí. 

To, že město návrhy dětí bere 
vážně, potvrdil i místostarosta 
Lukas Wünsch. Žáky a studenty 
seznámil s tím, jak se zaobírá jejich 
loňskými návrhy. „Mezi přáními 
byla například modernizace krytého 
bazénu. Děti se dozvěděly, že město 

do budoucna počítá s investicí 
přibližně 60 - 80 milionů do rozšíření 
a vylepšení areálu. Žáci minulý rok 
volali například také po vybudování 
zázemí s uzamykatelnými skříňkami 
na Střeleckém ostrově. Instalovány 
byly hned loni.

O tom, jakými návrhy se 
město bude nadále zaobírat, nyní 
rozhodne anketa, která probíhá 
formou hlasování v aplikaci Mobilní 
rozhlas. K desítce nápadů bylo 
připojeno ještě šest témat vzešlých 
ze školních fór, která předcházela 
Mladému fóru a konala se postupně 
na všech základních školách. Těmi 
jsou zřízení místa pro setkávání 
mládeže, vybudování jump parku 
(skákací park), BMX dráha, delší 
otevírací doba školní jídelny, 
zkrácení čekací doby v nemocnici a 
více sportovních hal. 

Projekt s názvem „Desatero 
priorit Litoměřic očima mládeže“ 
organizuje Zdravé město 
Litoměřice ve spolupráci se 
Střediskem ekologické výchovy 
Sever.            Michaela Bubeníčková

KOMISE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Komise je složena ze zástupců nejrůznějších 

školských institucí působících ve městě, hlavně 
základních škol, ale i mateřských škol, DDM 
atd., a zástupců odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského úřadu. Je tedy spíše 
komisí odbornou než politickou. 

Hlavní prioritou je zvyšování úrovně poskyto-
vaného vzdělávání i úrovně naplňování volného 
času dětí. K tomu lze konstatovat, že se to daří. 

Jedním z hlavních úkolů v každém roce 
je posouzení žádostí v dotačním programu 
podpory v oblasti volného času dětí, který je 
v letošním roce navíc směřován k 800. výročí 

města Litoměřice. V dotačním programu je 
dislokováno 100 tisíc korun.

Z obecnějších úkolů má komise tvořit spoj-
nici mezi školskými, vzdělávacími institucemi a 
městským úřadem. Osobně se domnívám, že je 
tento úkol naplňován takřka bezezbytku. Komi-
se projednává jednak výstupy škol, školek, DDM 
Rozmarýn, ZUŠ a dalších, jednak se zároveň za-
bývá i agendou města se zaměřením na školství i 
volnočasové aktivity. Je poradním orgánem rady 
města a díky odbornému zastoupení poradní 
funkci skutečně vykonává. Příkladem můžou být 
stanoviska města ke zřízení nových soukromých 
škol v Litoměřicích, které představují alternativu 

vzdělávání k základním školám městským. Důle-
žitá je i komunikace se školami středními. 

Komise se pravidelně schází v různých vzdělá-
vacích a volnočasových institucích, kde se sezna-
muje s jejich úspěchy i „trápeními“ a předává je 
pak ve svých výstupech pro vedení města. 

Na svá jednání komise také zve různé hosty, 
kteří mohou členy komise podrobněji informo-
vat o projednávaných otázkách.

Cílem komise do budoucna zůstává její poslá-
ní. Komise musí i nadále tvořit odborný poradní 
orgán rady města a ta by měla její stanoviska re-
spektovat, jako tomu bylo doposud. 

Mgr. Petr Hošek, předseda komise 
(petr.hosek@litomerice.cz)

Žáci a studenti litoměřických škol diskutovali takto problémy města již 
podeváté. Foto Michaela Bubeníčková
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ZAHAJME TURISTICKOU
SEZÓNU 26. 4. SPOLEČNĚ

„Osm století příběhů“ je název 
exteriérové výstavy, která vás pro-
střednictvím osmi informačních 
panelů provede v roce oslav 800. 
výročí Litoměřic historií města. 
Slavnostní představení veřejnosti 
se uskuteční u příležitosti zahájení 
letošní turistické sezóny v pátek 26. 
dubna ve 14.30 hodin. Naučná vý-
stava zkrášlí jedno ze zákoutí nově 
zrekonstruované tržnice, která 
bude při této příležitosti pojmeno-
vána „Tržnicí Felixe Holzmanna“. 
Zároveň se zde uskuteční první far-
mářské trhy. 

Farmářské trhy začnou v 8 hodin 
a skončí zhruba ve 13 hodin. Odpo-
lední program zahájí ve 13.30 hodin 
kapela Veselý lidi. Zakoupit bude-
te moci ve stánku města jeho nové 

propagační materiály, ochutnat víno 
speciální edice vydané u příležitosti 
oslav, zbrusu nový pivní speciál a dal-
ší dobroty. Ředitelka základní umě-
lecké školy představí právě vydaný 
komiks, který děti i jejich rodiče pro-
vede hravou formou Litoměřicemi. 
Pracovník infocentra zase připravil 
rodinnou poznávací hru města urče-
nou pro rodiče s menšími dětmi.  

„Nachystali jsme pro vás odpo-
činkové odpoledne spojené s historií 
města, hudbou a občerstvením. Vy-
vrcholí v kostele Všech svatých mší 
slouženou litoměřickým biskupem 
Janem Baxantem, který požehná le-
tošnímu roku oslav,“ uvedla vedoucí 
odboru komunikace, marketingu a 
cestovního ruchu městského úřadu 
Eva Břeňová. (pek)

MĚSTO HLEDÁ VIZUÁLNÍ IDENTITU
Pět grafiků či grafických studií se účastní právě 

probíhajícího výběrového řízení, jehož cílem je vy-
brat nejlepší grafický návrh jednotné vizuální iden-
tity města Litoměřice. Vítězný návrh bude předsta-
ven v červnu.

Dodnes Litoměřice v rámci své prezentace využí-
valy jen heraldický symbol, který ale účelům přestá-
vá stačit a město limituje. Prezentace je roztříštěná, 
některé organizace logo mají, jiné se prezentují sta-
rým a nekoncepčním postupem. Loni radnice udě-
lala první krok směrem k práci s celistvou identitou 
a pro výročí 800 let zvolila jednotnou grafiku.

„Byl to jakýsi pilotní projekt, kdy jsme si vy-
zkoušeli spolupráci s designéry, jak pro nás 
může profesionální grafika fungovat a v čem je 
prospěšná. Přineslo nám to ujištění, že novou 
komplexní vizuální identitu potřebujeme a chce-

me jít cestou soutěže,“ říká Eva Břeňová, vedoucí 
odboru komunikace, marketingu a cestovního 
ruchu MěÚ. Zástupci města se rozhodli do orga-
nizace soutěže zapojit Czechdesign. „Věříme, že 
bude zajištěna vysoká odborná úroveň i profesi-
onální postup, “ dodává vedoucí Břeňová. 

Cíl procesu je tedy jasný -  najít nový jednotný 
vizuální styl, který bude město dobře a dlouho-
době reprezentovat, vystihne jeho charakter a 
obyvatelé se s ním ztotožní. Zároveň bude fun-
govat pro komunikaci s místními lidmi, turisty 
a partnery a jako skutečný propojovací prvek 
napříč městem a pro všechny příspěvkové or-
ganizace. Novou podobu čeká i např. Radniční 
zpravodaj nebo orientační a navigační systém. 

Soutěž probíhá od konce roku 2018 do května 
2019. Czechdesign nejdříve zjistil specifika a po-

třeby města v oblasti prezentace, nastavil pravidla 
a vyhlásil open call pro grafiky a studia. Zástupci 
pěti vybraných subjektů si v doprovodu průvodce 
prohlédli Litoměřice a absolvovali rozhovory se zá-
stupci města s cílem zjistit, jaká jsou očekávání. Což 
bylo i cílem workshopu, který pro členy poroty a 
další zástupce města uspořádal Czechdesign. Sou-
těž je specifická i lokálním charakterem. „Ústecký 
kraj vnímáme jako líheň talentů, proto jsme i do 
poroty oslovili pedagoga z ústecké univerzity. Dva 
účastníci výběrového řízení pak  pocházejí z Lito-
měřic,“ dodala projektová manažerka z Czechde-
sign Michaela Holubec Birtusová. 

Porota složená ze zástupců města i nezávislých 
odborníků rozhodne ve dvou kolech. První kolo 
osobních prezentací pěti návrhů proběhne začát-
kem dubna. Do kola druhého, které se uskuteční 
začátkem května, postoupí tři soutěžící. Konečné 
výsledky budou oznámeny koncem května. 

Jarmila Řehořková 

Foto 1: Bílé víno Ryzlink rýnský, červený Dornfelder a 
stále oblíbenější prosecco z Vinařství pod Sedlem
Foto 2 : Vynikající výrobky z čokolády nabízí Čokolab
Foto 3: I dárkové balení Štěpána (na snímku), Vikáře a 
Děkana z Biskupského pivovaru můžete zakoupit v IC
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TRŽNICE
  8.00 – 13.00 farmářské trhy
  13.30–17.00 skupina Veselý lidi
 14.30 odhalení exteriérové vý-

stavy „Osm století příběhů“ (slo-
vo starosty a historika)
  15.00 žehnání "Tržnici F. Holz-

manna" (děkan Józef Szeliga)
  15.15 divadelní scénka z reper-

toáru F. Holzmanna (Li-Di)
 15.30 Představení komiksu ZUŠ  

a naučné hry pro rodiny s dětmi
KOSTEL VŠECH SVATÝCH 
  16.15 mše v kostele Všech sva-

tých sloužená biskupem litomě-
řickým Mons. Janem Baxantem

PRONÁJEM STÁNKŮ
MŮŽE BÝT ZDARMA

Městské slavnosti (14. – 21. 9.), 
jimiž vyvrcholí oslavy 800 let města 
Litoměřice, mají patřit hlavně jeho 
obyvatelům. S ohledem na spolupráci 
s místními podnikateli nabízí radnice 
zdarma pronájem dřevěných stánků 
v centru Mírového náměstí nejen 
jim, ale i dalším subjektům, jež 
projeví zájem prodávat zde zboží. 
Preferovány budou kvalitní lokální 
produkty, výrobky, občerstvení apod. 

„Podmínkou je, že se zaváží k 
prodeji nejen o víkendech, ale i ve 
všední dny (od 14 do minimálně 
19 hodin), kdy mají až do 22. 
hodiny vystupovat školy a školky, 
místní divadelníci, hudebníci a 
další,“ informovala ředitelka MKZ 
Věra Kmoníčková. Organizátoři 
tak chtějí finančně ulevit místním 
prodejcům a vyzvat je tímto 
způsobem k zapojení do společných 
oslav. Zároveň však požadují, aby 
stánky byly   maximálně využity. 

Zájem o bezplatný pronájem 
stánku na náměstí je třeba do 
30. dubna hlásit na reditel@
mkz-ltm.cz. (eva)

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
(14. – 21. 9.)
 Sobota.: ZUŠ Day, video-

mapping, ohnivá show
  Neděle: defilé, předání posel-

stvím příštím generacím, pokus 
o zápis do České knihy rekordů o 
nejpočetnější přípitek, road show 
firmy Horejsek s kulturním pro-
gramem, koncert Vladimíra Hro-
na, prezentace partnerských měst
  Pondělí – středa, vždy 15 – 22 

hodin: vystoupení škol a školek v 
duchu motta „Osm století příbě-
hů“, divadelní představení, kon-
certy místních kapel apod.
  Čtvrtek: Velký letní koncert li-

toměřického festivalového sboru 
s Teplickou filharmonií 
  Pátek – sobota: vinobraní 

ZA SPECIÁLY DĚKUJEME
K oslavám 800 let Litoměřic se postupně 

přidávají i zdejší podnikatelé. Díky Vinařství pod 
Sedlem například byla vydána speciální šarže vín s 
vinětami v duchu grafického vizuálu výročí. Pivní 
speciály Štěpán, Vikář a Děkan zase nechal vyrobit 

Biskupský pivovar. Čokolab láká na ručně vyráběné 
dobrůtky ve tvaru lízátek, ale i vkusně balené série 
čokoládových lanýžů. Věříme, že další podnikatelé se 
k nám postupně budou přidávat. Nejen tyto výrobky, 
ale i řada nových vydaných u příležitosti 800. výročí 
založení města Litoměřice jsou k zakoupení v 
infocentru městského úřadu. (eva)



Letošní první farmářské trhy se uskuteční v pátek 26. dubna v prostoru nově 
zrekonstruované tržnice. Foto Eva Břeňová

NA OSTROVĚ ODEMKNEME 
LABSKOU STEZKU

Destinační agentura České stře-
dohoří zve na Jarní odemykání 
Labské stezky. Letos se akce usku-
teční 13. dubna na Střeleckém ost-
rově a je vhodná pro děti i dospělé. 
Cyklisté zde dostanou možnost vy-
užít bezplatného základního servi-
su a diagnostiky kol. Pro děti bude 
přichystán skákací hrad a modelo-
vá cyklostezka, na které se dozvě-
dí, jak se na stezce chovat a jaká 
zde platí pravidla. Samozřejmostí 
je hudební a kulturní program. 

Akce bude letos uspořádána ve 
větším rozměru -  v Litoměřicích, 
v Ústí nad Labem a v Děčíně ji 
propojí ve stejný den cyklojízda. 
Cyklisté mohou zvolit organizo-
vanou cyklojízdu, která začíná 

v Litoměřicích v 10 hodin, nebo 
se vydat na trasu individuálně ve 
svém tempu. Všichni účastníci, 
kteří se vyfotí na všech třech mís-
tech, pak získají hodnotné ceny.

A jak se dostat na začátek cyk-
lojízdy do Litoměřic anebo na-
opak z Děčína domů? Cyklisté 
mají možnost využít speciální 
linky cyklobusu, která je dopraví 
na start cyklojízdy a také po cyk-
lojízdě zpět do Litoměřic či Ústí 
n. L. Cyklobus bude jezdit zdar-
ma, ale je nutné si své místo včas 
rezervovat na www.stredohori.cz/
rezervace. Bližší informace k celé 
akci a také k cyklojízdě najdete na 
facebookové události akce Jarní 
odemykání Labské stezky.      (jir)

Jarní tržnice je vždy pastvou pro oči, které potěší rozkvet-
lé květiny. Foto Eva Břeňová 

TRŽNICE NA ZAHRADĚ ČECH 

Výstavy Tržnice a Bydlení  odstartují jarní sezónu 
na Zahradě Čech. Návštěvníci mohou výstaviště 

navštívit již ve středu 10. dubna. Otevřeno pak bude 
po dobu pěti dní až do neděle 14. dubna, denně od 9 
do 17 hodin. V nabídce najdete oblíbený sortiment, 
jako jsou sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, 
zahradní technika, hnojiva, postřiky. Chybět nebude 
ani vše potřebné okolo domu i do domácnosti z 
oblasti bytových doplňků, krbů, nábytku, realizací 
kuchyní a koupelen, stavebních materiálů i tepelné 
či solární techniky. 

Letošní ročník proběhne týden před Velikonocemi, 
a proto veškeré expozice budou stylizovány do 
veselých barev prezentující jarní svátek. Motto celého 
konceptu je „Hody, hody, doprovody“. 

Návštěvníci si mohou vstupenky opět zakoupit v 
předprodeji za zvýhodněnou cenu již od poloviny 
března, a to opět v informačním centru na Mírovém 
náměstí a v sídle společnosti Zahrada Čech, Na 
Vinici 948/13 v Litoměřicích. Vstupenky bude 
možné po předchozí domluvě zaslat také poštou. 
Více informací naleznete na webových stránkách 
www.zahrada-cech.cz. (jak)

KALENDÁŘ
AKCÍ 2019

  Děti a zvířata 7. -  9. 2.
  Tržnice a Bydlení 10. - 14. 4. 
  Autosalon 10. - 12. 5. 
  Mezinárodní výstava psů 

    18. -  19. 5.
  Den záchranářů Ústeckého   

    kraje 15. 6. 
 Loučení s prázdninami 

   31. 8. (den pro děti plný     
   pohádek, vystoupení, soutěží
   i herních disciplín)
 Zahrada Čech 13.- 21. 9. 

(nejoblíbenější a největší 
veletrh, zaměřený na všechny 
zahrádkáře, chalupáře, kutily, 
zahradníky a milovníky přírody) 
 Techdays 2. - 4. 10. (akce 

zaměřená na podporu 
technického vzdělávání žáků) 
  Krajská výstava psů 6. 10. 
  Gastro Food Fest 19. – 20. 10. 

(festival dobrého jídla a pití. 
  Vánoční trhy13. -  22. 12. na 

Mírovém náměstí

USKUTEČNÍ SE 
FARMÁŘSKÉ TRHY

Litoměřice čekají první farmářské 
trhy. Uskuteční se v pátek 26. dub-
na v nově zrekonstruované tržnici 
v ulici 5. května. Probíhat budou 
následně každý pátek od jara do 
podzimu, od 8 do 14 hodin (podle 
zájmu veřejnosti). „Návštěvníci se 
mohou ve více než dvaceti stáncích 
těšit na čerstvé potraviny a regio-
nální výrobky,                  jako jsou mléčné a 
uzenářské výrobky, bylinky, čerstvé 
ovoce a zelina, pečivo a mnoho dal-
šího,“ slibuje Libor Uhlík, organizá-
tor farmářských trhů.  
 „Chceme jít po vzoru měst jako 
Roudnice nad Labem, Úštěk, Čes-
ká Lípa, kde farmářské trhy mají 
již svou tradici. Libor Uhlík je pro 
radní města člověkem, který by měl 
pomoci tuto tradici nastartovat. Má 

například velké zkušenosti s orga-
nizací úspěšných akcí v Úštěku,“ 
uvedl místostarosta Lukas Wünsch. 

Tržnice však bude v provozu i v 
ostatní dny v týdnu. I mimo farmář-
ské trhy, tedy od soboty do čtvrtka, 

mohou prodejci na tržnici nabízet 
své výpěstky. V případě zájmu se však 
nebudou obracet na organizátora far-
mářských trhů, ale odbor správy ne-
movitého majetku města MěÚ (adela.
ticha@litomerice.cz). (pek)
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ROZVOJ DÁLE POKRAČUJE
Již v roce 2018 byla na Labské stezce v Ústeckém kraji díky projektu 

Turistika s výhledem výrazně vylepšena a doplněna turistická informační 
infrastruktura.

Na trase Labské stezky v Ústeckém kraji bylo instalováno celkem 18 
velkých informačních tabulí a 30 menších odbočkových informačních 
tabulí. V celé délce 96 km Labské stezky v našem kraji bylo doplněno, 
obnoveno a aktualizováno turistické informační značení, které nyní využívá 
nové metodiky.  Pro rodiny s 
dětmi byly na vytipovaných 
místech umístěny zábavné a 
herní prvky. Od srpna 2018 je 
také spuštěna tisková i online 
propagační kampaň, která poběží až do konce května 2019. Díky této kampani 
byly zhotoveny turistické letáčky nebo velkoformátová cykloturistická mapa 
Labské stezky. Probíhá také online propagace a prezentace turistického 
produktu Labská stezka v Ústeckém kraji na webu a na sociálních sítích.

Novinky se chystají na sezónu 2020. Do konce roku 2019 mají být 
vystavěny úseky Třeboutice – Nučnice, Dobříň – Račice a Račice – Hněvice. 
Nově vybudované části Labské stezky zajistí větší pohodlí i bezpečí pro 
cykloturisty. Luděk Jirman

ředitel Destinační agentury České středohoří 

PROJEĎTE SE 
TURISTICKOU LODÍ

Víkendové plavby turistické 
lodní linky na konci března 
začaly. Lodní linka s označením 
901 jezdí na trase Ústí nad Labem 
– Litoměřice. Do Litoměřic se tak 
můžete vydat z krajského města 
nebo třeba z Dolních Zálezel či 
Velkých Žernosek. Druhá lodní 
linka č. 902 pluje po proudu Labe. 
Je tak možné ji využít k plavbě i 
na akci do Děčína. V odpoledních 
hodinách pak plují lodě zpět 
do Ústí nad Labem. Jízdní řády 
lodních linek najdete na webu 
www.stredohori.cz. (jir)



DRUHÁ VLNA PŘESTAVBY AUDIO 
AMBULANCE SE BLÍŽÍ

Již je objednána audiokabina pro audiologickou 
ambulanci při ORL litoměřické nemocnice. 
Dodavatel byl vybrán v rámci veřejné zakázky. 

Audio ambulance prošla v loňském roce 
první vlnou rekonstrukce spočívající ve 
stavebních úpravách prostor včetně vybudování 
bezbariérového přístupu a položení nové podlahové 
krytiny v části ambulance.

Na tuto etapu v letošním roce naváže etapa druhá, 

která bude zahrnovat právě instalaci audiokabiny, 
položení zbytku podlahové krytiny v místech, kde 
tato bude umístěna, a vybavení ambulance novým 
audiometrem a tympanometrem. Na dodání těchto 
přístrojů byla nedávno vypsána veřejná zakázka. 
Nyní je nemocnice ve fázi očekávání nabídek od 
potencionálních dodavatelů.

Termín instalace audiokabiny, která si vyžádá 
krátké uzavření ambulance, bude včas upřesněn. (nk)

MĚSTO NADÁLE HLEDÁ 
NEMOCNICI PARTNERA

Město pokračuje v procesu 
hledání strategického partnera 
akciové společnosti Nemocnice 
Litoměřice. 

Loni mu bylo zmařeno 
legislativně náročné koncesní 
řízení. Jeho výsledkem měl být 
dvacetiletý pronájem (pacht) 
nemocnice, tedy veškeré 
zdravotnické i jiné techniky. 
Zároveň mělo dojít k převodu 
smluv s pojišťovnami i zaměstnanci 
na nového soukromého 
provozovatele. Názor uskutečnit 
tento pronájem radní nezměnili.

 „Po provedení důkladné 
právní analýzy zvolili jednodušší 
variantu převodu společnosti, která 
zdravotnické služby poskytuje v 

současnosti, na nového vlastníka 
– a tou je prodej akcií. Po převodu 
nemovitostí a pozemků přímo 
do vlastnictví města totiž již před 
časem vznikla akciová společnost 
Nemocnice Litoměřice, která má s 
městem uzavřenou platnou nájemní 
smlouvu.  „Po převodu akcií novému 
majiteli tedy bude právní situace 
stejná jako po uzavření nájemní 
(pachtovní) smlouvy na závod. 
Město zůstane majitelem nemocnice 
(pozemků a budov) a o potřebné 
zdravotnické vybavení, smlouvy a 
zaměstnance se postará strategický 
partner.  Kdo jím konkrétně bude a 
za jakou částku, rozhodnou znalecké 
posudky a nakonec zastupitelé,“ 
vysvětlil místostarosta Karel Krejza.

O prodeji nemocnice, ani o 
její privatizaci se tedy nejedná. 
Město pouze hledá jiný způsob, 
jak dosáhnout stejného výsledku, 
byť jinou právní cestou. Radní pro 
jistotu požadují vypracování dvou 
nezávislých znaleckých posudků 
na ocenění 100 % akcií společnosti 
Nemocnice Litoměřice a.s.

Cíl zůstává stejný – zajistit i do 
budoucna stabilitu nemocnice, 
zvyšující se úroveň zdravotní 
péče a kvalitní podmínky pro 
zaměstnance. 

Na veřejném jednání 
zastupitelstva města (11. 4. od 16 
hodin v hradu) bude nemocnici 
na závěr programu věnován celý 
diskusní blok.                      (eva)  

LDN BUDE MÍT 
NOVÉ KOUPELNY

Celkem tři koupelny má v plánu 
do konce druhého čtvrtletí letošní-
ho roku modernizovat nemocnice 
na oddělení lůžek dlouhodobě ne-
mocných. Práce na první z nich, 
která je umístěna v pavilonu F na 
stanici následné péče, byly zahájeny 
začátkem března. Následovat bude 
koupelna na sousední stanici A.

„Jedná se o koupelny sloužící 
pro osobní hygienu imobilních 
pacientů, kteří ji nemohou vyko-
návat kvůli omezenému přístupu s 
invalidními vozíky v koupelnách u 
pokojů,“ vysvětlil vedoucí oddělení 
rozvoje Miroslav Janošík a upřes-
nil, že nově budované koupelny bu-
dou plně přizpůsobené potřebám 
těchto pacientů a také pro práci 
ošetřujícího personálu. „Původní 
nevyhovující vany byly vybourány 
a v nyní dostatečně velkém vznik-
lém prostoru bude vybudováno 
stanoviště, kam bude možné s pa-
cientem zajet na sprchovacích křes-

lech nebo lůžcích. Rovněž umyva-
dla budou splňovat všechny nároky 
pro osoby na vozíku,“ ujistil.

Práce na nové koupelně jedné ze 
stanic byly zahájeny vybouráním 
stávajícího vybavení včetně obkla-
dů a podlahy. V prostoru budou 
osazeny nové rozvody vody a od-
padů, budou zde instalovány nové 
obklady a na vyspádovanou podla-
hu přijde nová dlažba. Nové bude 
samozřejmě i vnitřní vybavení sa-
nitární keramikou.

Náklady na jednu novou koupel-
nu, která by měla dle plánu vznik-
nout do tří týdnů od zahájení prací, 
se pohybují přibližně ve výši 300 ti-
síc korun. Na tuto investici nemoc-
nice použije prostředky ze spon-
zorských darů pacientů. V blízké 
budoucnosti je na dvou stanicích 
oddělení LDN umístěných v pavi-
lonech G a E plánováno také vybu-
dování WC pro vozíčkáře.        (nk)

FOTOVÝSTAVA: 
LABSKÉ PISKOVCE

Až do prvního května potrvá 
výstava, která byla v pátek 1. břez-
na instalována ve fotogalerii v hale 
nemocnice. Nese název „Labské pís-
kovce“ a je oslavou krajiny právem 
nazývané rájem všech fotografů.

Vystavované snímky prezentují 
Saské a České Švýcarsko, jedinečné 
přírodní prostředí říční a skalní kra-
jiny česko-německého pohraničí. 
Tato dávná kulturní krajina formo-
vala generace lidí na obou stranách 
hranice a dnes je symbolem pro 
ochranu přírody. Výstava fotografií 
si klade za cíl zprostředkovat pohled 
na tuto fascinující oblast a zároveň 
vyzvat návštěvníky k tomu, aby toto 
jedinečné prostředí přišli osobně 
objevovat. 

Výstava se uskutečňuje s podpo-
rou Evropské unie v rámci projek-
tu „Fotofestival Pískovec“. Nositeli 
projektu, kterého se účastní ama-
térští fotografové z Německa a Čes-
ka, jsou spolky Portal e.V. z Drážďan 
a UFFO o.s. z Ústí nad Labem.   (nk)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 10 ZDRAVOTNICTVÍ   

MODERNIZACE 
CHODEB SE CHÝLÍ 

KE KONCI
V souladu s harmonogramem 

probíhá rozsáhlý projekt 
modernizace centrálních chodeb, 
který nemocnice zahájila v 
loňském roce. Spočívá v úpravách 
podlahových povrchů, položení 
nových podlahových krytin, 
výmalbách stěn a instalaci nových 
stropních podhledů včetně 
úsporných LED osvětlení.

„Nyní jsme v poslední fázi, 
kterou jsou práce na tzv. rentgenové 
chodbě,“ přiblížil Milan Bruncvík, 
který má celou akci organizačně 
na starosti. Aktuálně probíhají 
práce na části chodby směrem 
k centrálnímu příjmu, jejíž 
dokončení je plánováno na první 
třetinu dubna.

Zároveň finišuje také přestavba 
zde umístěných a dosud provozně 
užívaných prostor na novou 
ambulanci. Výhledově by se sem 
měla z pavilonu C přestěhovat 
traumatologická poradna.          (nk)

ANGIOGRAFICKÁ
LINKA JE POTŘEBA

Na konci února schválila 
přístrojová komise Ministerstva 
zdravotnictví ČR žádost litoměřické 
nemocnice o povolení nákupu nové 
angiografické linky pro oddělení 
radiologie a zobrazovacích metod. 
Nyní probíhá příprava veřejné 
zakázky na její dodání. (nk)

SANITKU NABÍDLI
TŘI ZÁJEMCI

Tři firmy se přihlásily do 
veřejné zakázky na dodání 
nového sanitního vozu.  Nyní 
bude komise posuzovat formální 
správnost podaných nabídek a 
to, zda nabízené vozy splňují 
požadavky zadavatele. Poté bude 
vyhlášen vítěz veřejné zakázky, se 
kterým bude následně podepsaná 
smlouva. Vítězem bude dodavatel 
s nejnižší nabízenou cenou. (nk)

CHYSTÁ SE OBNOVA 
DALŠÍCH VÝTAHŮ
Celkem čtyři výtahy budou v 

letošním roce modernizovány v 
litoměřické nemocnici. Jde o dva 
výtahy v pavilonu G a jeden v 
pavilonu E. U výtahů dojde k výměně 
motorů a mechaniky, zachovány 
zůstanou původní výtahové kabiny.

Zároveň dojde k modernizaci 
nákladního výtahu pro rozvoz 
stravy v pavilonu G, pro kterou se 
využije jeden ze starších, avšak plně 
funkčních, výtahových motorů.   (nk)



LIDÉ POMOHLI ANIČCE
Nejen potřebných 170 tisíc korun, ale i něco navíc 

se podařilo v uplynulých měsících vybrat v dobročinné 
akci Plošina pro Aničku. Stalo se tak v součinnosti s 
Nadačním fondem BigMat a především díky solidaritě 
mnoha lidí. „Jsme jim vděční a chceme všem ze srdce 
moc poděkovat,“  vzkazují dárcům rodiče Aničky 
Martin a  Jana Hrdinovi z Litoměřic. Postižené 
desetileté dívence upoutané na vozík zařízení usnadní 
každodenní život.

 Za příkladem lidskosti, pochopení a pomoci 
stojí jako organizátoři Lucie a Vratislav Baudlerovi 
spolupracující se zmíněným nadačním fondem a  další 
podporovatelé - Litoměřicko24, Zachyť To či kavárny 
a obchody, v nichž majitelé umístili putovní kasičky. 
Akce měla řadu zastavení a sama Anička si každé 
užila, ať už to bylo to první - strollering s Lucií či ligové 
zápasy lovosických házenkářů, litoměřických hokejistů 
a malých fotbalistů U10, koncert učitelů litoměřické  
ZUŠ v  divadle nebo poslední,  kdy Adéla Mikysková z 

Květinářství z pasáže věnovala  část výtěžku z prodeje 
v rámci MDŽ i nádhernou kytici Aničce.     

Text a foto Miroslav Zimmer

DOBROVOLNÍCI, DĚKUJEME
Město si váží práce dobrovolníků. 

Slova díků si vyslechly na počátku 
března více než tři desítky z nich 
při přátelském setkání v Galerii 
Felixe Holzmanna. Ocenění a dárek 
převzali z rukou místostarosty 
Lukase Wünsche, Petra Hermanna 
a Ireny Vodičkové, zástupců 
Zdravého města Litoměřice, které 
akci zorganizovalo.

„Darujete svůj volný čas pomoci 
druhým lidem. Velmi si vaší nezištné 
činnosti vážíme,“ zahájil Lukas 
Wünsch slavnostní akci. Skromnost 
dobrovolníkům nechyběla. Někteří 
se aktivitám věnují i desítky let a 
berou je jako samozřejmou součást 
svého života. „V šatníku při Diecézní 
charitě pomáhám již od roku 1989,“ 
promluvila nesměle o své činnosti 
Marta Zachová. „Jsme velmi rádi, že 
dobrovolnictví není otázka jen jedné 

generace. Pomáhají jak mladí, tak i 
starší,“ dodala Irena Vodičková.

Přítomní obdrželi roční 
vstupenku do plaveckého bazénu. 
Pozvání na slavnostní předávání 
ocenění přijali i koordinátoři 

dobrovolníků působící při 
neziskových organizacích. A 
nezůstalo pouze u slov. Dominik 
Lendacký, účastník setkání, potěšil 
hosty hrou na vlastnoručně 
vyrobenou fujaru.

Text a foto Andrea Pěkná

Anička s Lucií Baudlerovou a sestrou Terezkou.
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SHOW  PLNÁ CHEMICKÝCH 
POKUSŮ NADCHLA ŠKOLÁKY
Populární show plná pokusů s 

názvem „Báječný den s chemií“ za-
vítala po úspěchu v ostatních měs-
tech poprvé i do Litoměřic. Na 650 
žáků základních škol a gymnázia 
zaplnilo 7. března sál Kulturního a 
konferenčního centra, aby zhlédli 
zábavné a poučné vystoupení zná-
mých chemiků. Akci pořádala "Na-
dace spolu" s Vysokou školou che-
micko - technologickou a městem. 

Po úvodním slovu starosty Ladi-
slava Chlupáče a Andrey Křížové, 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče MěÚ, již 
začala samotná tříhodinová show. 
Během ní se postupně představi-
li vystupující v čele s Michaelem 
Londesboroughem, vědcem a 
popularizátorem chemie britské-

ho původu, který spolupracuje s 
nadací i při jiných projektech. Po 
něm děti svými pokusy ohromili i 
úspěšní mladí chemici Jan Havlík 
a Jakub Vlček. Speciálním hostem 
byla profesorka gymnázia Adéla 
Marschallová. „Je dobře, že se zde 
koná takto unikátní akce, která je 
velkým přínosem. Chemie je úžas-
ný obor s velkou budoucností,“ 
uvedl starosta.

Show, kterou prováděla hereč-
ka Kateřina Hrachovcová a byla 
online přenášena na internetu, 
zaznamenala u školáků obrovský 
ohlas. „Chemie mě moc baví, a 
proto mám radost, že jsem se této 
akce mohl zúčastnit,“ neskrýval 
nadšení Matěj Luksch ze ZŠ U Sta-
dionu.  (bub)

Britského vědce a popularizátora Mi-
chaela Londesborough sledovali žáci s 
nadšením. Foto M. Bubeníčková

ZAMĚSTNANCI 
ÚŘADU DAROVALI 

OBLEČENÍ
Více než tři desítky zaměstnanců 

městského úřadu darovaly 
oblečení. Zapojily se do sbírky 
určené pro potřeby charitativního 
šatníku při Diecézní charitě.

Darovali oblečení, mezi nímž 
byly například i společenské 
obleky. „Darovat oblečení 
potřebným je nejlepší způsob, jak 
se s ním rozloučit,“ uvedl Ondřej 
Přecechtěl, který jako zaměstnanec 
městského úřadu má na starosti 
i projekt dobrovolnictví. Sbírka 
šatstva byla zorganizovaná již 
podruhé. Stejně tak se uskutečnila 
úspěšná prázdninová sbírka 
školních potřeb pro děti.         (pek)

PŘIJĎTE NA AUKCI
PRO HOSPIC

Hospic sv. Štěpána opět chystá 
benefiční aukční večer, při kterém 
se 4. dubna od 18 hodin v hradu 
budou dražit nejen umělecká díla, 
ale i mnoho zajímavých fotografií, 
objektů a dokonce i zážitků. Do 
aukce je již vybráno 42 obrazů a 
grafik, 25 fotografií, několik objektů 
a 8 zážitků Aukce je pro hospic 
významnou pomocí pro získání 
finančních prostředků.  Večerem 
budou provázet Veronika Lánská a 
Antonín Štěpanovský, připraven je i 
hudební program a občerstvení.

Aukční předměty jsou rozděleny 
do tří typů aukce – moderovaná, 
tichá a on-line aukce. Předměty z 
on-line aukce je možno dražit na 
www.aukce.prohospic.cz již od 26. 
března. (leg)

PODPOŘME DOMOV
PRO MATKY S DĚTMI

Již 20 let působí v Litoměřicích 
Domov pro matky s dětmi. Výročí 
si připomeneme benefičním 
koncertem, který se uskuteční 9. 
dubna v 19 hodin v kostele Všech 
svatých. Vystoupí  ženský komorní 
sbor Cantica Bohemica a žáci ZUŠ. 
Smyslem koncertu není jen setkání 
příznivců, ale i získání prostředků 
na nová lůžka pro děti v domově. 

Domov pro matky s dětmi 
původně zřídilo město. V roce 
1999 ho převzala Diakonie 
Českobratrské církve evangelické. 
Během 20 let se zde vystřídalo 296 
žen a 508 dětí. Služba je určená 
matkám s dětmi, které z různých 
důvodů přišly o bydlení. Během 
roku tak mohou v domově najít sílu 
postavit se na vlastní nohy, urovnat 
si vztahy v rodině, naspořit na kauci 
do nového bydlení nebo i posílit 
vztah se svými dětmi.

Děkujeme všem za podporu.
Pracovníci domova



KAMPAŇ PRO SENIORY JE V PLNÉM PROUDU
Již posedmé se litoměřičtí senioři starší 60 let 

účastní kampaně „Místa přátelská seniorům“. Od 
21. března do 4. června pro ně řada organizátorů 
přichystala 15 zajímavých aktivit. 

Záštity nad první akcí s názvem „Starou cestou 
k novým příběhům“ se chopili pracovníci odboru 
komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
MěÚ.  Biskup Jan Baxant umožnil seniorům, stejně 
jako loni, nahlédnout do míst, která jinak nejsou 
veřejnosti přístupná. „Tentokrát jsme navštívili  
kapli sv. Vavřince a biskupskou knihovnu,“ 
informovala pracovnice odboru Hana Mildová.

Senioři se mohou těšit na další atraktivní 
činnosti, od odpočinkových, přes poznávací až po 
pohybové. "Sérii zakončí 4. června sportovní hry 
v Domovu U Trati,“ informovala Renáta Jurková, 

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ, jehož pracovníci kampaň společně s 
partnery připravují.

Cílem je představit seniorům zařízení, 
která slouží obyvatelům města, zapojit je do 
aktivit a poskytnout prostor pro setkávání a 
budování vzájemných kontaktů. Počet účastníků 
každoročně přibývá. Loňský ročník se těšil 
největšímu zájmu od dob založení. Zapojilo se 
160 seniorů. 

Karty a informační brožury s podrobným 
přehledem o nabízených aktivitách lze 
vyzvednout v infocentru. Více informací 
na stránkách www.komplanlitomerice.cz a 
plakátech. (pek)Biskup Baxant zavedl seniory i do veřejnosti jinak ne-

přístupné kaple sv. Vavřince. Foto Andrea Pěkná

VYHRAJTE POBYT
Organizátoři stále oblíbeněj-

ších táborů pro babičky s vnou-
čaty nabízejí jedinečnou příleži-
tost - vyhrát poukaz pro babičku. 
Co musíte udělat? Pouze správně 
odpovědět následující otázku 
a správnou odpověď zaslat na 
mail: adelamarkova@seznam.cz, 
a to do 15. dubna. Poté se usku-
teční slosování a výherkyni bude 
předán poukaz, který umožní 
zúčastnit se skvělého tábora na-
bitého skvělými akcemi (pozn.: 
za vnouče je třeba zaplatit). 

Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje organizace, 
která  tábory pro babičky s 
vnoučaty pořádá? 

1) Bezva parta 
2) Prima parta
3) Lito parta 

I TĚLESNĚ POSTIŽENÍ JSOU
AKTIVNÍ, PŘIDEJTE SE K NIM

Oblíbená setkání u kávy, zajímavé 
zájezdy či několikadenní pobyty i do 
zahraničí. To je jen stručný výčet bo-
hatého programu, který připravuje 
nejen pro své členy Svaz tělesně posti-
žených Litoměřice – jih. Organizace 
působí již 22 let a čítá 118 členů.

„Velký úspěch měl loni zájezd do 
sklárny v Kundraticích, který 10. květ-
na zopakujeme,“ uvedla předsedkyně 
organizace Alena Dreherová. Dále 
připravují 12. června výlet do Čapího 
hnízda či v září zájezd do Kutné Hory. 
Jednou za rok jede svaz do ciziny. „Le-
tos plánujeme pobyt v Itálii, který už 

je téměř obsazený,“ sdělila Alena Dre-
herová. Oblibě se těší i týdenní pobyty 
v Čechách jako například rekreace ve 
Františkových Lázních. Členové svazu 
stráví příjemný čas procházkami po 
parcích a rehabilitačním cvičením. 

Každý čtvrtek od 14 do 16 ho-
din se pravidelně schází v kulturní 
místnosti pečovatelského domu v 
ulici Kosmonautů 14, kam jsou zvá-
ni i všichni zájemci o členství.

Výroční schůze konající se na 
konci února v hradu se zúčastnilo 
92 členů a řada hostů. (pek)

ŘÁDÍ FALEŠNÍ
ŘEMESLNÍCI

Upozorňujeme především starší 
občany v rodinných domcích na neka-
lé praktiky falešných řemeslníků, které 
se opět objevily na Litoměřicku. Jedná 
se o skupinku mužů, která se většinou 
pohybuje v dodávce a nabízí opravy 
okapů, střechy apod. Jejich nabídka je 
vždy velmi lákavá, neboť cena za práci 
je velice nízká. Po skončení prací, které 
jsou většinou během necelého dne ho-
tové, se smluvená částka změní na ně-
kolikanásobně vyšší sumu, kterou se 
jim většinou podaří od poškozených 
získat. Pokud se s takovým jednáním 
setkáte, volejte kriminalisty na tel. 974 
436 320(321), popř. linku 158.

nprap. Pavla Kofrová

SETKÁNÍ
STAROUSEDLÍKŮ
Setkání starousedlíků města 

Litměřice se koná v sobotu 13. 
dubna od 11 hodin v Biskupském 
pivovaru u svatého Štěpána (proti 
pedagogické škole).      R. Šubrtová

TÁBORY PRO BABIČKY S VNOUČATY 
I RODIČE S DĚTMI JSOU BEZVA

Parta mladých lidí pořádá již třetím rokem parádní 
tábory pro babičky s vnoučaty nebo rodiče s dětmi. 
Jejich motto je “S Bezva partou za zábavou”. Co víc 
můžete dopřát dětem, než společné chvíle zábavy a 
dobrodružství s babičkou na táboře. Děti už se nemusí 
bát, že budou samotné daleko od domova. A když 
nemůže babička, vyrazí celá rodina.

Tábory jsou určené pro děti všech věkových 
kategorií, babičky, tatínky a maminky. Připraven je 
nezapomenutelný program na celý týden - celotáborová 
hra v tématu „Cesta do pravěku“, individuální i 
skupinové hry a soutěže. Dospělí si užijí i zaslouženého 
relaxu, zatímco táborové tety se postarají o děti. 
Na táboře nechybí dětská diskotéka, stezka odvahy, 
dobrodružné hry, sportovní aktivity, kreativní činnosti, 
výlety po okolí, adrenalinové aktivity (zorbing, bunge 
running, rafty, paddleboardy) a spoustu dalšího.

Tábory se konají v rekreačním středisku Poslův 
Mlýn Doksy nebo v Kytlici v penzionu U Skály. Obě 
místa jsou v prostředí krásné přírody, v blízkosti lesů. 
Těšit se můžete na houpačky, obrovskou nafukovací 
trampolínu, vodní nádrž s písečnou pláží, plážový 
volejbal. Samozřejmostí je pěkné ubytování a výborná 
kuchyně skoro jako od babičky.

Chcete prožít nezapomenutelné chvíle na bezva 
táboře se svými dětmi?  Více informací se dozvíte na 
stránce www.bezvaparta.com.                 Adéla Marková 
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Společné chvíle jsou k nezaplacení. Foto Adéla Marková

SLEVA NA NÁJMU
MÁ PRAVIDLA

Na základě zvýšení nájemného v 
bytech města, které vzrostlo od 1. 
dubna, obdržel MěÚ tři žádosti o 
poskytnutí slevy na nájemném.

Jen jeden žadatel splnil podmínky 
města na udělení slevy. Snížení 
nájemného u hendikepovaných 
osob či osob s těžkým zdravotním 
postižením platí pro osoby 
samostatně žijící, pro které je 
invalidní důchod jediným příjmem 
a jejich výše nájmu přesáhne 50 % 
příjmů. Příspěvek na bydlení je také 
započítán do příjmů žadatele.

Město vlastní 217 bytů, z toho 
pod domy s pečovatelskou službou 
(DPS) a podporované pečovatelské 
bydlení spadá 100 bytů. (pek)



TURISTÉ ZVOU NA "LITOMĚŘICKÉ NÁVRATY"
Klub českých turistů Litoměřice, 
v rámci oslav 800 let města, 
pořádá 25. května turistický 
pochod „Litoměřické návraty“.  
Akcí chce navázat na přerušenou 
tradici pochodů, které se konaly 
od roku 1966 nepřetržitě po dobu 
40 let, a celkově se jich zúčastnilo 
několik desítek tisíc účastníků.

V rámci pochodu budou připraveny tři pěší trasy. 
Nejkratší trasa přes 8 km povede nejbližším okolím 
Litoměřic a je určena především pro děti, jejich doprovod, 
seniory i pro ty, kterým již delší trasy nevyhovují. Pochod 
povede přes Mostnou horu, skalní útvar Kočka, ke kapli 
Loreta, přes Hibschovu jeskyni do Skalice a následně 

podél Pokratického potoka zpět do Litoměřic. Ve 
spolupráci s městskou policií, Českým červeným křížem 
a dobrovolnými hasiči bude trasa pro děti zpestřena i 
aktivními ukázkami. Další dvě trasy 18 a 28 km povedou 
okolím s možností krásných výhledů na České středohoří, 
Bránu Čech i na dominanty města. Mimo jiné vystoupáme 
na vrchy Hradiště, Radobýl, budeme míjet zřícenu hradu 
Kamýk. Ten, kdo si vybere nejdelší trasu, vystoupá i na 
vrch Varhošť. Z rozhledny na Varhošti se nabízí výhledy 
na hluboké údolí Labe celkem na osmi různých místech. 

V cíli účastníci pochodu obdrží pamětní list a další 
suvenýry. Start je v 8 hodin na Mírovém náměstí, kde 
bude i cíl.  Podrobnější informace budou poskytnuty 
formou plakátů, případně na webových stránkách: 
turistika-lt.webnode.cz Jiří Řehák

LETNÍ KINO CHYSTÁ SEZÓNU
Letní kino na Střeleckém ostrově 

zahájí sezonu v sobotu 25. května. 
Zahajovacím filmem bude stejně 
jako v posledních letech fim český – 
letos sáhneme po komedii Chata na 
prodej (režie Tomáš Pavlíček, 2018).

Pravidelné promítání začne v 
pátek 31. května, kdy se připojíme k 
Litoměřické muzejní noci projekcí 
a akcí „Nedělejte si doma muzeum“. 
Návštěvníci budou moci do letního 
kina přinést věci, které už doma 
nechtějí, a mohou je nechat k 
rozebrání dalším návštěvníkům. Dále 
se bude promítat po všechny červnové 
pátky a o prázdninách budou 
projekce vždy ve středu a v pátek. 
Některé večery budou ozvláštněny 
bonusovým programem v rámci tzv. 
Letního kina plus, kdy se návštěvníci 
mohou těšit na doprovodný program 
k filmu v podobě dobré gastronomie, 

hudebního večera či filmového kvízu. 
Před prvním promítáním, 

tedy v sobotu 25. května (od 15 
hodin) se uskuteční na Střeleckém 
ostrově akce pro všechny generace 
Harmonický ostrov – naše radost, 
na které dojde ve spolupráci s 
knihovnou k odhalení knihobudky. 
Dále u altánu vystoupí žáci 
tanečního oboru základní umělecké 
školy, divadlo Tamaryšek. Kulturní 
program uzavře Junior Band pod 
vedením Zdeňka Růžičky, který 
potěší návštěvníky swingovou, 
taneční a jazzovou hudbou.

Na konci srpna a začátku září 
(30. 8. – 1. 9.) se v Litoměřicích 
uskuteční již 19. ročník filmového 
festivalu. Letos je tématem Touha 
a vášeň. Při festivalu představíme 
mnoho zajímavých i netradičních 
titulů v kině Máj, v letním kině a 

na dalších místech. Programem se 
připojíme také k letošním oslavám 
800. výročí založení Litoměřic 
například výstavou fotek z filmů, 
které se natáčely v Litoměřicích 
nebo procházkou po filmových 
místech. 

Mezi dalšími akcemi plánovanými 
na září a říjen bude 13. 9. Fér piknik 
a v říjnu již tradiční akce Duncan 
tančí. Pro podrobnější informace o 
všech akcích sledujte naše webové 
stránky www.kinoostrov.cz.

Kinoklub Ostrov provozuje letní 
kino ve spolupráci s jeho nájemcem 
– Agenturou Modrý z nebe. Od 
roku 2014 promítáme na digitálním 
projektoru. Letní kino je zastřešené, 
promítáme za každého počasí. 
Provoz je podporován městem.

Za Kinoklub Ostrov
Hana Galiová 

po 8. 4. | 17 h | Skalní útvary 
Českého středohoří – Jiří Svo-
boda | Pověstmi opředené skály 
a geologické unikáty. | 30 Kč *
út 9. 4. | 17 h | José Rizzoli a 
Blúmentrit | přednáší Jana Šte-
faniková | vstupné 30 Kč *
po 15. 4. | 17 h | Trek okolo 
Annapurny – Jiří Fišar | Krásy 
hlavního města Nepálu Káth-
mándů, pěší trek okolo pohoří 
Annapurny. | vstupné 30 Kč *
út 23. 4. | 17 h | Jan Velek | 
vstupné 30 Kč *
st 24. 4. | 17 h | Zdenka Blecho-
vá – Partnerské vztahy | 290 
Kč, 250 Kč předprodej

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
11. ročník soutěže Máchovou 
stopou vyzývá žáky i dospělé 
k psaní. Nechte se inspirovat 
osmisetletou historií králov-
ského města. Bude váš text líčit 
atmosféru uliček? Bude pověstí 
o založení města? Bude fiktiv-
ním dopisem skutečné postavy? 
Bude to interview s Jungmann-
em či Máchou? Bude to…? 
Nebo se raději necháte unášet 
fantazií, jak bude vypadat život 
v Litoměřicích za 800 let? Sou-
těž má tři kategorie: pro žáky 
ZŠ, studenty SŠ a pro dospělé. 
Více informací na

www.knihovnalitomerice.cz

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

PODPOŘTE KNIHU 
100 LET FOTBALU
Letos uplyne sto let od založení 

litoměřického českého fotbalového 
klubu. Německý zde vznikl již v roce 
1911. Nejen o tom, ale i řadu dalších 
zajímavostí se dozvíte v připravované 
publikaci. K jejímu vydání dojde v 
polovině roku. Nebude jen o fotbalu, 
také o dalších sportech, o událostech 
ve městě od roku 1919 až po součas-
nost. Obracíme se proto na občany 
města, pokud vlastníte jakékoliv ma-
teriály se vztahem k fotbalovému dění, 
poskytněte nám je, prosím.

Je samozřejmé, že vydání publikace 
vyžaduje finanční zajištění. Dovoluje-
me si vás touto cestou požádat o pří-
spěvek v minimální výši 200 korun, 
který je možno zasílat na účet FK 
Litoměřicko (č.ú. 204796119/0300). 
Pokud tak učiníte, získáte novou pu-
blikaci zdarma v informačním centru 
města po předložení dokladu o zaslání 
výše uvedené minimální částky. Dě-
kujeme za případnou podporu.

Radek Bania, 
předseda FK Litoměřicko   

DUBEN
6. 4.  Sobota s pěstounskými 
rodinami spolu s městem
6. 4.  Za zábavou do jump aré-
ny v Ústí n. L.  9,15-13,30 hodin
7. 4. Deskové hry 9 -14  hodin
7. 4. Vítání jara od 15,00 hodin 
(sraz na Mírovém náměstí)
9. - 11. 4. Velikonoční výstava 
9,00-12,00 a 13,00-15,00 hodin
13. 4.  Keramická dílna 9 - 11 h.
13. 4. Velikon. tvoření 9 - 11 h.
Pokémon turnaj – datum a čas 
bude upřesněn na letácích
14. 4. Magic turnaj 9 - 13 h.
14. 4. Overwatch turnaj 14 - 17
18. 4. Jarní tvoření v zahradnic-
tví Grüner
25. 4. Den Země – pro školy
30. 4.  Pálení čarodějnic s Inkou 
Rybářovou 16,15-20,00 hodin
KVĚTEN
3. - 4. 5. Noc a den v Rozmarý-
nu 19 -12 hodin
11. 5. Pokémon turnaj 9 - 13 h.
12. 5. Den otců a synů 13 - 16 h.
17.-19. 5. Výjezd pro rodiny s 
dětmi
18. 5. Keramická dílna 9 - 11 h.
26. 5. Den dětí

www.ddmrozmaryn.cz

ROZMARÝN 
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SOUTĚŽ VYHRÁLA VOX LUMINAS
Dne 2.března proběhla v Praze talentová mezinárodní soutěž Talent Award, 
kde se mohli s tancem, hrou na hudební nástroj, či fotografováním přihlásit 
mladí umělci nejenom z Čech. Do soutěže se také přihlásila skupina Vox Lu-
minas, která se svou světelnou show reprezentovala město Litoměřice. Dívky 
soutěžily v kategorii Freestyle profesionál a svou kategorii vyhrály. Svou ví-
těznou choreografii předvedou znovu na Slavnostním galavečeru v Praze při 
předávání cen 13.dubna. Blahopřejeme. Foto: archiv skupiny



4. 4. TERORISTKA. (ČR, kom.) 
Není terorista jako terorista.  
17.30 h.
SHAZAM! (USA, 
dobrodružný) V každém z 
nás dříme superhrdina a k 
jeho probuzení stačí jen tro-
cha magie. Od 19.30 h.

5. 4. ŽENY V BĚHU. (ČR, kom.) 
Komedie o ženách, které se 
nebojí vyběhnout štěstí na-
proti. 17.30 h.
TERORISTKA. Od 19.30 hod.
SHAZAM! Od 21.15 hod.

6. 4. VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU. (ČR, ani-
movaný) Na kraji Třeskoprsk, 
v malém domku, bydlí čtyři 
kamarádi. Od 13.30 hod.
SHAZAM! Od 15 a 17.15 hod.
TERORISTKA. Od 19.40 hod.
MY. (USA, horor) Dávejte si 
na sebe pozor. Od 21.30 hod.

7. 4. JAK VYCVIČIT DRAKA 
3. (USA, rodinný) I dračí 
dobrodružství má svůj konec. 
Od 13.30 hod.
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU. Od 15.30 hod.
TERORISTKA. Od 17.30 hod.
SHAZAM! Od 19.30 hod.

8. 4. TERORISTKA. Od 17.30 hod.
SHAZAM! Od 19.45 hod.

9. 4. SHAZAM! Od 17.30 hod.
TERORISTKA. Od 19.45 hod.

10. 4. SHAZAM! Od 17.30 hod. 
LÁSKA MEZI REGÁLY. 
(Německo, drama) Křehká, 
civilní a realistická romance z 
místa, kde není vidět na nebe. 
Od 19.45 hod. 

11. 4. PAT A MAT: Zimní ra-
dovánky. (ČR, anim.) Jaro je 
zde, ale co Pat a Mat? Od 9.30 
LÉTO S GENTLEMANEM. 
(ČR, komedie). Letní ro-
mantická komedie o touze 
po svobodě, pozdní lásce a 
naději. Od 15.30 h.
ŘBITOV ZVIŘÁTEK. (USA, 
horor) Když si hrajete se 
smrtí, můžete se spálit. 17.30 
AFTER: POLIBEK. (USA, 
romatický) Nechte se svést. 
19.30 h.

12. 4. HELLBOY. (USA, fantasy) 
Oblíbený temný hrdina Hell-
boy se vrací na plátna kin s 
plnou parádou. Od 17.30 hod.
ŘBITOV ZVIŘÁTEK. 19.30 h.
AFTER: POLIBEK. 21.30 h.

13. 4. KOUZELNÝ PARK. (USA, 
rod.) Kouzelný park je ani-
mák plný adrenalinu, jenž 
otevírá brány dětem, které se 
nebojí snít. 13.30 h.
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU. Od 15.30 hod.
ŘBITOV ZVIŘÁTEK. 17.30 h.
AFTER: POLIBEK. 19.30 hod.
HELLBOY. Od 21.30 hod.

14. 4. DUMBO. (USA, rodinný) 13.30 h.
KOUZELNÝ PARK. Od 15.30 h.
HELLBOY. Od 17.30 hod.
ŽENY V BĚHU. Od 19.30 hod.

15. 4. LABUTÍ JEZERO. (Francie, 
balet) Labutí jezero je úhel-
ným kamenem, je ikonickou 
výzvou, ryzí krásou. Patří k 
nejslavnějším klasickým ba-
letním titulům. Od 19 hod.

16. 4. HELLBOY. Od 17.30 hod.
AFTER: POLIBEK. Od 19.30 h.

17. 4. ŽENY V BĚHU. Od 17.30 h
YOMEDDINE. (Egypt, dob-
rodružný) Road movie o dů-
stojnosti a odvaze přijmout 
jinakost, která se na první 
pohled může zdát ohyzdná. 
Od 19.30 hod.

18. 4. HLEDÁ SE YETTI. (USA, 
rod.) Pan Článek je legrač-
ní a roztomilou postavou v 
dobrodružném rodinném 
snímku. Od 15.30 hod.
CAPITAN MARVEL. 
(USA, akční) Marvel svět 
má nového hrdinu. Od 
17.30 hod.
LA LLORONA: Prokletá 
žena. (USA, horor) Celým 
generacím nahání hrůzu 
pouhá zmínka o jejím jmé-
nu. Od 19.45 hod.

19. 4. HLEDÁ SE YETTI. 15.30 h
ŽENY V BĚHU. Od 17.30 
BOHEMIAN RHAPSODY. 
(USA, životopisný) Jediné, 
co je pozoruhodnější než 
jejich muzika, je jeho pří-
běh. 19.30.
LA LLORONA: Prokletá 
žena. Od 21.45 hod.

20. 4. MRŇOUSKOVÉ 2: Daleko 
od domova (Fr., anim.) Malá 
beruška jede do Karibiku. 
13.30 h.
HLEDÁ SE YETTI. 15.30 h.
LA LLORONA: Prokletá 
žena. Od 17.30 hod.
TERORISTKA. Od 19.30
ŘBITOV ZVIŘÁTEK. 21.30

21. 4. HLEDÁ SE YETTI. Od 13.30
MRŇOUSKOVÉ 2: Daleko od 
domova. Od 15.30 hod.
TERORISTKA. Od 17.30 h.
LA LLORONA: Prokletá žena. 
Od 19.30 hod.
CAPITAN MARVEL. 21.30 

22. 4. JAK VYCVIČIT DRAKA 3. 15.30 
LA LLORONA: Prokletá žena. 
Od 17.30 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY. 19.30.

23. 4. ŘBITOV ZVIŘÁTEK. Od 17.30 h.
ŽENY V BĚHU. Od 19.30 hod

24. 4. SHAZAM! Od 17.30 hod.
VĚRNÍ NEVĚRNÍ. (Francie, 
drama). Drama o lásce, smutku, 
žárlivosti a nevěře. Od 19.45 hod.
AVENGERES: Endgame (USA, 
akční) Thanos vyhubil polovinu 
vesmíru. Co dál? Od 21 hod

25. 4. AVENGERES: Endgame. Od 17 a 
20 hod.

26. 4. AVENGERES: Endgame. Od 17 a 
20 hod.

27. 4. CESTA DO PRAVĚKU. 
(ČSR, dobrodružný) Digitálně 
restaurovaná verze jednoho z 
nejlepších snímků české kin-
ematografie. 13.30 h.
AVENGERES: Endgame. Od 
15, 18 a 21 hod.

28. 4. MRŇOUSKOVÉ 2: Daleko 
od domova. Od 12.30 hod.
AVENGERES: Endgame. Od 
14, 17 hod.
TERORISTKA.Od 20 hod.

29. 4. AVENGERES: Endgame. Od 17 h.
ŽENY V BĚHU. Od 20 hod.

30. 4. LA LLORONA: Prokletá žena. Od 
17.30 hod.
TERORISTKA .Od 19.30 hod.

4. 4.  BENEFIČNÍ AUKČNÍ VE-
ČER pro HOSPIC sv. ŠTĚ-
PÁNA/ hradní sál.Dražba 
výtvarných děl. Večer zpestří 
hud. vystoupení.  18 h.

5. 4. MICHAL DAVID S KAPE-
LOU / velký sál 
Koncert hitmakera naší popu-
lární hudby. Od 20 h.
VYPRODÁNO!

6. 4. VELIKONOČNÍ JAR-
MARK/ HRAD. Více na s.16

7. 4. SMEJKO A TANCULIEN-
KA/ velký sál
Nové dětské představení. Od 
10 h.

9. 4. PARTIČKA / VELKÝ SÁL
Zábavný TV pořad v živé di-
vadelní podobě. Od 20 h.VY-
PRODÁNO!

10. 4. DESATERO PRIORIT LI-
TOMĚŘIC / velký sál
Více na straně 3

10. 4. KONCERT ORCHESTRŮ 
ZUŠ LITOMĚŘICE / hradní 
sál
Představí se orchestry, soubo-
ry i sólisté  ZUŠ. Od 18 h.

11. 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-
STVA MĚSTA litoměřice v 
16 hod. / hradní sál

12. - 
13. 4.

XVII. VINAŘSKÉ LITOMĚ-
ŘICE / KKC
Více na straně 16

16. 4. PŘEDNÁŠKA PRO SENIO-
RY / HRADNÍ SÁL
Na téma dluhová past a pře-
dlužení seniorů. Od 10 hod. 

25. 4. JAZZ A SWING – JIŘÍ STI-
VÍN/ hradní sál
Jiří Stivín tentokrát vystoupí v 
duu s jazzovým kytaristou Ja-
roslavem Šindlerem. Od 19 h.

28. 4. TANEČNÍ ODPOLEDNE/ 
hradní sál. s kapelou krušno-
horka. 15 h.

4. 5. KONCERT FILMOVÉ 
HUDBY/ hradní sál
S Pražský filmový orchestr, 
dirigent Jiří Korynta. Od 19 h.

7. 5. hodnocení vzorků
LITOMĚŘICKÝ HROZEN 

10. 5. PŘEDNÁŠKA PRO SENIO-
RY v 10 hod. / hradní sál

10. 5. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ / VI-
NAŘSTVÍ SINGROVI v 18 / 
degustační místnost

11. 5. FESTIVAL TANEČNÍHO 
MLÁDÍ – mistrovství ČR v 
předtančení mládeže / velký 
sál

12. 5. TANEČNÍ ODPOLEDNE S 
KAPELOU REGIUS BAND 
JITKY DOLEJŠOVÉ v 15 h.

13. 5. TRAVESTI SHOW TECHT-
LE MECHTLE A KOČKY v 
19.30 h. / velký sál
Uvádí nový zábavný pořad - 
Sny ve Vegas

17. - 
19. 5.

ALL FESTIVAL Alchymis-
tické Litoměřice v  9 h. / KKC
Více na straně 16

23. 5. JAZZ A SWING – SESTRY 
JEŽKOVY v  19 h. / hradní 
sál

KINO MÁJ 

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM DIVADLO K. H. MÁCHY
7. 4. O Broučkovi/ Sváťovo di-

vidlo. Loutková pohádka 
pro nejmenší Od 10 hod..

7.  4. COCK/ Divadlo v 
Řeznické Praha. Existuje 
vůbec bisexualita? A není 
to jen lidský alibismus 
pro neschopnost se ro-
zhodnout? Lež jako téma, 
sobě i lidem, které milu-
jeme. Od 19 hod.

9. 4. Divadelní učebnice aneb 
České divadlo 20. Století/ 
Divadélko pro školy Hra-
dec Králové. Pro žáky 5. – 
9. ročníků ZŠ. Od 8.30  a 
10.30 hod. 

16. 4. Velikonoční království/ 
Liduščino Divadlo. Pro MŠ 
a 1. stupeň ZŠ. Od 8.30 a 10 
hod..

16. 4. Vystoupení tanečního a 
literárně dramatického 
oboru/ ZUŠ Litoměřice. 
Od 18 hod..

29. 4. Hledání ztraceného ráje/ 
Agentura Nordproduc-
tion. V komedii se set-
káváme s milostnou dvo-
jicí ve čtyřech životních 
etapách, v nichž se mění 
věk hrdinů a s ním i postoje 
a přístup k lásce, sexualitě a 
vztahům. Od 19 h.

8. 5. Duo Con Amore/ 
Koncert barokní hudby 
pro dvě kytary. Od 19 h.

12. 5. Sólo/ Radim Vizváry. 
Radim Vizváry představí 
klasická i současná, 
poetická i komická díla. 
Smát se i brečet můžete 
bez jediného Radimova 
slova – k jeho umění nejsou 
potřeba. Uvidíte, co dnes 
znamená pantomima. 19 h.

15. 5. Vystoupení žáků hudeb-
ních oborů/ ZUŠ Litomě-
řice. 18 h.

16. 5. O chytré princezně/ Di-
vadlo Pohádka. Pro děti 
MŠ a pro 1. stupeň ZŠ. Od 
9 a 10.30 hod.

19. 5. Sněhurka, zvířátka a 
sedm mužíčků/ Herecké 
studio DK Teplice + ta-
neční divadlo DK Tep-
lice. Výpravná pohádka 
Františka Hrubína plná 
písní, tance a krásných 
scén. Od 15 hod. Po po-
hádce výtvarná dílna.

21. 5. Vystoupení tanečního 
oboru/ ZUŠ Litoměřice. 
Od 18 h

30. 5. Kočka v oregánu/ Diva-
dlo Kalich Praha. Jedna 
z nejúspěšnějších součas-
ných londýnských kome-
dií nabízí spoustu humoru 
i vážného citu a velké pří-
ležitosti pro výjimečně ob-
sazený čtyřlístek herců – 
Barbora Hrzánová, Radek 
Holub, Klára Cibulková a 
Zdeněk Velen. Od 19 hod.  
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VČELAŘI SE SEŠLI  
V NOVÉM EKOCENTRU
Uskutečnilo se historicky 

první setkání včelařů v nově 
otevřeném Včelařském ekocentru 
nazvaném Včelkov v bývalém 
autoparku Jiříkových kasáren. 
Na setkání dorazili mimo včelařů 
z Litoměřicka zástupci v čele s 
předsedou spolku pro Prahu 6 a 7 
M. Šimonovským. 

Předseda spolku Alexandr 
Kárász poděkoval vedení města 
za možnost pronájmu budovy a 
Okresní hospodářské komoře za 
podporu. Před úplně zaplněným 
sálem seznámil s programem 
rozvoje ekocentra daného 
jednotlivými body spočívajícími 
zejména ve vzdělávání v oblasti 
včelařství,  v léčení včel a 
apiterapii, v praktickém provozu 
včelařského hospodářství a 
včelnice, vč. dílenského vybavení. 
Podstatné je i místo setkávání 
a celková propagace včelaření 

jako důležitého klíče ke zvýšení 
biodiverzity na území města, 
krajinotvorby a hospodaření s 
dešťovou vodou s cílem zvýšit 
pylovou rozmanitost kvetoucích 
rostlin a zároveň snížit virózy 
včelstev.   

Na tvorbě Včelařského ekocentra 
a vytvoření podmínek pro setkání 
se zatím dobrovolně podílelo 
celkem 38 včelařů a různých dárců.

Z dalšího  vystoupení předsedy, 
týkajícího se plánu odborné 
činnosti, vyplynulo, že  je  žádoucí 
opětovné rozšíření alespoň třech 
bylin majících jednoznačně 
pozitivní vliv na zdraví zimních 
včel. Záměrem je tedy výzva ke 
všem občanům, zahrádkářům  k  
pěstování těchto vytipovaných 
bylin t.j. heřmánku, tymiánu a 
pelyňku ročního. Laboratorním 
mikroskopováním pak potvrdit 
zdravotní stavy včel. (kar)

CENU ZA ELEKTRONIZACI
PŘEVZAL TAJEMNÍK

Tajemník městského úřadu Milan Čigáš se umístil 
na druhém místě v soutěži eOsobnost Egovernmentu. 
Cenu převzal 20. března při slavnostním vyhlašování v 
Nové budově Národního muzea v Praze.

Ocenění získal v kategorii měst. Pod jeho vedením 
došlo na MěÚ například ke spuštění rozklikávacího 
rozpočtu města, mobilní aplikace „komplan“ ulehčující 
orientaci v sociálních službách, tlumočnické linky 
pro neslyšící tzv. Tiché linky či bezplatné služby pro 

stavebníky „UtilityReport“. V rozvíjení úřadu však 
pokračuje a společně s kolegy například chce navázat 
spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, 
Ústeckým krajem a městem Děčín, chystá i budování 
interní sítě, tzv. páteřní optické sítě MěÚ a příspěvkových 
organizací. „Ocenění si cením.  Nicméně není to jen 
moje práce. Výsledek je zásluhou kolegyň a kolegů na 
radnici, kteří chtějí věci posouvat kupředu a nebojí se 
stále něco nového učit, motivovat a inspirovat. Vážím si 
každého z nich,“ neskrýval radost tajemník. 

Soutěž pořádá Magazín Egovernment, který 
oceňuje nejvýznamnější osobnosti elektronizace 
veřejné správy. (pek)

MUZEUMSOUTĚŽ ZLATÝ ERB: JSME ZLATÍ
První místo v krajském kole 

soutěže Zlatý Erb získaly Litoměřice 
za nejlepší elektronickou službu, 
kterou je „Tichá linka“ pro neslyšící. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích: 
„Nejlepší webové stránky města“, 
„Nejlepší webové stránky obce“, 
a „Nejlepší Smart city a nejlepší 
elektronická služba“. Litoměřice si 
kromě zlata za Tichou linku dovezly 
domů i dvě stříbrné „medaile“, a 
to za elektronickou službu Utility 
report (služba pro stavebníky) a 
webové stránky města. Ocenění 
na slavnostním vyhlášení převzal 
tajemník Městského úřadu v 
Litoměřicích Milan Čigáš z rukou 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka. 

„Pracujeme na odbourávání 
bariér v komunikaci s neslyšícími 
spoluobčany, snažíme se vycházet 
vstříc všem lidem s handicapem. 
Náš městský úřad na Mírovém 
náměstí nemůže být s ohledem 
na svou historickou hodnotu plně 
bezbariérový. V uplynulé době jsme 
však učinili řadu kroků, které těmto 

lidem život ulehčují. Budeme v tom 
pokračovat,“ uvedl tajemník Čigáš.

Do celostátního kola postupují 
město Bílina, která obsadila první 
příčku v kategorii „Nejlepší webová 
stránka města“, obec Nové Sedlo, 
které se svým webem zabodovalo 
mezi obcemi, a dále Litoměřice s 
elektronickou službou. Vítězové 
byly slavnostně vyhlášeni 1. dubna  v 

Hradci Králové. Dvacátého prvního 
ročníku soutěže Zlatý erb se aktivně 
zúčastnily obce a města z celé ČR. 
Celkově se letos opět zapojilo všech 
14 krajů České republiky. Přihlášeno 
bylo 435 projektů včetně soutěžících 
o Cenu ministryně pro místní rozvoj 
za nejlepší turistickou prezentaci.  
V Ústeckém kraji se o vítězství 
ucházelo 28 projektů.                (bub)

FOTOGRAF DIVIŠ
VYSTAVUJE V DIVADLE

 Do 30. dubna se v divadle před-
stavuje fotograf Fanda  F. Diviš. Loni 
v červnu vydal svou knižní prvotinu 
„Litoměřice v obrazech", z níž nyní 
uspořádal výběr barevných zvět-
šenin. Nezapomněl   ani na  okolní 
malebnou krajinu.   Na souboru ba-
revných zvětšenin   prezentuje po-
hledy na různé  objekty města  a je-
jich stavební slohy, kterými se město 
pyšní již více než 40 let jako městská 
památková rezervace. (div)

 OSOBNOSTÍ KNIHOVNY 
JE HISTORIK DOSKOČIL
Knihovna vyhlásila další osobnost 

roku. Je jí Oldřich Doskočil, který zde 
pořádá křty knih, osvětové přednášky 
a naučné procházky městem. Tím si 
získal pozornost knihovníků a veřej-
nosti a při své besedě s názvem Stříp-
ky z dějin města Litoměřic přichystala 
knihovna slavnostní odhalení Osob-
nosti knihovny ve formě malovaného 
medailónu v samotné budově a čest-
ného členství v knihovně.           (cerv)

GALERIE

11. 4. – 1. 9. Thonetky – svět ohý-
baného nábytku. Výstava představí 
vznik a rozvoj průmyslové výroby 
ohýbaného nábytku, který byl v době 
Rakousko-Uherska celosvětovým fe-
noménem. Vernisáž: 11. 4. v 17 h.
do 31. 12.  Jak šel čas … s muzeem
Prostřednictvím dobových fotografií 
a sbírkových předmětů představuje-
me jedinečnou stavbu staré radnice.
17. 5. Botanická exkurze na Bílé 
stráně u Pokratic. Odpolední pro-
cházka na jednu z nejvýznamněj-
ších orchideových lokalit Českého 
středohoří v době květu vstavače 
nachového, střevíčníku pantoflíčku 
nebo např. tořiče hmyzonosného. 
Více na www.muzeumlitomerice.cz
31. 5. Litoměřická muzejní noc
V páteční podvečer proběhne na 
mnoha místech Litoměřic festival 
Muzejních nocí. Pestrý program ná-
vštěvníkům nabídne Oblastní mu-
zeum, galerie, knihovna, informační 
centrum, Dílna ručního papíru a 
Kinoklub Ostrov. Veřejnost se může 
těšit na tvořivé dílny, zábavně-nauč-
né hry pro děti i program, který zau-
jme ty starší. Muzeum zve na histo-
rickou módní přehlídku, přednášku 
o proměnách módy za Rakouska-
-Uherska, tvořivou dílnu, zábavnou 
hru pro malé detektivy i prohlídku 
výstavy zdarma.

15. 3. - 22.4. Ivan Ouhel - Char-
lotta a Louisa. Výběr z autorovy 
malířské tvorby za posledních jede-
náct let. Navazuje tak na poslední 
výstavu v SGVU v Litoměřicích roku 
2007. Připomínkou předcházejícího 
období je i obraz Krystal z roku 1995 
ze sbírek ltm. galerie. Ostatní soudo-
bá díla reagují především na malířo-
vy opakované pobyty v Indonésii.
15.3 - 22.4. Kamil Lhoták / Miniga-
lerie. Soustředili jsme se na Lhotáko-
vy portréty ze sbírek naší galerie. A 
že je z čeho vybírat, dokazuje nejen 
obraz Portrét Františka Tichého či 
Manka, dcera velkoměsta, ale i tři 
grafické listy Dívka, Má žena, Manka.
13.4.  Patrik Hábl Ukrytý mistr II:
Vítání jara. Výtvarná performance 
Hábla Ukrytý mistr, spočívající v za-
krytí gotické deskové malby Mistra 
Litoměřického oltáře – Kristus na 
hoře Olivetské (kolem 1500) autor-
ským plátnem dotvořeným přímo 
během výtvarné performance.
Galerie gotické dvojče
Otevřeno: út-ne 11-17 h
28. 2. – 14. 4. Pavel Lakomý – Resu-
mé. Lakomý (nar. 1961) má za sebou 
již značnou řadu výstav a malbě se 
věnuje primárně již celá desetiletí. 
Představuje částečně díla figurativní, 
jen minimálně abstraktní, prolnuté 
symboly, náznaky, doprovodnými 
názvy, někdy až návodnými.

www.galerie-ltm.cz
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Zleva hejtman Oldřich Bubeníček, vedoucí IT oddělení městského úřadu Le-
ona Slabochová, informatik Jan Černý a tajemník Milan Čigáš.



ALCHYMISTICKÝ FESTIVAL:
LÁSKA, VZÁJEMNOST, EMPATIE

Pátý ročník kulturně vzdělávacího a osvětového 
ALLfestu, proběhne 17. až 19. května v Kulturním 
a  konferenčním centru v Litoměřicích, tentokrát 
na téma Lásky, vzájemnosti a empatie.

Společně oslavíme 800. výročí Litoměřic 
a ukážeme krásy města nejen na mystických 
prohlídkách, ale také v rámci programu. 

Protože je ALLfest umělecký festival  podporující 
lidského ducha, sdílení a tvořivost, můžete se stát 
letos součástí například uměleckého symposia 

s živou hudbou. Za zvuků meditační hudby 
Maoka a klasiky, jako je Johan Sebastian Bach, 
Antonio Vivaldi či Antonín Dvořák, které zahraje 
SCF Kvartet, komorní soubor členů Severočeské 
filharmonie Teplice, se ponoří v sobotu 18. května 
umělci i hosté festivalu do své tvorby. 

Novinkou bude konference empatie, poradní kruh 
o vzájemnosti, vědomá seznamka, kakao ceremonie 
s tanečním koncertem nebo také koupání v ledu.  
Jistě zaujme řada workshopů, přednášek, módních 

přehlídek, koncertů, tvořivých dílen, cvičení, meditací, 
poraden, stánečků a zdravého občerstvení. 

Letos se můžete těšit na spisovatele Josefa 
Formánka, režiséra Viliama Poltikoviče, na 
lékařku Lauru Janáčkovou, Jarmilu Klímovou a 
Moniku Sičovou, zahraniční hosty Yehudu Tagara, 
Calixta Suareze Villafane, Jozefa Mihališina a 
mnoho dalších. Více informací naleznete na 
stránkách www.allfest.cz

V rámci ALLfestu je možné zdarma navštívit 
program v parku Václava Havla a nově v 
Jezuitském kostele, přednášky v knihovně jsou 
opět za drobný příspěvek. 

Přijďte s námi zažít něco jedinečného, otevřít 
svá srdce a inspirovat duši.    Michaela Švejdová

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE NEZKLAMOU
Příznivce lahodného moku 

čeká ve dnech 12. a 13. dubna v 
Kulturním a konferenčním centru 
největší soutěžní přehlídka vín v 
Čechách - 17. ročník Vinařských 
Litoměřic (VL). Pro letošek je 
připravena řada novinek. Tou 
největší je asi ta, že páteční večer 
neskončí pro veřejnost v 19 hodin, 
ale až ve 23 hodin. „Vycházíme 
tím vstříc našim návštěvníkům, 
kteří si i páteční večer chtějí užít,“ 
uvedl Pavel Kacerovský, jednatel 
Ortopedického centra Ústí nad 
Labem, které je pořadatelem 
prestižní vinařské akce.

Návštěvníci budou moci i 
tentokráte ochutnat nejlepší vína, 
která sklidila úspěch v soutěži, jež  
akci předcházela. Na 100 degustátorů 
hodnotilo na konci března v hotelu 
Koliba celkem 758 vzorků do 
soutěže přihlášených vín, a to od 126 
vinařství a vinařů ze 12 evropských 
zemí. Předsedové hodnotitelských 
komisí ve finále mezi devíti víny 
vyhodnotili a udělili titul Champion 
vín ČR Rulandskému šedému, výběr 

z hroznů, ročník 2017, rodinného 
vinařství Vican z Mikulova, 
jehož kmotrem je herec Václav 
Postránecký. Znalci vín ohodnotili 
a ocenili přihlášená vína 14 velkými 
zlatými, 130 zlatými a 95 stříbrnými 
medailemi. Jednu zlatou medaili 
získávají po loňském úspěchu i 
Klášterní vinné sklepy Litoměřice

Stejně jako v minulých 
ročnících nebude v sobotu na 
VL chybět doprovodný program 

s přednáškami na téma Víno a 
zdraví a ochutnávkami pokrmů, ke 
kterým víno patří. „Jejich tradičními 
hosty budou profesor Milan 
Šamánek a sexuolog Radim Uzel. 
K dobré náladě zahraje cimbálová 
muzika Slovácko mladší s Jožkou 
Šmukařem. Mezi návštěvníky se 
objeví řada známých osobností, 
svou účast přislíbil například režisér 
Zdeněk Troška,“ prozradil Pavel 
Kacerovský. (se, eva)

Probošt Hladík: „Litoměřice jsou pro mě malým Římem“
  Litoměřickým proboštem na další čtyři roky 

zvolili sídelní kanovníci opět Jiřího Hladíka. Již 
9. rokem je tak nejvyšším představeným litomě-
řické kapituly. Kapitula kolem tehdejšího kostela 
byla na Dómském pahorku založena knížetem 
Spytihněvem v roce 1057. Roku 1655 pak vzniklo 
biskupství. Dnes hovoříme o katedrální kapitule. 

Jiří Hladík pochází z Krásné Lípy. Studoval v 
Litoměřicích, řadu let působil v Karlových Varech. 
Do Litoměřic se vrátil v roce 2008 nejprve jako fa-
rář katedrály, posléze kancléř litoměřické diecézní 
kurie a před osmi lety byl zvolen proboštem. 

„Litoměřice pro mě představují jiný svět,“ říká 
65letý kněz a vzpomíná na zdejší dobu studií v 
kněžském semináři, na cesty s řádovými sest-

rami, na kněžská svěcení, na kardinála Trochtu 
i biskupa Koukla. „Byly pro mě vždy takovým 

malým Římem,“ přiznává. Velkou radost má z 
postupné obnovy katedrály, kam se vrátilo pět 
zrestaurovaných Škrétových oltářních obrazů, i 
z jejího zpřístupnění veřejnosti v rámci turistic-
kého putování církevními památkami. Dohlíží 
také na pravidelné konání nedělních nešpor a 
důstojnost bohoslužeb, stejně jako na probíhající 
opravy kanovnických domků, které lemují Dóm-
ské náměstí a potýkají se s problémy se statikou.

Což je Achillova pata celého Dómského pahor-
ku, z něhož sálá dávná historie, poselství našich 
předků a s tím spojená důstojnost. Ostatně jako z 
osobnosti Jiřího Hladíka, kterému přejeme další 
úspěšné roky ve funkci probošta a pevné zdraví.   

Text a foto Eva Břeňová

OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL  • OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL

VELIKONOČNÍ
JARMARKY

Prostory hradu a nádvoří 
zaplní 6. dubna od 10 hodin 
Velikonoční jarmark. Na více 
než 40 stáncích trhovci na-
bídnou sortiment dokreslu-
jící tradici Velikonoc a oslav 
jara. Kromě ručně vyrábě-
ných dekorací čeká návštěv-
níky také pestrý kulturní 
program, který opět připravi-
li učitelé a žáci ZUŠ. Děti po-
těší živá zvířátka na nádvoří a 
dílničky jako malování kras-
lic, pletení pomlázky, vyrábě-
ní šperků či svíček. Příchozí 
se mohou těšit na vynikající 
čokoládu z Čokoládové labo-
ratoře, pochoutky hotelové 
školy „U Jelena“ či klobásy a 
svařené víno. 

A to není jediný jarmark.  
Oslavit jaro s originálními 
výrobky lokálních tvůrců 
můžete i o týden později, 
tedy 13. dubna v parku Vác-
lava Havla. (pek)
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Nejlepší česká a moravská vína, perfektní nálada a skvělá cimbálovka. To 
jsou Vinařské Litoměřice. Foto Eva Břeňová
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