
Rok pod křídly 
Krajské zdravotní
Uplynul rok, co je nemocnice 
součástí Krajské zdravotní. Jaký 
užitek začlenění přineslo? Co za-
městnance i klienty čeká?  
/více na str. 7/

Modernizace přístavu 
v květnu začala 
Na Lodním náměstí je budováno 
moderní přístaviště určené  
pro malé rekreační lodě turistů  
i velké osobní lodě.  
/více na str. 2/

Vichřice poničila
městský hřbitov 
Vichřice, která se městem pro-
hnala 20. května, poničila zhru-
ba stovku pietních míst, hlavně 
v katolické části hřbitova. 
/více na str. 5/

Srdcař: nominujte
dobrovolníky
Pojďme společně poděkovat li-
dem, kteří nezištně vykonávají 
dobrovolnickou práci ve prospěch 
druhých.
/více na str. 9/

Historik a radní Filip Hrbek se jako spoluautor nové „Expozice Kalich“ vžil do role průvodce. Stálá výstava s 
interaktivními prvky, jež vzdává hold i mistrům tesařům, byla otevřena 20. května v rámci Muzejní noci. Bez-
platného vstupného v ten den využily téměř tři stovky návštěvníků. Součástí prohlídky je jak starý ciferník 
objevený při rekonstrukci podkroví, tak i hodiny viditelné z náměstí na věži Kalichu. Foto: Eva Břeňová 

STĚHOVÁNÍ ZUŠ

V objektu VUSS chce město
„Kulturně kreativní centrum“ 
Zbytek armády definitivně opouští prostory ob-
jektu bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy 
(VUSS naproti tržnici). Projekt stěhování základní 
umělecké školy (ZUŠ), jejíž tři současné objekty 
již kapacitně nestačí, se i s ohledem na tuto sku-
tečnost posouvá do další fáze.

Město ho právě v těchto dnech upravuje tak, aby 
zde vzniklo „Kulturně kreativní centrum“, které 
vhodným způsobem propojí kulturní dění s umě-
leckým vzděláváním reprezentovaným ZUŠ.

Stane se tak ovšem v případě, že Litoměřice pod-
poří stát. Na realizaci náročného projektu rozpočet 
města nestačí. Příležitost získat vhodné zdroje fi-

nancování se naskytla až nyní. Ministerstvo kultury 
(MK) totiž avizovalo vypsání dotačního programu 
podporujícího zakládání regionálních kulturních a 
kreativních center, která mohou vzniknout i přestav-
bou stávajících objektů. „Budova VUSS je přitom tak 
rozlehlá, že vhodnou přestavbou poskytne dostatek 
zázemí pro všechny obory ZUŠ, pro pořádání řady 
významných kulturních akcí, koncertů, představení, 
výstav, workshopů, přehlídek i soutěží. Získali bychom 
zde kromě jiného i zázemí pro rozvoj spolupráce s 
řadou organizací a kulturních spolků, jež jsou význam-
nými aktéry kulturního dění v Litoměřicích,“ vyzdvihl 
smysluplnost projektu místostarosta Karel Krejza.

Pokračování na straně 11

PřEdSTaVENÍ ZÁMĚrU

Zajímá vás oprava
Dlouhé ulice? 

Koho zajímá plánovaná rekon-
strukce Dlouhé ulice a chce při-
spět zajímavým podnětem, může 
tak učinit 22. června. Uskuteční 
se totiž veřejné projednání zá-
měru za účasti vedení města, 
městského architekta, auto-
ra návrhu projektu a dalších 
odborníků. Sraz je v 17 hodin  
na Kapucínském náměstí. 

Zásadní revitalizace Dlouhé 
ulice naváže na kompletní rekon-
strukci plynových rozvodů, vodovo-
du a kanalizace, kterou již ohlásili 
majitelé inženýrských sítí. Radnice 
tento fakt vnímá jako příležitost  
k zásadní změně tváře ulice.  /eva/

důM POd BÁNÍ

Podkroví Kalichu
zkrášlila expozice 

V podkroví vyhlídkové věže Kalich 
vznikla nová expozice. Instalací 
výstavy s interaktivními prvky vr-
cholí unikátní a stavebně náročná 
rekonstrukce podkroví vyhlídkové 
věže. Přípravné práce na náročném 
projektu obnovy vnitřní konstruk-
ce (dřevěných prvků) i střešní 
krytiny jedné z dominant městské 
památkové rezervace začaly již  
v roce 2017. Městem byla v soula-
du s historiky i památkáři zvolena 
cesta řemeslně těžšího historické-
ho postupu obnovy této památ-
ky. Expozice byla pojata moderně 
a zároveň s respektem a úctou  
k budově. Do prostoru bylo mj. 
umístěno i několik ojedinělých expo-
nátů objevených při renovaci. /eva/
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iNVESTicE

Na Lodním náměstí roste moderní přístaviště 

Litoměřice budou mít na Lodním náměstí 
moderní přístaviště určené pro malé re-
kreační lodě turistů i velké osobní lodě. 
Kromě moderního designu nabídne hlavně 
vyšší komfort pro nástup i výstup cestu-
jících.

Příjemnější a šetrnější k okolí má být také 
pobyt lodí díky vybudování dosud chybějící 
kapacitní přípojky elektrické energie a pitné 
vody. Používání hlučných dieslových agregá-
tů se tak stane minulostí.

Stavbu podporující rekreační plavbu zahájili v 
květnu zástupci Ředitelství vodních cest (ŘVC)  
a Ministerstva dopravy. Náklady na moderniza-
ci jsou vyčísleny na 32,4 miliony korun. 

Původní přístaviště osobních lodí na 
Lodním náměstí sloužilo téměř dvacet let 
pro stání velkých hotelových lodí. Pro menší 

osobní lodě byl nástup cestujících nevyhovují-
cí. Pár desítek metrů vzdálené přístaviště ma-
lých plavidel na bočním rameni dosud tvořily 
lehké a málo stabilní plastové moduly. Plavidla 
k němu zaplouvala jen obtížně.

To se nyní změní. Molo přístaviště malých 
plavidel bylo rozebráno a stavební stroje již 
v těchto dnech odtěžují bahnité nánosy. „Na 
jeho místě bude namontováno nové plovoucí 
molo tvořené železobetonovými plováky s 
dřevěnou pochozí palubou délky 58 metrů, 
kde mezi sedmi šikmými výložníky bude moci 
stát až 14 rekreačních plavidel. Na místě 
jej i za největších povodní bezpečně udr-
ží dvě ocelové dalby zavrtané do skalního 
dna,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství 
vodních cest ČR.

„Přístaviště se nachází na pro ná-
vštěvníky exponovaném místě. Labe je vý-

znamnou součástí života města a my, jeho 
obyvatelé, si velmi vážíme toho, že ŘVC 
podporuje život na Labi stavbou nových 
přístavišť budovaných s ohledem na potře-
by turistů,“ uvedla při slavnostním zahájení 
stavby vedoucí odboru komunikace, marke-
tingu a cestovního ruchu MěÚ Eva Břeňová. 
Podle ní dojde ke koordinaci stavebních prací 
tak, aby nenarušily červnové celorepublikové 
Hasičské slavnosti, jež zakončuje hasičská 
hudební fontána právě na Lodním náměstí.

V Ústeckém kraji bude ještě letos zaháje-
na výstavba zcela nových přístavišť pro malá 
rekreační plavidla v Brné, Roudnici nad Labem  
a ve Štětí s cílem dokončit souvislou síť.

/eva/
Zpracováno s využitím tiskové zprávy

Ředitelství vodních cest ČR

První vizualizace přibližuje budoucí podobu přístaviště pro kotvení velkých lodí. Modernizované přístaviště ve slepém rameni Labe nabídne místo  
až pro čtrnáct rekreačních plavidel (druhá vizualizace). Zdroj: ředitelství vodních cest Čr

BEZPEČNOST a POřÁdEK

Dění ve skateparku
monitoruje kamera 
Kamera napojená na městský 
kamerový systém provozovaný 
městskou policií nově dohlíží na 
pořádek zmodernizovaného areálu 
skateparku pod Tyršovým mostem. 
„Nadále však platí, že za děti zod-
povídají jejich rodiče nebo jimi po-
věřená osoba starší 18 let,“ připo-
mněla vedoucí odboru územního 
rozvoje MěÚ Venuše Brunclíková. 

Obliba areálu roste. Svědčí  
o tom jednak množství uživate-
lů, kteří jej aktivně využívají, ale  
i několik vážnějších úrazů, k nimž 
při sportovních aktivitách došlo  
v posledních dnech. Provoz areálu, 
který prošel bezpečnostními revize-
mi, upravuje Provozní a návštěvní 
řád, jehož součástí je i upozorně-
ní na nutnost užití ochranných 
prostředků (přileb, chráničů apod.). 
Obsahuje také telefonní čísla, na 
která se v případě nouze může 
kdokoliv obrátit.                     /eva/   

4. 6.: dĚTSKÝ  dEN

Koupaliště láká na nový
minigolf a skluzavku
Letní koupaliště na Písečném os-
trově vstoupilo v neděli 8. květ-
na do nové sezony. V provozu je 
brouzdaliště a menší 30metrový 
bazén s ohřevem vody, což jistě 
ocení zejména rodiče s dětmi. 
Celý areál pak bude otevřen  
1. června.

Návštěvníci se mohou těšit na 
novou skluzavku u velkého bazé-
nu a na nový minigolf. Na sobotu 
4. června je pak naplánovaný ob-
líbený Dětský den, který má více 
než 40letou historii. „Kvůli pande-
mickým opatřením jsme ho dva-
krát nemohli uspořádat. Proběhne 
tudíž po třech letech. Věřím, že 
nám bude přát počasí a děti si 
ho pořádně užijí,“ doufá vedoucí 
koupaliště Ladislav Beneš.

Současné ceny energií bo-
hužel přinutily provozovatele 
koupaliště k mírnému zdražení 
vstupného. To v hlavní sezoně 
od června do srpna vzroste na 
80 korun za celodenní vstu-
penku (a na 50 korun po 16. 
hodině).

„K nepopulárnímu kroku nás 
po dvou letech donutil strmý ná-
růst cen energií i dalších provoz-
ních nákladů. Snažili jsme se, aby 
zdražení co nejméně dopadlo na 
peněženky návštěvníků,“ odů-
vodnil desetikorunový nárůst 
vstupného Ladislav Beneš. 
Mimo hlavní sezonu (v květnu  
a v září) se pak u pokladny platí 
60 korun (40 korun po 16. hodi-
ně).                 Radim Tuček

KOrONaVirUS

Testovací centrum
ukončilo provoz
Odběrová centra vzorků na 
testy k nemoci COVID-19 zůstala  
v Litoměřicích v současné době 
místo dřívějších třech už pouze 
dvě, což je pro aktuální potře-
by dostačující. Od května bylo 
zrušeno testování na parkovišti  
u koupaliště na Písečném ostrově. 

Nechat se otestovat nyní mů-
žete v nemocnici, a to v pondělí, 
středu a pátek od 8 do 11 hodin. 
Centrum se nachází v pavilonu A, 
kam se dostanete vstupem okolo 
nemocniční lékárny KZ.

Druhé testovací místo je  
v ulici Michalská. Zde se tes-
tuje každý den mimo soboty  
od 8 do 13 hodin.

Jelikož 5. května skončila 
pandemická pohotovost, test si 
nyní již samoplátci musejí hradit 
sami. PCR test stojí 814 korun, 
antigenní 201 korun.    /tuc/

AKTUALITY 2



SLOVO STarOSTy

Milí Litoměřičané,
chci vám podě-
kovat za zájem 
o Litoměřice. 
Hlavně těm, co 
se zúčastnili pěti 
veřejných diskusí 
uskutečněných  
v různých čás-

tech města. Přicházeli jste  
s nápady, co a jak zlepšit, chvá-
lili jste i kritizovali. Podněty vy-
hodnocujeme. 

Těší mě, jakou radost má 
mládež z opraveného ska-
teparku, což bylo jedno  
z vašich přání, které se podaři-
lo zrealizovat. Ne vše lze usku-
tečnit hned. Větší akce vyžaduje 
náročnější přípravu a zajištění 
financování. Příkladem je rekon-
strukce plaveckého bazénu, kte-
rá by si vyžádala desítky milionů 
korun. 

Naopak slibně se vyvíjí fi-
nančně náročné stěhování ZUŠ 
do bývalého objektu VUSS. 
Projekt jsme aktuálně dopilova-
li tak, abychom měli šanci zís-
kat státní podporu na realizaci 
Kulturně kreativního centra za 
téměř sto milionů korun. Držme 
si palce, abychom uspěli.  

Pokračujeme v rekonstruk-
ci budovy Oblastního muzea, 
zahájili jsme opravu koste-
la Všech svatých a spustili 
další fázi revitalizace objektu 
bývalého pivovaru. Opravujeme 
další komunikace, chystáme 
stavbu nového sběrného dvora  
a dalších podzemních kontejne-
rů, rekonstruujeme atletickou 
dráhu u ZŠ Havlíčkova. Úspěšně 
jsme zakončili stavebně ná-
ročnou opravu podkroví a stře-
chy Kalichu. Nejen její průběh 
mapuje nová expozice. A více 
než rok úspěšného provozu pod 
křídly Krajské zdravotní má za 
sebou litoměřická nemocnice. 

Na brány města klepe léto.  
A s ním i prázdniny, spousta zá-
žitků a také mnoho kulturních 
akcí, o nichž se dočtete ve 
zpravodaji. Užijte si je ve zdraví.

Ladislav Chlupáč

Z PEKařSKÉ Na NÁMĚSTÍ

Nové pracoviště pokladny úřadu 
zkvalitnilo služby občanům 
Moderní pracoviště pokladny, 
kam lidé přicházejí hradit po-
platky, bylo v květnu otevřeno 
v objektu Městského úřadu Lito-
měřice. Nachází se na Mírovém 
náměstí v přízemí vnitřního trak-
tu budovy B (za pracovištěm vý-
dejny občanských průkazů), kam 
se přestěhovalo z Pekařské ulice. 

Během několika týdnů dojde 
ke zrušení polední přestávky,  
a lidé tak budou moci využít slu-
žeb pokladny v delším časovém 
úseku. Na pokladně je možné 
nově hradit veškeré platby  
a poplatky pro město Litomě-
řice, tedy i za svoz komunální-
ho odpadu, psy, poplatky ze 
správních řízení, ale i udělené 
pokuty. Tyto záležitosti se dří-
ve hradily v kanceláři poplatků, 
která sídlí hned za novým pra-
covištěm pokladny. Samozřej-
mostí je možnost platby kartou.

„Hlavním cílem bylo vytvo-
ření pracoviště, které díky své 
nadčasovosti nebude potře-
bovat v nejbližších letech žádné 
investice a na kterém dojde ke 

zlepšení dostupnosti, kvality  
a rychlosti služeb poskytovaných 
občanům,“ sdělil Jaroslav Lach-
man, vedoucí správního odboru 
městského úřadu. /tuc/

Pracovnice pokladny městského úřadu nyní vítají návštěvníky v novém 
prostředí na Mírovém náměstí.  Foto: radim Tuček

NaVÝŠENÍ KaPaciTy 

Druhý sběrný dvůr bude v kasárnách
Kapacita sběrného dvora v Nerudově ulici pře-
stává stačit. Z tohoto důvodu město připravuje 
výstavbu druhého, který bude nakonec v areálu 
Technických služeb města (TSM) v bývalých ka-
sárnách Pod Radobýlem.

„Původně měl být zprovozněn v bývalém areálu 
TSM na Kocandě. Zde je však velmi složitý vjezd 
a například při akcích Zahrady Čech by mohly na-
stat velké dopravní komplikace,“ vysvětlil Vítězslav 
Votruba, provozní ředitel TSM. Proti umístění dvora 
na Kocandě se postavilo i několik tamních obyvatel 
při „Setkání vedení města s občany“ v loňském roce. 
Zároveň tedy bylo vyhověno i jejím požadavkům.

Město již k novému sběrnému dvoru zaháji-
lo projektovou přípravu. Následovat bude vlastní 
projektová dokumentace a po jejím schválení drobné 
stavební úpravy spočívající ve výstavbě oplocení, 

vlastního vjezdu pro občany, stavbě přístřešků apod. 
„Stavební úpravy nebudou příliš rozsáhlé. Pro sběrný 
dvůr se využijí stávající objekty, prostory a zpevněné 
plochy v areálu TSM. Věříme, že tak přispějeme ke 
zkvalitnění služeb pro občany,“ doplnil Jan Žídek, 
vedoucí technického úseku TSM.

Vyjít vstříc požadavkům obyvatel Litoměřic také 
mají v současné době chystaná opatření na stáva-
jícím sběrném dvoře, který je v provozu již od roku 
2013. TSM ve snaze umožnit co největší využití 
jeho stávající kapacity posílí personál o jednoho pra-
covníka a dvůr bude na zkušební dobu nově otevřen 
nepřetržitě i během polední přestávky (od 6.30 do 
18 hodin). Díky tomuto kroku bude možné vydávat i 
velkoobjemové vaky rovněž po celou otevírací dobu 
(včetně soboty). „Pokud se tento režim osvědčí, 
zavedeme jej natrvalo,“ dodal Vítězslav Votruba.

                                                      Radim Tuček

NOVÁ FaSÁda

Hodiny na věži se zastavily
Hodiny na městské věži kostela 
Všech svatých, která patří k vý-
razným pozdně gotickým a rene-
sančním věžím českých měst, se 
zastavily.

Důvodem je realizace nové fa-
sády, oprava střechy a odborná 
údržba kamenických prvků. 
Městskou věž proto na několik 
měsíců zahalilo lešení. Investi-
ce si celkově vyžádá 5,8 milionu 

korun. „Plánovaných oprav vy-
užijeme také k umytí ciferníku 
a údržbě stroje, které se chopí 
odborná firma,“ informoval ve-
doucí oddělení investic odboru 
územního rozvoje městského 
úřadu Vladimír Kolbaba. 

Fasáda městské věže kostela 
má být opět bílá. Dokončena bude 
do konce srpna tak, aby již na zá-
řijovém vinobraní svítila novotou.

Text a foto: Eva Břeňová

ZMĚNa Od 1. ČErVNa

Autobusy zastaví
pouze na znamení
Od 1. července budou autobusy 
městské dopravy zastavovat pou-
ze na znamení. Město si od toho-
to kroku slibuje větší plynulost 
dopravy. „Pokud bude zastávka 
prázdná a v autobuse nikdo z ces-
tujících nestiskne tlačítko upozor-
ňující řidiče k zastavení, autobus 
ji projede,“ upozornil Lukas Wün-
sch, místostarosta. /tuc/

Věž kostela Všech svatých zahalilo 
na několik měsíců lešení.  
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Vedení města diskutovalo s občany

SVOrNOST

V Revoluční by uvítali „třicítku“
První diskusní fórum proběh-
lo 12. dubna v ZŠ Havlíčkova  
s obyvateli sídliště Svornost, 
které je spíše známé jako Seve-
rozápad. 

Stejně jako na většině fór byli pří-
tomni místostarosta Lukas Wün-
sch, radní Filip Hrbek a Petr Hošek, 
za Zdravé město Litoměřice Ire-
na Vodičková, Ladislava Čelková  
a zastupitel Petr Hermann, za měst-
skou policii Robert Čelko a za odbor 
životního prostředí Miroslava Jirků. 

Po úvodním přivítání vždy 
probíhala 90minutová diskuze. 
Jednotlivé nápady občanů se za-
pisovaly na tabuli, a přítomní je 
poté obodovali samolepkami. Ne-

chyběla také tzv. pocitová mapa, 
do níž obyvatelé lokalit připichovali 
špendlíky na místa, kde by chtěli 
něco zlepšit   apod.

Na Svornosti by lidé rádi snížili 
maximální povolenou rychlost v ulici 
Revoluční a navýšili počet kontejne-
rů na tříděný odpad, zejména na 
sklo a kovy. Stejně jako na všech 
sídlištích i zde občanům chybí více 
parkovacích míst. „Je potřeba si 
uvedomit, že se tenkrát při výstav-
bách počítalo zhruba s jedním au-
tomobilem na osm bytů. Zejména  
v posledních letech se situace dia-
metrálně změnila. Neustále však 
hledáme možnosti, jak počet míst  
k parkování navýšit,“ sdělil radní Fi-
lip Hrbek.                                 /tuc/

Zástupci města v dubnu a v květnu pokračovali v setkávání s občany jednotlivých lokalit v rámci diskusních fór. Lidé na tyto akce při-
nášeli spoustu zajímavých nápadů, podnětů na zlepšení, pochval, ale i kritky. Zároveň se stejná fóra konala také v základních školách, 
z nichž vzešly další podněty. Všechny návrhy budou následně zpracovány a rozeslány kompletnímu vedení města a vedoucím odborů  
MěÚ k projednání. Poslední fóra se konala 24. a 31. května na Miřejovické stráni a v Pokraticích až po uzávěrce vydání Radničního 
zpravodaje. 

cENTrUM

Otužilci si přejí upravený 
přístup do Labe
Druhé setkání s občany se usku-
tečnilo 26. dubna na městském 
úřadu. Diskutovat s obyvateli cent-
ra přišli i starosta Ladislav Chlupáč 
a místostarosta Václav Červín. 

Lidé by v centru přivítali více trvalé 
květinové výzdoby, koše na třídě-
ný odpad na náměstí nebo čistější 
ovzduší. Delší časový úsek si vyžá-
daly podněty otužilců. Těm by se 
líbilo u Labe postavení tzv. plata, 
tedy upraveného přístupu do řeky. 
Ideálním místem by podle nich byl 
Střelecký ostrov. Vznesli také návrh 
na vymyšlení konceptu otužování 

na koupališti v zimních měsících.
Dalšími podněty bylo zřízení 

rezidenčních parkovacích zón  
v ulicích Jarošova, Pekařská a Čes-
ké armády nebo vrácení laviček na 
Dómské náměstí či vánoční výzdo-
by na věž kostela Všech svatých. 
Pochvalu dostal nově opravený 
skatepark, květinová výzdoba 
Mírového náměstí nebo oprava bu-
dov na Tyršově náměstí. Revitaliza-
ci této lokality následně starosta 
Ladislav Chlupáč přítomným blíže 
shrnul. Připomněl opravy hradu, 
parku Václava Havla, parkoviště  
U Hvězdárny či pivovaru. /tuc/

POd MOSTNOU HOrOU

Lidé chtějí romantickou lavičku
Dne 3. května se konalo třetí 
setkání s občany v lokalitě  
pod Mostnou horou. 

Zde místní obyvatelé pochvá-
lili nedávné zjednosměrnění 
ulic Husova a Dalimilova či 
připravovaný stejný krok v uli-
ci Dykova. S kladným ohlasem 
se setkala i oprava soch lvů 
„hlídajících“ cestu na Mostnou 
horu nebo záměr města na 
úpravy parkovacích ploch  
u nemocnice. Toto téma se pak 

v závěrečném bodování umístilo 
na druhém místě i v kolonce „Co 
chci zlepšit“. 

Nejzásadnějším tématem byla 
plánovaná výstavba parkoviště 
pro cca 40 automobilů u že-
lezniční tratě v ulici Nerudova 
na pozemku naproti gymnáziu. 
Dále vedení města s občany ře-
šilo revitalizaci a kácení suchých 
stromů na Mostné hoře včetně 
nápadu zbudovat tam u sochy  
K. H. Máchy romantickou lavič-
ku.                          /tuc/

POd HOrNÍM NÁdraŽÍM

Fórum přineslo nejvíc námětů
Na podněty nejbohatší fórum 
proběhlo 10. května v ZŠ Boženy 
Němcové s obyvateli lokality pod 
horním nádražím. 

Pochvalu sklidily opravy budovy  
i okolí horního vlakového nádraží, 
vnitrobloku ulic Třebízského, 
Palachova a Resslova nebo rekon-
strukce Jiráskových sadů. Kolem 
nich se diskuse točila téměř celé 
setkání. Lidé navrhovali například 
doplnit pikniková místa se stoly, 
zkontrolovat dostupnost WC 

nebo doplnit bezbariérovou toale-
tu o euroklíč pro vozíčkáře. Chy-
bí zde podle nich i sáčky pro psí 
exkrementy a místo pro venčení 
domácích mazlíčků.

Další podněty se hodně tý-
kaly dopravy a v hodnocení ob-
čanů obsadily druhé a třetí místo. 
Konkrétně se jednalo o řešení 
nebezpečného přechodu pro 
chodce v ulici Tolstého u okružní 
křižovatky u ZŠ Na Valech a cel-
kově neutěšenou situaci v ulici 
Teplická.                             /tuc/

diskuzní fóra probíhala v různých lokalitách města. Jejich obyvatelé s vedením města probírali spoustu zajímavých podnětů.                Fota: radim Tuček
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OPraVa

Vichřice poničila desítky hrobů,
škody jsou obrovské
Ačkoliv vichřice, která se 
městem prohnala v pátek  
20. května, nezpůsobila v Lito-
měřicích zásadnější problémy, 
na městském hřbitově za se-
bou zanechala doslova spoušť. 
Na cesty, hroby, náhrobky 
a urnové pomníky popadaly  
i velmi silné zdravé stromy, které 
poničily řadu pietních míst.

V tomto případě nepomohly ani 
pravidelné prořezávky. Vichřice 
byla velmi silná. Na odstraňování 
škod pracovaly Technické služby 
města (TSM), hřbitov byl několik 
dnů uzavřen. Nevyčíslitelné ško-
dy způsobila vichřice zejména  
v katolické části hřbitova. Desítky 
hrobových míst byly zcela zničeny.

„Město jako pronajímatel hro-
bových míst je proti odpovědnosti 
za zdravotní či majetkovou újmu 
samozřejmě pojištěno, nicméně 
toto byl zásah „vyšší moci“, který 
jsme nemohli ovlivnit. Odškodnění  

v tomto případě dostanou pouze 
ti, kteří měli sjednáno pojištění 
proti živlu, které jim při uzavírání 
smluv nabízíme,“ vysvětlil Václav 
Härting, vedoucí odboru správy 
nemovitého majetku města měst-
ského úřadu.

„Škody jsou opravdu obrovské. 
Chodím hrob od hrobu a fotografu-
ji a eviduji rozsah škod, které jsou 

prakticky na celém území hřbitova. 
Je to velice smutné,“ povzdychla 
si pracovnice hřbitova Michaela 
Patočková, která majitele poni-
čených hrobek postupně písemně 
informuje o události. „Odhaduji, že 
poničených je více než sto hro-
bových míst,“ doplnil Jan Žídek, 
vedoucí technického úseku TSM.

Radim Tuček 

Obrovský nápor větru porazil i silné stromy.           Foto: Technické služby 

MĚSTSKÝ WEB 

Máme nejlepší stránky v kraji
Opakovaně úspěšní jsou informa-
tici městského úřadu s webovými 
stránkami města. V posledních 
patnácti letech vozí z krajského 
kola pravidelně skvělé výsledky 
a nejinak je tomu i letos. 

Před několika týdny totiž obdrželi 
z rukou hejtmana Zlatý erb za nej-
lepší internetové stránky města v 
Ústeckém kraji. Postoupili tak do 
květnového celostátního finálové-
ho kola, kde nakonec skončili šestí.

„Mám radost, že naši informa-
tici v této prestižní soutěži slaví 
úspěchy. Neustále vylepšují množ-
ství a způsob dodávání informací 
občanům. Děkuji, že udržují měst-

ské stránky na vysoké úrovni,“ 
uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

„Porotci například hodnotili, jak 
web slouží občanům města, jeho 
návštěvníkům, ale i případným in-
vestorům, dále pak možnosti elek-
tronických služeb, důvěryhodnost 
a responzivnost webu,“ sdělila Le-
ona Slabochová, vedoucí oddělení 
ICT. Nabídka internetových stránek 
města je velice pestrá a pravidelně 
doplňována. „Snažíme se je neu-
stále zdokonalovat. V poslední 
době třeba o rezervační systém 
na vybrané agendy úřadu, mapový 
portál nebo informace o aktuálním 
stavu ovzduší,“ vyjmenoval infor-
matik Jan Černý. Radim Tuček

VČaSNÝ ZÁSaH

Strážníci pomohli
ženě zachránit život 
Život 74leté seniorce pravdě-
podobně zachránili strážníci měst-
ské policie. V pátek 8. dubna večer 
se na ně telefonicky obrátila pří-
buzná ženy z Varnsdorfu, že dva 
dny nebere telefon. „Nebylo však 
lehké důchodkyni najít, neboť jsme 
neznali adresu a měli jen několik 
záchytných bodů,“ sdělil Ivan Králik, 
velitel Městské policie.

Strážníci hledali na Kocandě, kte-
rá odpovídala popisu. Po důkladném 
pátrání se podařilo seniorku najít. 
Nereagovala na podněty, a proto 
byl ve spolupráci se sousedy k byt 
otevřen. „Ležela na podlaze, byla 
při vědomí, ale dezorientovaná a 
nemohoucí,“ upřesnil velitel.

Městská policie na místo při-
volala záchrannou službu. Jisté 
je, že pokud by seniorka na místě 
ležela déle, byly by následky fatální.  
„V podobných případech jde často 
o čas. Tentokrát díky iniciativě pří-
buzné vše dobře dopadlo,“ uzavřel 
Ivan Králik s tím, že k obdobným pří-
padům sice dochází, ale spíše výji-
mečně.                               /tuc/

OMEZENÍ HLUKU

U Luny by mělo být klidněji
Situace kolem restaurace Luna by 
v létě měla být klidnější. Město po-
skytlo provozovateli pozemek po-
třebný ke změně vnitřního uspořá-
dání provozovny tak, aby dokázal 
snížit hlukovou zátěž pro okolí. 

„Kuřáci mají nově oddělený 
prostor uvnitř podniku. Nemají 
tak důvod jít ven. A pokud tak 
učiní, nebudou se již moci vrá-
tit zpět,“ konkretizoval přijatá 

opatření majitel podniku Martin 
Drahota.

Zda se situace zlepší, nelze 
odhadnout. Nicméně více v tuto 
chvíli udělat nelze. Snad jen ape-
lovat před letní sezonou na ná-
vštěvníky všech nočních podniků 
ve městě, tedy nejen Luny, aby 
byli ohleduplní vůči ostatním.  
V opačném případě hrozí plošné 
omezení provozní doby ve městě. 
To je však až krajní řešení.   /eva/

MLadÉ FÓrUM

Děti chtějí opravit koupaliště
Opravit koupaliště, cyklostezku na 
Žalhostice nebo více kontejnerů na 
kovy a oleje. To jsou nejzásadnější 
požadavky, které vzešly z tzv. mla-
dého fóra, tedy setkání vedení 
města s litoměřickými školáky. 

Na všech městských základních 
školách uspořádalo Zdravé město 
Litoměřice nejprve školní fóra. 
Nejdůležitější podněty dětí byly 
následně prezentovány na zá-

věrečném hromadném setkání, 
kde se s vedením města se-
šli zástupci dětí ze všech škol 
včetně gymnázia. Kromě zmíně-
ných podnětů by žáci přivítali  
i více akcí pro školy nebo pozdější 
rozsvěcování veřejného osvětlení   
po městě. Zajímavé je, že i v tak 
mladém věku nezapomněli připo-
menout nedostatek startovacích 
bytů pro mladé. Pochvalu pak skli-
dil opravený skatepark. /tuc/

iNTEraKTiVNÍ dOKUMENT

Výroční zpráva města shrnuje
události loňského roku
Městský úřad a příspěvkové 
organizace města představují 
souhrn své činnosti za rok 2021 
prostřednictvím výroční zprávy 
zveřejněné na webu města.

„Dokument zpracovaný v in-
teraktivní podobě je uceleným 
přehledem výsledků práce od-
borů městského úřadu, měst-
ské policie, základních škol a 
příspěvkových organizací,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč. 

Letos je stejně jako loni zpra-
covaná v programu Sway, který 
zajišťuje uživatelsky přívětivější 

zobrazení např. v mobilních te-
lefonech. 

„Vycházíme ze statistik, 
které nám jasně ukazují sou-
časný trend, kdy zobrazování 
webových stránek z mobilních 
zařízení převažuje nad návště-
vami z počítače,“ vysvětlila Eva 
Břeňová, vedoucí odboru komu-
nikace, marketingu a cestovního 
ruchu MěÚ. Anna Hrochová
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PhDr. Filip HRBEK / ODS

„Problémy sídlišť řešíme 

postupně, společně s občany“

Velká část obyvatel Litoměřic 
žije na sídlištích, která byla 
navržena způsobem, který 
odpovídal své době. Někte-
ré projekty sídlišť se povedly 
více a některé méně, přesto 
mají všechny několik větších 
společných problémů: Vy-
soká hustota zalidnění, kvůli 
které jsou problémy na síd-

lištích intenzivnější; nedostatek parkovacích 
míst (při projektování sídlišť se počítalo s 1 
automobilem na 8 bytových jednotek); kvalita  
a parametry vozovek neodpovídající hustotě do-
pravy (obyvatelé dojíždí za prací mimo sídliště); 
nevhodné typy a umístění všech typů hřišť.

Problémy je však třeba nejen analyzovat, 
ale i řešit. Proto se postupně snažíme těmto 
nedostatkům věnovat, a to i na základě se-
tkávání s obyvateli – to je nejlepší způsob, jak 
se dozvědět postřehy z každodenního živo-
ta v místě. Některá opatření nelze realizovat 
hned, protože finančně a stavebně náročnější 
problémy vyžadují delší přípravu – dokumenta-
ce, sladění s opravami sítí (nelze rozkopat 
novou vozovku), vyčlenění financí a teprve 
poté realizace. Přesto se některé problémy 
již podařilo řešit. 

Kromě několika zbývajících komunikací byla 
v posledních 8 letech opravena drtivá větši-
na vozovek a chodníků na sídlištích a další 
se postupně opravují (nyní Mládežnická).  
S každou opravou komunikace se pokoušíme 
zlepšit veřejné osvětlení, zvýšit bezpečnost 
provozu i pěších, a pokud to situace dovo-
lí, tak osadit i nové stromy (např. Pokratice, 
Svornost). Snažíme se navyšovat parkovací 
místa – např. Liškova, nyní práce v Mládežnické 
(přes 20 nových stání), příprava projektu 
prostoru Vrchlického - Jungmannova. Také 
byla a dále jsou postupně opravována hři-
ště (např. Kosmonautů, u 7. ZŠ, nyní příprava  
v Mládežnické). Snažíme se o zvyšování kapa-
cit kontejnerových stání pomocí podzemních 
kontejnerů (např. Pokratice, Družstevní, Seifer-
tova, příprava v Nezvalově). Nezapomínáme 
ani na budování veřejného osvětlení tam, kde 
chybělo (Cihelna). Některé věci však nemají 
jednoduchá řešení (např. nedostatek par-
kovacích míst, veřejná prostranství), jejich 
vyřešení nelze zodpovědně slíbit hned a je 
nutné dál soustavně a poctivě pracovat na 
jejich nápravě.

Jaroslav RŮŽIČKA / KSČM 

„Odešel člověk s velkým srdcem.

Vzpomínka na Zdeňka Duška“
Na začátku jara tohoto 
roku náš svět opustil ve 
věku nedožitých 69 let 
PeadDr. Zdeněk Dušek. 
Člověk širokého rozhle-
du, oblíbený pedagog, 
který miloval literaturu,  
s velkým smyslem pro hu-
mor. Dlouholetý obětavý za-
stupitel města Litoměřice  

i Ústeckého kraje, poctivý a laskavý člověk.

Úsměv na rtech, vůně dýmkového tabáku 
a elán do života. To jsou prvni věci, které mě 
napadají pri vzpomince na Zdenka Duška.  
I kdyz nás oddělovalo mnoho dekád života, 
vždy jsem si užíval jeho společnosti a rád  
s ním debatoval. Každá věc, každý problém, 
který jsme diskutovali, se snažil brát hlavně 
po té lidské stránce. Zažil jsem s ním mnoho 
času nad rozebíránim problémů (nejen) „na 
městě“ a „v kraji“, a to v době, kdy působil 
jako opoziční a poté i jako koaliční zastupitel. 
Jako zastupitel měl respekt i od oponentů 
z jiných politických stran. Také proto, že vy-
stupoval vždy věcně a snažil se řešit každo-
denní problémy občanů našeho města. Co ho 
dovedlo rozčílit, byla lidská hloupost. Zdeněk 
byl nejen bystrým diskutérem, ale především 
čestným člověkem, který se neváhal ozvat ani 
proti většině, když šlo o pravdu.

Ani v posledních letech svého života, přes 
vážné a stupňující se zdravotní problémy, 
nepolevil ve veřejných aktivitách. Velmi po-
máhal při přípravě mnoha akcí, rád jezdil  
s mladými lidmi i do zahraničí. Ostatně, právě 
zapojení mladých do veřejného života vítal  
a snažil se jim předávat své celoživotní nabyté 
zkušenosti. To bylo vzájemné, i mladí ho pro 
jeho lidský přístup a moudrost respektovali 
a velmi rádi se s ním vídali i ve volném čase. 
Mnoho věcí, které mladí se Zdeňkem společně 
plánovali, již nestihli.

Se Zdeňkem nepochybně odešel vzácný 
a čestný člověk s velkým srdcem, který svůj 
život zasvětil nejen obětavé práci pro věci ve-
řejné, ale zejména vzdělávání mladé generace. 
Čest jeho památce!

Ing. Radek LÖWY / ANO

„Navrhujeme otevřít diskusi 

nad využíváním cenného území“

Na okraji Litoměřic se stéka-
jí dvě významné řeky - Labe 
a Ohře, které od nepaměti 
přinášely do naší krajiny 
prosperitu obchodu, ale  
i obživu. V nynější době se 
o obě řeky (ve svém úseku) 
a nejen o ně stará Místní or-
ganizace (MO) Českého ry-
bářského svazu, která měla 

k 31. 12. 2021 celkem 2500 členů. Organizaci 
tvoří pět místních skupin – Úštěk, Bohušovice 
n. O., Doksany, Lovosice a Litoměřice.

MO mimo Ohře a Labe hospodaří celkem na 
dalších sedmi rybnících a pěti chovných po-
tocích. Loni se podařilo vyprodukovat násadu 
ryb ve více jak 7 000 ks, která byla rozdělena 
do našich revírů. Na vydané povolenky bylo 
loni členy ČRS uloveno více jak 6 000 ks ryb 
o celkové váze cca 14 000 kg. Členové MO 
dále provádějí ochranu revírů pomocí Rybářské 
stráže, organizují rybářské závody jak pro děti, 
tak i pro dospělé, úklidy a prořezy břehových 
porostů, vedou dětské rybářské kroužky a hlí-
dají čistotu našich vod. Všem těmto aktivním 
členům patří za jejich činnost ve prospěch nás 
ostatních velký dík.

Vlastní chytání ryb pak především  
v poslední době provází celá řada problémů  
a různých třecích ploch, které souvisejí se 
zvyšujícím se zájmem o řeku a její břehy, kdy 
se rozmáhá rekreační plavba a budují se nové 
přístavy, velký rozmach zažívá budování cyk-

lostezek a kácí se břehový porost. Staví se malé 
vodní elektrárny, které mají při nesprávné obslu-
ze a nedodržování předpisů devastující vliv na 
rybí populaci. Nezabezpečení přelivu přes jezy v 
létě snižující obsah kyslíku ve vodě. Nefunkční 
či nepoužívané plašiče před česly vedou  
k úhynu ryb. Výškové pohyby hladiny způso-
bí, že se jikry ocitnou na suchu. Oplocováním 
soukromých či pronajatých pozemků až  
k vodě je omezováno rybářské právo. Vzorky 
ukázaly, že se v našich vodách objevují hormo-
nální antikoncepce a antibiotika a ryby mohou 
ztrácet schopnost rozmnožování.

Chceme proto otevřít diskuzi nad bu-
doucím využíváním tohoto cenného území a 
hledat řešení za účasti místní samosprávy  
a státu, CHKO, Plavební správy, Povodí Labe 
či Ohře, ke spokojenosti všech, kteří se kolem 
vody pohybují.

PhDr. L. SIMERSKÁ / Zelení 

„Rozvoj bydlení je pro město  

Litoměřice zásadní“

Jestli chceme, aby naše 
město prosperovalo a dob-
ře se v něm žilo, je potřeba, 
aby si tu uměli představit 
život mladí lidé. Aby zů-
stávali nebo se po studiu 
vraceli, a co se naučili, 
dál použili na trhu práce 
a v podnikání právě u nás.  
A k tomu je potřeba hlavně 

mít kde bydlet. Jak se to ale dá ovlivnit  
z radnice? Hodně! Dělá se to aktivní bytovou 
politikou. Proto se ptám – mají Litoměřice by-
tovou politiku? A mohla bych ji vidět?

V minulosti se město bytového fondu 
zbavovalo, bytové jednotky prodávalo, zůstala 
asi stovka bytů v historickém centru. Bytový 
fond se pak žádným způsobem nebudoval. A 
to jde zcela proti trendům, chytrá města totiž 
budují tak zvané startovací byty.

Už to vypadalo, že se taky chytneme  
a přestavíme na byty chátrající objekt  
v kasárnách Dukelských hrdinů. Byl tu slibný 
projekt PAVE, kde kromě 52 bytů mohlo 
vzniknout i unikátní řešení, kdy by energetický 
provoz budovy nic nestál, dům by totiž vyrobil 
víc, než sám spotřebuje. Nebylo by to super? 
Já myslím, že rozhodně. Jezdilo by se k nám 
pro inspiraci technologiemi, ale hlavně spousta 
mladých lidí by u nás mohla nastartovat svoji 
dráhu. Dá se předpokládat, že by už ve městě 
s dětmi zapustili kořeny, i když by jim za pár let 
pronájem končil. To je totiž myšlenka startova-
cích bytů. Projekt byl ale z nepochopitelného 
důvodu zastaven a dotace 50 milionů vrácena. 
Místo bytů máme teď budovu v rozkladu, díru 
v rozpočtu za celou přípravu a rušení úvěru  
v bance, a hotový architektonický projekt v 
šuplíku.

Stres z budoucího bydlení vnímají přitom 
už žáci a žákyně ZŠ. Právě proběhlo tzv. mladé 
fórum, kde zástupci dětí ze všech škol v Lito-
měřicích vybírají top 10 problémů. Je vlastně 
smutné, že před takové věci příslušící věku, 
jako je rozšíření školních akcí nebo festivaly, 
dali na první místo právě startovací byty pro 
mladé. Hlasuji s nimi, střecha nad hlavou je 
potřeba číslo jedna. A město by mohlo hodně 
ovlivnit nastavením dobré strategie pro rozvoj 
bydlení.
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ZHOdNOcENÍ aKTUÁLNÍHO STaVU

Nemocnice má za sebou rok pod Krajskou zdravotní
Rok pod křídly Krajské zdravot-
ní, a.s., má za sebou litoměřická 
nemocnice. K 1. dubnu 2021 
se toto zdravotnické zařízení  
s ročním rozpočtem zhruba  
750 milionů korun začlenilo jako 
šestý odštěpný závod do portfo-
lia subjektu hospodařícího s ob-
ratem téměř 13 miliard korun. Po 
roce je tak čas zhodnotit nelehký 
a místy bolestivý proces, který 
si integrace vyžádala. 

Litoměřická nemocnice v sou-
časné době disponuje 555 lůžky  
a zaměstnává zhruba 800 lidí. „Za-
členěním do KZ nedošlo k žádnému 
omezení poskytovaných zdravot-
ních služeb, nic takového se ne-
chystalo a ani se nechystá,“ ujistil 
předseda představenstva KZ a lito-
měřický zastupitel Ondřej Štěrba.    

Finanční úspory
Litoměřická nemocnice nyní 

využívá všech výhod KZ při na-
kupování zdravotnického i ne-
zdravotnického materiálu. Cent-
rální nákup s sebou nese velké 
finanční úspory díky výsledkům 
veřejných zakázek, většinou 
nadlimitních objemů, na které by 
nemocnice okresního typu nikdy 
nedosáhla. Navíc v případě nena-
dálého nedostatku důležitých léků  
a spotřebního materiálu na trhu  
v ČR má KZ díky uzavřeným smlou-
vám zajištěny zaručené přednost-
ní dodávky, což se ukázalo jako dů-
ležité v době epidemie COVID-19. 
Roční úspory se pohybují u velké 
řady položek v řádech statisíců 
korun a celkově za celou nemocni-
ci jde o miliony korun.

Péče o pacienty
Odrazí se  ale lepší ekonomické 

výsledky odštěpného  závodu v péči  
o pacienty?  Nebo se „rozpustí“  
v obřím subjektu KZ? „Lepší 
ekonomické výsledky závodu  
a volné prostředky, které by se mu-
sely dát do nákupu léčiv nebo spo-
třebního nezdravotnického materi-
álu, lze využít k opravám, údržbě, 
navýšení mezd apod. Pokud koupíte 
kyčelní kloub levněji, můžete odo-
perovat více pacientů až do výše 
nasmlouvaného finančního limitu 
se zdravotními pojišťovnami,“ uvedl 
místopředseda představenstva KZ 
Leoš Vysoudil. Zároveň přiznává, že 
zmíněné navýšení operativy kvůli 
pandemii  Covid-19 ještě nenastalo. 
Ortopedické oddělení, na jehož pří-
padě možné výhody lze dokumen-
tovat, totiž bylo zavřené. „Budeme 
se snažit výpadky v implantaci umě-
lých kyčelních a kolenních kloubů  
z loňského a předloňského roku 
dohnat v průběhu prázdnin  
a druhého pololetí letošního roku,“ 
uvedl Leoš Vysoudil. 

Již zmíněný provoz ortopedie se 
totiž teprve nyní postupně vrátil 
do běžných kolejí, a to společně  
s dosud sloučenými odděleními 
neurologie a rehabilitace, jejichž 
personál pomáhal při zvládání 
epidemie na jiných pracovištích 
nemocnice. 

Lékařská výpomoc
Nezpochybnitelnou výhodou 

začlenění do KZ je vzájemná per-
sonální výpomoc. Lékaři z Teplic  
i Ústí n.L. vypomáhají při zajištění 
služeb na interně, neurologii i po-
rodnici. Tato spolupráce je a bude 
přitom nesmírně důležitá, protože 
nedostatek lékařů se v budoucnu 
ještě prohloubí. Počet pracujících 
důchodců je totiž v litoměřické 
nemocnici nadále vysoký. Velkým 
přínosem je stipendijní program 
pro budoucí lékaře a nelékařský 
personál, který nabízí KZ studen-
tům posledních ročníků a díky 
kterému nastoupí letos do KZ 
přes 60 absolventů, z toho do 
litoměřické nemocnice 4 lékaři,  
3 praktické a 1 všeobecná sestra. 

V příštím roce má zase ltm.  
nemocnice pomáhat kolegům a pa-
cientům z Děčína, kde je plánová-
na rekonstrukce části nemocnice. 
Do Litoměřic přejdou celé operační 
týmy, které se postarají o děčínské 
pacienty, aniž by tomu bylo na 
úkor těch litoměřických.

Zrychlená diagnostika
„V lednu došlo k procesně ná-

ročné výměně informačního systé-
mu z roku 1994 za nový,“ informoval 
předseda představenstva Štěrba. 
Pokud je třeba přeložit pacienta  
z Litoměřic na vyšší pracoviště do 
Ústí n.L., nemusejí se díky propo-
jenosti systému opakovat dosud 
provedená vyšetření jako labora-
torní odběry, rentgeny, CT vyšet-
ření, magnetická rezonance apod. 
Diagnostika je tak rychlejší, což 
příznivě dopadá přímo na pacien-
ta. Systém umožňuje i lékařskou 
konzultaci nálezů napříč pracovišti 
KZ, aniž se musel pacient překládat 
nebo být fyzicky přítomen. 

„Letos se očekává i zavedení 
dalších inovativních postupů jako 
například implementace Portálu pa-
cienta, který umožní objednávání do 

vybraných ambulancí na konkrétní 
čas nebo zavedení mobilních vizit  
s dostupnou elektronickou zdravot-
ní dokumentací u lůžka. V rámci 
podpory eGovernmentu IT úsek 
plánuje napojení NIS do Portálu 
občana, kde každý občan bude 
moci získat tzv. pacientský sou-
hrn, využitím napojení do Národního 
kontaktního místa elektronického 
zdravotnictví. Toto kontaktní místo 
umožňuje bezpečné sdílení dat  
v rámci Evropské unie. Lékaři tak 
mohou v případě potřeby, v rámci 
Schengenského prostoru, mít po-
tvrzené zdravotní informace při oše-
tření pacienta,“ informovala mluvčí 
Krajské zdravotní Jana Mrákotová. 

Personalistika a mzdy
Potěšitelné je, že mzdy lékařů, 

zdravotnického i nezdravotnické-
ho personálu rostou. Letos došlo 
k 6% navýšení mzdových tarifů  
u všech zdravotnických pracovní-
ků. Začlenění do KZ vedlo k tomu, 
že je využita kolektivní smlouva KZ  
i s jejími výhodami. Došlo ke 
sjednocení odměňování za služ-
by v ltm. nemocnici na stejnou 
úroveň jako mají ostatní odštěpné 
závody. Zatímco průměrný plat 
lékaře litoměřické nemocnice 
zřizované městem byl 95 tisíc, 
v celé KZ to bylo 135 tisíc.  Nyní 
dochází k narovnání, které si může 
finančně silný subjekt dovolit. Vý-
razně si polepšil i ostatní personál.

COVID-19
I v době covidové se projevi-

ly výhody provozu pod křídly 
silného, krajem zřizovaného sub-
jektu. Poměrně rychle zde bylo 
vybudováno očkovací centrum, 
zajištěny nedostatkové dodávky 
vakcín, protože upřednostňová-
ny byly nemocnice začleněné 
v KZ. „Aplikovat jsme mohli na 
rozdíl od Roudnice n. L. i mo-
noklonální protilátky bránící roz-
voji onemocnění, k nimž bychom 
se jako samostatná regionální 
nemocnice v roce 2020 jen 
těžko dostávali,“ jmenoval jednu  
z výhod Leoš Vysoudil.  

Problémy existují 
Nutno však přiznat, že začleně-

ní do velké subjektu s sebou při-

neslo i některé nevýhody. Jednou 
z nich je kvalita stravy pacientů. 
Zatímco litoměřická nemocnice 
zřizovaná městem měla stravovací 
jednotku 80 Kč na den a pacien-
ta, pod KZ to je o dvacetikorunu 
méně. „Již jsem tento bod zařadil 
na příští jednání představenstva s 
cílem pokusit se nalézt příznivější 
řešení,“ informoval Leoš Vysoudil.

Jistý diskomfort přinášejí i cent-
rální nákupy. Například dříve byly 
sestřičky zvyklé, že si pro spotřební 
a zdravotnický materiál chodily prů-
běžně do skladů v nemocnici. KZ 
má ale systém jiný. Sklady nejsou 
a pracoviště dostávají objednaný 
materiál na základě požadavků 
přímo na oddělení, avšak v delších 
časových intervalech. Je tedy 
nutné dobře plánovat, protože díky 
logistickým procesům není systém 
pružný tak jako dříve. 

Spokojenost nyní nepanuje ani  
v případě přechodu litoměřické lé-
kárny na program využívaný ostat-
ními lékárnami KZ, který je starší  
a pomalejší, což prodlužuje výdej lé-
čivých přípravků a volně prodejných 
doplňků pacientům. „Blýská se však 
na lepší časy. KZ se připravuje  
k 1. lednu příštího roku na dodávku 
nového lékárenského softwaru  
pro všechny odštěpné závody,“ uve-
dl Ondřej Štěrba. 

Budoucí rozvoj 
Pozitivní zprávou je, že díky 

zákonodárné iniciativě starosty 
a místostarosty města Litoměři-
ce  přešly při prodeji nemocnice 
dosud vyplacené dotace z evrop-
ských fondů plynule na KZ.

Další významné projekty již 
pod hlavičkou KZ jsou ve fázi 
příprav. „Nemocnice již získala  
z programu REACT dotaci ve výši  
150 milionů korun určených na 
novou zdravotnickou techniku. Do 
konce roku 2023 by díky ní mělo 
být pořízeno nové CT, rentgenové 
přístroje a další zdravotnická tech-
nika pro intenzivní péči. Chystán je 
projekt na modernizaci LDN, žádost 
o evropskou dotaci má být podá-
na v prvním pololetí příštího roku. 
Připravuje se dostavba urgentního 
příjmu,“ informoval předseda před-
stavenstva Štěrba.

„Nemocnice chce využít  
i program Zelená úsporám na vý-
měnu oken a zateplení budov. Neja-
kutněji to potřebuje interna,“ uvedl  
Vladislav Kestřánek, který prošel 
výběrovým řízením a 1. ledna byl 
jmenován ředitelem ltm.  nemocni-
ce jako odštěpného závodu KZ.

Téměř ke všem projektům však 
bude třeba finanční spoluúčast 
KZ. Významnou část této spolu-
účasti zajišťuje zakladatel KZ, tedy 
Ústecký kraj.

Eva Břeňová
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ÚZEMNÍ rOZVOJ

Možnosti parkování: Vy se ptáte, radní odpovídá 
Dvoustrana únorového vydání Radničního 
zpravodaje věnována místům, kde by z hlediska 
dalšího rozvoje mohla vzniknout nová parkova-
cí místa, vyvolala ve vás, čtenářích, zajímavé 
reakce. Kromě jiného přinesla i další dotazy, na 
které vám nyní přinášíme odpovědi Filipa Hrbka, 
radního zodpovědného za územní plánování.

Proč není plně využit potenciál prostoru pod 
hokejbalovým hřištěm Na Kocandě, kde se již 
částečně parkuje? 

Prostor byl ještě nedávno majetkově 
neujasněný, nyní je podstatná část pozemků 
města. Do budoucna plánujeme také tento 
prostor využít pro parkování tak, aby zde vznik-
lo i více řad. Nyní jsou dva důvody, proč rea-
lizace parkoviště na tomto místě neproběhne 
v dohledné době: a) Na jednom ze sousedních 
pozemků směrem k Českolipské ulici by měla 
zanedlouho proběhnout soukromá stavební 
činnost a je nutné počkat na její dokončení. b) 
Nejprve chceme vyřešit vnitroblok Vrchlické-
ho – Jungmannova, poté se pokusit zrealizovat 
parkovací dům (PD) Růžovka a až poté tento 
prostor. Avšak v případě, že se v dohledné době 
nepodaří získat dotaci na PD Růžovka, začalo 
by se pracovat i na přípravě přestavby tohoto 
prostoru v plnohodnotné parkoviště. 

Prostor v Liberecké ulici mezi horním ná-
dražím a gymnáziem je například podle obyva-
tele města Luďka Vaňka z nepochopitelných 

důvodů po mnoho desetiletí „udržován“ jako 
zahrádkářský skanzen s boudami a plechový-
mi garážemi. Považuje jej za výhodnější místo 
k parkování než parkoviště v Nerudově ulici. 
Mohlo by dojít i k rozšíření Liberecké ulice a 
zlepšení jejího napojení na Teplickou.

Na prostoru kolem horního nádraží nám záleží, 
a proto jsme v předchozích měsících intenzivně 
jednali se Správou železnic. Většina zahrádek  
v ulici Liberecká je na pozemku Českých drah, na 
Správu železnic převedeny nebyly. Město vlastní 
pruh zahrádek o šířce zhruba 5 metrů, měřeno 
od stávající komunikace. Nyní se v souvislosti  
s rekonstrukcí trati 087 snažíme se Správou že-
leznic a dalšími majiteli pozemků najít shodu na 
vybudování chodníku od závor u gymnázia po zá-
padním okraji Osvobození směrem do Liberecké. 
Měly by tak vzniknout chodníky i podélná par-
kovací místa. Chodník podél trati (od nástupišť 
směrem k přejezdu) jsme se do projektu poku-
sili prosadit také, ale konečné rozhodnutí náleží 
jen Správě železnic a je odvislé od finančních 
možností. Ulici Nerudova nad horním nádražím 
jsme již opravili, avšak pozemky pod ulicemi Libe-
recká před nádražím a téměř celá ulice Teplická 
patří Správě železnic. Možnost našich zásahů 
do její podoby je tak velice omezená. V příštím 
či přespříštím roce je na ni předběžně ohlášena 
rekonstrukce inženýrských sítí jejich majiteli. 
Provizorně jsme proto opravili alespoň výmoly. 

Proč nedostatečný počet parkovacích míst  
u Kalich areny neřeší město alespoň 
provizorním parkováním v prostoru mrazíren? 

Prostor tzv. starých mrazíren není náš a 
budovy jsou v havarijním stavu, takže vjezd do 
areálu je z bezpečnostních důvodů vyloučen. Se 
soukromým majitelem se nám podařilo alespoň 
sjednat pronájem parkovací plochy za Kalich 
arenou (vjezd z ulice Zahradnická, bývalý dolní 
vjezd do mrazíren). Jedná se však pouze o pro-
nájem a nemůžeme zde provádět žádné úpravy.

Obyvatelé města upozorňují i na neřešený stav 
pozemku v ul. Daliborova (nad domovem mlá-
deže), který hyzdí okolí. 

V prostoru v Daliborově ulici pod parkem 
jsme spolu s městským architektem a úřadem 
územního plánování na konzultacích s investo-
rem řešili úpravy soukromého projektu na výstav-
bu bytového domu, aby více respektoval širší 
urbanistické principy. Mělo se začít stavět v roce 
2020, ale koronavirus a vzestup cen stavebních 
materiálů donutil investora ke změně plánů a 
prozatímnímu odkladu projektu. Podle aktuálních 
informací by měla výstavba v tomto místě začít 
v dohledné době. Prostor tedy své budoucí a 
smysluplné využití má naplánováno.  
                  Eva Břeňová, fota: Radim Tuček 

MLÁdEŽNicKÁ ULicE 

Oprava skončila o měsíc dřív
O více než měsíc se podaři-
lo urychlit rekonstrukci Mlá-
dežnické ulice. Místo na konci 
června byla pro běžný provoz 
otevřena 25. května. 

„Cílem rekonstrukce bylo kromě 
obnovení asfaltového povrchu 
a nových obrubníků i rozšíření 
komunikace a vytvoření dalších 
parkovacích míst. Celkem vznik-
lo 25 nových míst,“ informoval 
Petr Kurc, vedoucí střediska 
údržby komunikací, které zajiš-
ťovalo součinnost s dodavateli 
stavby. Dobrá práce v organizaci 
dodavatelů a řízení střediska tak 
významně přispěly ke zkrácení 
termínu. „Zároveň byly vybu-
dovány nové chodníky, oprave-
na dešťová kanalizace, vpusti 
a šachty,“ dodal Václav Blecha, 
stavební technik odboru územní-
ho rozvoje městského úřadu.

Další přijde na řadu oprava 
povrchu Žernosecké ulice,  
v plánu jsou také Jasmínová  
a Březová. O termínu zahájení 
prací budeme informovat. /eva/

Výtluky v Teplické byly opraveny. Na konci května pracovníci Tech-
nických služeb opravili výtluky v Teplické ulici. Požadavek na zlepšení 
technického stavu povrchu zazníval na diskusních fórech s veřejností  
v posledních týdnech. „Zdůrazňujeme, že nejde o kompletní rekonstrukci. 
Provozovatelé sítí totiž avizovali, že zde v následujícím, prozatím blíže 
neupřesněném období dojde k významné rekonstrukci inženýrských sítí,“ 
upozornil radní Filip Hrbek. Teprve poté bude možné realizovat celkovou 
modernizaci frekventované ulice, jejíž technický stav je již delší čas ne-
vyhovující. /eva/, Foto: radim Tuček

Mládežnická ulice po rekonstrukci.
Foto: Technické služby
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OcENĚNÍ NEZiŠTNÉ PrÁcE 

Nominujte dobrovolníky do ankety Srdcař Litoměřic, zaslouží si to  
Víte o člověku, který nezištně a na 
úkor svého volného času vykonává 
v Litoměřicích dobrovolnickou 
činnost s cílem potěšit, udělat 
radost nebo pomoci druhým? Pak 
neváhejte a nominujte ho do an-
kety Srdcař Litoměřic.

„Víme, že tito lidé bývají skromní 
a o ocenění nestojí. Nicméně se 
domníváme, že slova díků nikdy 
nejsou nadbytečná a dokáží potě-
šit. Dobrovolnictví je totiž pro život 
každého města i obce nesmírně 
důležitá věc a my se touto anke-
tou snažíme nejen poděkovat, ale 
i vzbudit zájem o dobrovolnickou 
činnost u dalších lidí a firem,“ pou-
kázal na význam Srdcaře starosta 
Ladislav Chlupáč.

Anketa, jejíž pátý ročník byl 
v těchto dnech vyhlášen, letos 
díky právě schváleným pravidlům 
doznala řadu změn. Zatímco dří-
ve probíhalo zvlášť oceňování 
dobrovolníků jako fyzických 
osob a zvlášť podnikatelů jako 
právnických osob, nyní došlo ke 
sjednocení.  „Nově lze nominovat 
ve čtyřech kategoriích: Podnika-
tel, Sociální věci a zdravotnictví, 
Kultura a vzdělávání a Sport,“ 
informovala koordinátorka anke-
ty Ladislava Čelková.

Nominovat osobnost lze až 
do 30. června prostřednictvím 
formuláře umístěného na strán-
kách Zdravého města Litoměřice 
(https://zdravemesto.litomerice.cz/
novinka-srdcar-litomeric-2022-1). 

Jména nominovaných následně 
budou zveřejněna, včetně popisu 
dobrovolnické činnosti. Hlasovat 
lidé budou moci v průběhu měsíce 
září prostřednictvím ankety vyhlá-
šené v Mobilním rozhlasu.

Pro všechny nominované město 
uspořádá v listopadu slavnostní 

večer zpestřený kulturním progra-
mem s cílem poděkovat všem za 
činnost, která si zaslouží respekt 
nás všech. „Vyhlášeni budou vítě-
zové jednotlivých kategorií, kteří si 
odnesou křišťálové srdce z dílny 
litoměřického skláře Jana Huňáta 
a trička skutečných Srdcařů, vyro-
bená speciálně pro ně. Jmenován 
bude i patron příštího ročníku  
s nejvyšším počtem získaných hla-
sů,“ uvedla vedoucí odboru komu-
nikace, marketingu a cestovního ru-
chu městského úřadu Eva Břeňová.

Význam ankety, jejímž zakládají-
cím patronem je Diana Cepníková, 
podtrhne i nový grafický vizuál 
navržený studiem Svéráz, kterému 
logicky dominuje červené srdce.

/eva/

PrOBLÉM

Neziskovkám chybějí
peníze na služby

Neziskovým organizacím zajišťují-
cím v Litoměřicích sociální služby 
chybějí finance. Od Ústeckého 
kraje dostaly výrazně méně než 
dříve. Méně však od státu dostal 
i kraj, který již avizoval, že v první 
řadě musí zajistit potřeby v jím 
zřizovaných organizacích. 

„Situaci chápeme, ale budeme 
na hejtmana apelovat, aby se poku-
sil situaci řešit s ministerstvem,“ 
uvedla vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Renáta 
Jurková po skončení schůzky s po-
skytovateli sociálních služeb, jako 
jsou neziskové organizace Naděje, 
Diakonie, Farní charita, Diecézní 
charita, Sluníčko nebo ČČK. 

Potřeby pomoci si je vědomo 
i město Litoměřice. „Pomoci se bu-
deme snažit všem. Ale v první řadě 
musíme zajistit, aby nadále v plném 
rozsahu fungovala zařízení posky-
tující lůžkovou péči,“ upozornil 
místostarosta Lukas Wünsch.  
O vážnosti situace svědčí fakt, že 
například Charitě Litoměřice chybí 
pro letošní rok na provoz Domova 
pro seniory na Dómském pahorku 
sedm milionů korun. /eva/

POTřEBa KOOrdiNacE

V centru působí desítky dobrovolníků
Celkem 150 tisíc korun uvolni-
li zastupitelé na podporu 
dobrovolnického centra Diecéz-
ní charity (DCH) Litoměřice, je-
hož posláním je propagovat a ší-
řit myšlenku dobrovolné pomoci  
a rozvoj dobrovolnictví. 

Nově činnost dobrovolníků při 
Diecézní charitě koordinuje Ve-
ronika Krištofová, u níž se zá-
jemci o tuto záslužnou činnost 
mohou registrovat. „Naším 
úkolem je nejen dobrovolnictví 
pomáhat a rozvíjet, ale zajistit 
lidem proškolování a zprostřed-
kovávání vhodných pozic, v nichž 
mohou působit,“ uvedla Veronika 
Krištofová. Důležité je i jejich po-
jištění a vybavení potřebným ná-
řadím, pracovními a ochrannými 
pomůckami. 

Dobrovolníci v Litoměřicích 
působí v řadě oblastí, například 
při práci se seniory, asistují kli-
entům sociálních služeb a zpří-
jemňují jejich čas, doprovázejí je  
k lékaři, ale také zvelebují 
prostředí pro klienty, pomáhají 
při mimořádných událostech, za-
jišťují akce pro děti, včetně výle-
tů, a mnoho dalšího. „Například 
při likvidování následků povodní, 
v době covidové a naposledy při 
řešení uprchlické krize souvise-
jící s válečným konfliktem na 
Ukrajině byla jejich pomoc na-
prosto neocenitelná. Velmi za 
ni děkuji a vážím si jí,“ vyzdvihl 
význam nezištné práce starosta 
Ladislav Chlupáč. 

„Diecézní charita při koordi-
naci dobrovolníků spolupracuje 
nejen s městem, ale i s dalšími 

organizacemi a zařízeními, jako 
je Domov na Dómském pahorku, 
domy s pečovatelskou službou, 
Středisko sociální prevence a 
humanitární pomoci, Domov U 
Trati, Diakonie ČCE apod.,“ uved-
la vedoucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví městského úřadu 
Renáta Jurková.  

Diecézní charita Litoměři-
ce v současné době registruje  
21 dlouhodobých a 170 krátkodo-
bých akreditovaných dobrovolní-
ků. „Pokud si dobrovolník zvolí 
krátkodobou dobrovolnickou 
činnost (zpravidla z časových 
důvodů), je informován o akcích, 
které budou v blízké době probí-
hat a kterých se může zúčastnit 
coby dobrovolník,“ dodala koor-
dinátorka.

Eva Břeňová

ZMĚNa VE VEdENÍ

Diecézní charita má novou ředitelku
Ve vedení Diecézní charity 
(DCH) Litoměřice dochází k zá-
sadní personální změně. Poté, co 
dlouholetá ředitelka DCH Růžena 
Kavková odchází do starobního 
důchodu, nahradí ji k 1. červnu 
Mgr. Karolína Wankovská, která 
již vyhrála výběrové řízení a do 
funkce byla jmenována biskupem 
Janem Baxantem.  

Po jejím nástupu dojde ke slou-
čení Farní charity Litoměřice, kte-
rou coby ředitelka dosud vedla, 
s Diecézní charitou Litoměřice. 
Vznikne jeden silný subjekt po-
skytující komplexní péči nejen  

v Litoměřicích, ale v celé litomě-
řické diecézi. 

„Přichází doba, kdy bude 
mnoho lidí zasaženo existenční 
nouzí a my se musíme připravit na 
cílenou a rychlou pomoc. Přichází 
doba, kdy neúměrně roste počet 
seniorů a my musíme pracovat na 
podpoře rozvoje v kontextu ko-
munitního systému integrovaných 
podpůrných služeb, směrem k po-
sílení srozumitelnosti, účelnosti 
a včasnosti zahájení péče,“ je si 
vědoma budoucích potřeb 37letá 
absolventka UJEP v Ústí n. L.  
s dlouholetými zkušenostmi  
s prací v sociální oblasti Karolína 
Wankovská.

Text a foto: Eva Břeňová

VÝrOČÍ

Diakonie oslaví
30. narozeniny
Diakonie u příležitosti 30. výročí zve 
veřejnost na benefiční promítání  
v letním kině. Akce se koná  
29. června, promítaným filmem 
budou Výjimeční. Areál se otevře  
v 19 hodin, promítat se začne 
ve 21.30 hodin. Výtěžek pod-
poří vznik Chráněného bydlení  
v Kamýcké ulici. /pošt/

Nová ředitelka diecézní charity  
Karolína Wankovská.  
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BOTaNicKÁ ZaHrada 

U bašty Baba je nová expozice 
na téma Českého středohoří

Bašta Baba v centru Litoměřic je již roky sídlem 
regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR. Z projektu LIFE České středohoří se 
povedlo zrekonstruovat část přilehlé zahrady, která 
nyní slouží také jako botanická expozice. Zahrada je 
přístupná veřejnosti buďto vchodem z Michalské ulice 
nebo brankou ze spodní části parku Václava Havla.

„Část zahrady jsme přestavěli na skalku, kterou jsme 
osadili zajímavými rostlinami. Máme zde i vzácné 
druhy, jako je koniklec otevřený, hlaváček jarní nebo 
bělozářka liliovitá. Všechny rostliny jsou k vidění  
i v přírodě Českého středohoří. Sazenice jsme zís-
kali darem z několika českých botanických zahrad,“ 
upřesňuje Petr Kříž z Agentury ochrany přírody  
a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště. 

Jednotlivé trsy rostlin jsou opatřeny cedulkami, 
takže návštěvník každý druh snadno rozpozná.  
V opravené části zahrady si je možné prohlédnout i 
velkoformátové fotografie, které budou v průběhu roku 
obměňovány. 

„Již dříve jsme na zahradě vytvořili geologickou 
expozici, která představuje doslova stavební ka-
meny Českého středohoří. Také jsme zde umístili 
několik dřevěných oveček. Ty mají připomenout, 
jak o okolní krajinu pečujeme. Jedná se především 
o volnou pastvu, která udržuje cenná místa, aby 
nezarůstala náletem. Pastva prospívá vzácným 
druhům rostlin nebo třeba motýlům. Ovečky do-
plnila i vyřezávaná koza. V rámci expozice je také 
možno navštívit syslí noru i s jejími obyvateli,“ do-
plnil Petr Kříž.

Zahrada je otevřená pravidelně ve všední dny 
přibližně od 8 do 17 hodin. Inovativním prvkem je  
i využití aplikace GEOFUN, ve které návštěvníci 
naleznou mnoho zajímavých a zábavných informací 
k zahradě. V této aplikaci je možné stáhnout jednu 
z mnoha vytvořených zážitkově-poznávacích her 
„Kousek Českého středohoří v Litoměřicích“. Hry 
rovněž vznikly pod záštitou projektu LIFE České 
středohoří.                         Text a foto: Ondřej Nitsch 

Zrekonstruovaná zahrada u bašty Baba nyní slouží jako botanická expozice o Českém středohoří.

OcENĚNÍ

Regionální značku
mají nově tři výrobky
V květnu udělila certifikační komi-
se již po patnácté značku České 
středohoří Regionální produkt, 
a to celkem pěti uchazečům. 
Certifikát si odneslo Pivo Lanýž  
z minipivovaru Dvůr Perlová voda, 
likérové víno Tergus z žernosecké-
ho rodinného vinařství Mikulenkovi 
(na snímku), kravské a kozí sýry  
a truhlářské kurzy Jak na dřevo 
Jana Marka z Merboltic a zážitkový 
komplex HistoryPark Ledčice.

Komise se sešla v prostorách 
Diecézního domu v Litoměřicích. 
O České středohoří Regionální 
produkt se tentokrát přihlásili tři 
producenti a dvě zařízení nabíze-
jící i regionální zážitek. Současně 
byl certifikát již podruhé obnoven 
Vl. Chovanečkovi za jeho vynikají-
cí pršuty a fermentované uzené 
výrobky i za jehněčí maso.  /kub/

ZÁKLadNÍ ŠKOLa HaVLÍČKOVa

Právě probíhá rekonstrukce atletického oválu 
Sportoviště při Základní škole 
Havlíčkova prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí. Na nový povrch 
atletického oválu nastoupí první 
sportovci již v červenci, v srpnu 
bude hostit „Kemp vítězů“ (více 
na str. 13).

„Atletický ovál byl již v hava-
rijním stavu a jeho rekonstruk-
ce se stala naprosto nezbytnou. 
Svým rozsahem navíc převyšova-
la finanční možnosti ZŠ Havlíč-
kova. Je zásadní nejen pro naši 
školu, ale i pro další zařízení, kte-
rá sportoviště využívají,“ sdělila 
Blanka Ježková, ředitelka ZŠ 
Havlíčkova.

„Sportoviště čeká oprava bě-

žecké dráhy, úprava travnatého 
hřiště uvnitř oválu i plochy pro 
skok daleký s rozběhem, a to  

v celkové částce 7,4 milionu korun. 
5,1 milionu z této částky uhradí 
dotace Národní sportovní agentu-

ry ČR,“ informovala Andrea Křížová, 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče MěÚ.

Sportovní areál najde využití  
v atletice, kopané, košíkové, 
hokeji, v neposlední řadě poslouží 
školním sportovním klubům i ve-
řejnosti. Poskytuje zázemí nejen 
základním školám Havlíčkova  
a Ladova, ale také Domu dětí  
a mládeže Rozmarýn a spor-
tovním klubům. K tréninkům jej 
využijí HC Stadion, FK Litoměři-
ce, ASK Lovosice LFP, TJ Slovan 
Litoměřice, Slavoj BK Litomě-
řice. Pro vlastní aktivity bude  
k dispozici i litoměřickým mateř-
ským školám. /eva/

OcENĚNÍ

Litoměřický Děkan je
krajským šampionem

Velkého úspě-
chu dosáhl 
B i s k u p s k ý 
pivovar U sv. 
Štěpána. Jeho 
j edenác tka 
Děkan totiž 
získala oceně-
ní za nejlepší 
pivo Ústecké-
h o  k r a j e . 
D v a n á c t k a 
Štěpán skončila 

navíc bronzová na Pivním jarmarku  
v Ústí nad Labem. 

Obě oceněná piva nabízí Biskup-
ský pivovar i infocentrum města  
v dárkovém balení. /tuc/

Stavební úpravy atletického oválu jsou v plném proudu.     Foto: r. Tuček
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STĚHOVÁNÍ ZUŠ 

V objektu VUSS chce město „Kulturně kreativní centrum“ 
Dokončení ze strany 1

V nové budově by mohla být k dispozici řada 
sálů: koncertní, multifunkční, divadelní a taneční, 
dále orchestrální zkušebny, sborová zkušebna 
a dostatek učeben nejen pro ZUŠ, která má ak-
tuálně 989 žáků a pro své akce si musí pronají-
mat prostory, ale i pro ostatní subjekty působící 
ve městě. „Například pro místní kapely, které 
postrádají zkušebny i koncertní sály, stejně jako 
amatérské divadelní soubory, pěvecké sbory 
apod.,“ uvedla konkrétní příklady vedoucí odbo-
ru školství, kultury, sportu a památkové péče 
městského úřadu Andrea Křížová. 

Novinkou pro všechny, podtrhující inova-
tivnost projektu, má být i pořízení nadměrné 
LED obrazovky, jejíž velikost lze modifikovat 
až do rozměru 20 x 6 metru. Uplatní se jak 

pro potřeby ZUŠ, tak i Městských kulturních 
zařízení, která jsou partnerem projektu. „Zatím-
co ZUŠ využije obrazovku hlavně na podporu 
moderního vzdělávání (interaktivní kulisa pro 
dramatický kroužek, vizuální znázornění pro 
výtvarníky, kulisa pro hudební představení 
apod.), my ji využijeme především na výstavišti 
k modernizaci výstavních expozic, abychom se 
přiblížili k zahraničním inovativním stylům pre-
zentace vystavovatelů. Další možností je pak 
organizace  on-line konferencí a akcí obdobné-
ho typu,“ uvedla ředitelka MKZ Michaela Mokrá. 

Stát dosud rozvoj zájmové umělecké 
činnosti nepodporoval. Propojení kulturního 
dění s uměleckým vzděláváním je nyní velkou 
příležitostí nejen pro zkvalitnění zázemí a další 
rozvoj ZUŠ, ale i pro záchranu objektu, který 

má díky svému strategickému umístění velký 
potenciál pro rozvoj života v centru města.  

V programu MK je alokováno 2,7 miliardy 
korun na vznik alespoň 15 obdobných center. 
Přímo do Ústeckého kraje má jít cca 180 mi-
lionů korun. Spoluúčast může dosáhnout až 
75 procent celkových nákladů na realizaci. 
Náklady na realizaci litoměřického projektu 
jsou odhadovány na zhruba 100 milionů korun, 
nicméně nutná bude aktualizace odrážející 
změnu cen ve stavebnictví. 

O tom, zda bude litoměřický projekt pod-
pořen, rozhoduje v prvním kole Regionální stá-
lá konference Ústeckého kraje a následně v 
kole druhém Ministerstvo kultury. Výsledek by 
měl být znám na konci letošního roku.

                                                Eva Břeňová

ÚSPĚcH

Tina z Litoměřic je třetí v republice
Skvělého úspěchu dosáhla  
v celostátní soutěži žáků ZUŠ  
v sólovém a komorním zpěvu 
Tina Šredlová z Litoměřic. 

Dívka, kterou učí Jana Červinková, 
získala v Turnově ve své kategorii a 
v konkurenci sedmnácti nejlepších 
třetí místo. Soutěž se kvůli covidové 
pauze uskutečnila místo po třech 
až po čtyřech letech.

„Úspěchem bylo už to, že se Tin-
ce podařilo do ústředního kola po-
stoupit. Je to velmi talentovaná žá-
kyně, která se vedle zpěvu věnuje i 
hře na zobcovou flétnu a úspěšně 
i tanci,“ říká o ní Jana Červinková a 
dodává, že na turnovském úspěchu 
Tiny měla podíl i další kantorka ZUŠ 
Saša Pallasová, která ji v soutěži 
doprovázela na klavír.

L i toměř i c ké  zpěvačky 
slavily úspěchy na soutěžích  
i  v minulých letech, na-

příklad v roce 2018 postou-
pily po výhře v krajském kole 
do „republiky“ M. Kirschnerová  

a D. Středová, soubor Daisies  
a duo K. Chalupová a A. Pachirová.            

Miroslav Zimmer 

Tina Šredlová s učitelkou Sašou Pallasovou.              Foto: Jana Červinková

ZÁPiSy

Přihlášené děti čekají
talentové zkoušky
Ze čtyř oborů – hudebního, vý-
tvarného, literárně dramatické-
ho a tanečního, mají na výběr  
v příštím školním roce zájemci  
o studium na Základní umělecké 
škole v Litoměřicích. Rodiče již 
nyní mohou přihlašovat své děti, 
a to prostřednictvím on-line při-
hlášky, která je na stránkách 
školy www.zusltm.cz, nebo na 
www.izus.cz.

Jak uvedla ředitelka ZUŠ 
Dominika Valešková, v průbě-
hu června bude škola přihlá-
šené kontaktovat a pozve je  
k talentovým zkouškám. Výtvarný  
a taneční obor už termíny znají 
- prvně jmenovaný 27. června, 
taneční pak o den později. Dra-
matický obor pozve přihlášené 
na červnové termíny, nejpoz-
ději však do 30. června. Časy 
ještě škola upřesní. Pokud 
jde o pobočky ZUŠ (Terezín, 
Úštěk, Liběšice, Křešice, Bro-
zany a Bohušovice), tam bude 
záležet na dohodě rodičů  
s jednotlivými pedagogy.

U hudebního oboru lze 
očekávat tradičně velký zá-
jem o hru na klavír, větší 
šanci zapsat se však bu-
dou mít zájemci o studium 
dalších, především dechových  
a smyčcových nástrojů, kde je 
nabídka bohatší.

V tomto školním roce navště-
vuje ZUŠ téměř tisíc žáků. Škola, 
která loni oslavila 120 let činnosti, 
dosahuje každoročně výborných 
výsledků v krajském i celostátním 
měřítku.             Miroslav Zimmer

UdÁLOST  

Kožená zahájila ZUŠ Open
Kyticí a sborově zazpívanou písničkou „Zahrajte 
mi mou, Litoměřickou…“  přivítali 24. května  
na festivalu ZUŠ Open v Litoměřicích světozná-
mou českou operní divu Magdalénu Koženou.

Té totiž svěřila škola pomyslný klíč od „Brány umění 
otevřené“, jak si název festivalu Litoměřičtí po svém 
doplnili.  M. Kožená je patronkou tohoto festivalu, 
který má letos už šest let.  Výkony sólistů na sále 
i sborů na zahradě ZUŠky,  ji potěšily.  

Během setkání převzal žák školy Lucián Še-
divec, který se učí na akordeon,  jako dar repa-
sovaný nástroj. „Je to výsledek sbírky, kterou jsme 
vyhlásili na koncertu naší rozhlasové kapely a také 
daru manželů Kirkových v rámci projektu „Kdyby 
tisíc klarinetů“,  uvedl Vladimír Kroc za NF Českého 
rozhlasu, který  spolupracuje s NF Kožené. 

Pěvecké sbory, sólisté i publikum spojili v zá-
věru setkání síly a spolu s Magdalenou Koženou  
(na snímku vlevo) zazpívali známou píseň „Ach 
synku, synku“. Text a foto:  Miroslav Zimmer
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NOVÉ MÍSTO K SETKÁVÁNÍ 

Nejen pro děti je otevřen klub KRA
Pro rodiče, jejich děti a pro 
všechny napříč generacemi 
je otevřen Komunitní Rodinný 
Klub K.R.A. Litoměřice. Díky vý-
znamnému přispění města Lito-
měřice došlo v minulých týdnech  
v prostorách ZŠ U Stadionu ke 
slavnostnímu otevření klubu 
KRA, tedy „Kontaktního Rodi-
čovství Aktivně“.

„Naším cílem bylo vytvořit místo, 
kde se bude setkávat komunita 
rodičů a dětí nejen za sychravé-
ho počasí. Takové místo, kde si 
děti budou moci hrát a rodiče 
spolu komunikovat, přitom se 
budou cítit bezpečně. Připravu-
jeme také zajímavé rukodělné 
i vzdělávací workshopy, a to 
samozřejmě nejen pro rodiče, 
ale pro kohokoliv,“ přiblížila Ale-
na Talácko Černá, předsedkyně 
spolku KRA Litoměřice, který za 
vznikem klubu stojí.

Klub KRA získal velmi silnou 
podporu veřejnosti. Opravy, vý-
malby, pokládání podlah, montá-
že, štukování, to vše vznikalo za 
přispění členů KRA Litoměřice 
a jeho sympatizantů. Vybavení 
vnitřních prostor zajistili sou-
kromí dárci.

Město podpořilo vznik klu-
bu KRA částkou 90 tisíc korun 
z celkových přibližně 150 tisíc 
korun. „Projekt nás ihned zaujal, 
uvítali jsme jej. Vnímáme, že ta-
ková místa v našem městě chy-

bí a chceme podporovat jejich 
rozvoj. Pro rodiče je nezbytné 
se setkávat, stále se rozvíjet, 
vzdělávat, i pro malé děti je se-
tkávání důležité. Proto dál vytvá-
řejme podmínky a zázemí pro tyto 
skupiny občanů našeho města,“ 
uvedl místostarosta Lukas Wün-
sch a dodal, že v současné době 
Litoměřice jednají o dalších 
možnostech vzniku podobných 
míst, která by tyto služby dále 
rozvíjela.

Klub KRA vznikl v prostorách 
Základní školy U Stadionu, na 
místě bývalé večerky. „Můžeme 
zde hovořit o průsečíku mezi 
potřebami maminek i školy, kdy 

se podařilo najít plnohodnotné 
uplatnění pro prázdné prostory, 
jejichž využití nijak nesouviselo 
se školou či vzděláváním. A to se 
teď mění,“ dodal litoměřický radní 
Filip Hrbek.

Slavnostnímu otevření klubu 
KRA byli kromě výše zmíněných 
zástupců města přítomni také 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče MěÚ 
Andrea Křížová, ředitel ZŠ U Sta-
dionu Milan Sluka, nejen hudební 
doprovod zajistil Sváťa Horváth.

Více informací o klubu i jeho 
provozu najdete na http://kra.
wz.cz/ nebo na Facebooku KRA 
Litoměřice.        Anna Hrochová

Takto vypadají prostory nového klubu Kra.     Foto: anna Hrochová

Galerie

Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, otevírací 
doba v letní sezoně (červen - září) 
denně, vč. pondělí, 10–18 hod.

Stálá expozice Gotika. Umělecká 
topografie regionu severních Čech 
ve 13. – 16. století, hlavní výstavní 
budova, Michalská 29/7, nabízí vý-
běr z nejvýznamnějších památek 
regionálního gotického umění, a to 
včetně výjimečného oltáře Mistra 
litoměřického oltáře (1500–1505).  

V hlavní výstavní budově, Michal-
ská 29/7, bude 24. 6. – 25. 9. zpří-
stupněna hlavní výstava letní vý-
stavní sezony galerie Nazí. Přirozeně 
/ Naked. Naturally. Návštěvníkům 
představí fenomén zachycení přiro-
zeného nahého lidského těla v čes-
kém výtvarném umění od poslední 
čtvrtiny 19. století do současnosti, 
a to různými formami umění – kres-
bou, grafikou, malbou, plastikou 
i fotografií.  

Muzeum insitního umění, Mírové 
nám. 24/16 (zadní trakt), nabízí stá-
lou expozici Muzea insitního umění 
– unikátní a vůbec nejrozsáhlejší 
muzejní kolekci děl insitního umění 
v ČR. Dne 23. 6. v 17 hod. zde bude 
slavnostně zahájena výstava Josef 
Heja (1902–1985). Moravský Cha-
gall – reprezentativní retrospektivní 
výstava ke 120. výroční narození 
výjimečného lidového tvůrce, ne-
profesionálního řezbáře.   

Diecézní muzeum v Litoměřicích, 
Mírové nám. 24/16 (přední trakt), 
zve k návštěvě stálé expozice, která 
je společným projektem Severočes-
ké galerie výtvarného umění v Lito-
měřicích a Biskupství litoměřického. 
Expozice prezentuje výběr nejvý-
znamnějších kulturních památek 
ze sbírek historického Diecézního 
muzea, doplněný dalšími příklady 
jedinečného umělecko-historického 
dědictví z území litoměřické diecéze. 

V kostele Zvěstování Panny Marie 
bude dne 2. 6. v 17 hod. slavnostně 
zahájena výstava Magické aktuality 
/ Vzpoura lenochodů. Výstava před-
staví tvorbu multimediálního umělce 
Jiřího Černického a jeho manželky 
Michaely Černické. Oba autoři se 
vyjadřují odlišnými výtvarnými 
prostředky k tématům jak naléhavě 
aktuálním, tak i nadčasovým, k otáz-
ce postavení žen ve společnosti, 
k ekologické krizi, atd. Dne 10. 6. 
se v prostorách výstavy uskuteční 
komorní koncert Dechového kvinte-
ta 4+1, který je součástí Festivalu 
Ludwiga van Beethovena 2022. Od 
21 hod. bude kostel zpřístupněn 
v rámci Noci kostelů.  

Změna programu vyhrazena. Více 
na www.galerie-ltm, FCB a IG. 

VZOrNÁ rEPrEZENTacE 

Basketbalistky uspěly v národním finále
Tým U12 reprezentoval litomě-
řický basketbal na Národním 
finále (mistrovství republiky) 
své věkové kategorie, které se 
konalo ve dnech 6. – 8. května  
v Pardubicích. A rozhodně se 
neztratil. 

Po úvodní jasné výhře nad BSK 
TJ Jičín a prohře s budoucími 
těsně poraženými finalistkami  
z Basket Slovanka holky po-
stoupily ze 2. místa ve skupině 
do čtvrtfinále. V něm se střetly  
s vysoce favorizovanými Lvicemi 
Hradec Králové, které ale svým vý-
konem dokonale překvapily a celý 
zápas se s nimi přetahovaly o ve-
dení a postup. Těsná prohra, kdy 
se soupeřky do konce strachovaly 
o výsledek, nás poslala do bojů  
o 5. – 8. místo. 

Pro přetrvávajícím zklamání 
z uniklého postupu do semifi-
nále v následujícím zápase se 
Žabinami Brno holky nepodaly 

optimální výkon a celkem jasně 
prohrály. Morálku a neskutečnou 
bojovnost však prokázaly v ná-
sledujícím zápase o konečné  

7. místo, které vybojovaly epickým 
výkonem po druhém prodloužení, 
což bylo krásné vyvrcholení po-
dařeného turnaje.        Petr Galia

Litoměřické basketbalistky ve věkové kategorii U12 obsadily na národním 
finále v Pardubicích pěkné 7. místo.                                  Foto: archiv klubu

DĚTI 12



TÁBOr S OLyMPiONiKy 

Kemp vítězů povedou špičkoví atleti
Od 15. do 19. srpna zaplní zre-
konstruovaný atletický ovál při 
ZŠ Havlíčkova „Kemp vítězů“, 
což je pětidenní sportovní pří-
městský tábor pod vedením 
špičkových českých olympio-
niků. 

„Děti od 6 do 15 let zažijí týden 
plný pohybu, zdravého životní-
ho stylu a rozvoje mentálních 
schopností,“ zve šéftrenérka 
kempu Denisa Helceletová, která 
ještě s příjmením Rosolová slavila 
úspěchy na mistrovství světa či 
Evropy jako běžkyně na 400 met-
rů překážek. 

Projekt pod patronátem čes-
kých olympioniků má už pětile-
tou tradici. Novinkou letošního 
ročníku je rozšíření počtu pat-
ronů, kteří osobně povedou celé 

turnusy. Vedle zakladatelů Kempu 
vítězů, tvůrců sportovní meto-
diky a hlavních patronů, manželů 
Helceletových nově na kempech 
povedou tréninkové jednotky 
osobně také sprinter Petr Svo-
boda, tyčkařka Jiřina Ptáčníková, 
skokan do výšky Jaroslav Bába, 
oštěpař Petr Frydrych a skokan 
do dálky Radek Juška. 

Registrace je v plném proudu. 
Více informací najdete na www.
kempvitezu.cz.             /red/

ČERVEN

st 1. 6. / 15.00 – 18.00
Den dětí s Komenským
Vraťte se s námi v čase a vyzkou-
šejte, jak to chodilo ve škole za 
života Jana Amose Komenského. 
Dětské oddělení | zdarma

st 8. 6. / 17.00 – 18.00
Expediční jachting – T. Kůdela
Co je vlastně expediční jachting? 
A musíme kvůli tomu do Afriky? 
A opravdu jde plout i s malými 
dětmi? Na tyto otázky vám odpoví 
jachtařský instruktor a dobrodruh 
Tomáš Kůdela. Galerie knihovny | 
vstupné 50 kč

st 15. 6. / 17.00
Vernisáž – František Tomík
Srdečně zveme na zahájení vý-
stavy maleb a grafik od Františka 
Tomíka. Výstava potrvá do konce 
září. Galerie knihovny | zdarma

st 22. 6. / 17.00
Dálkové treky: Nejlepší příběhy 
z hor  – Viktorka Rys
Dva roky pěšího putování divoký-
mi horami od Zlína až po Baku, 
nalehko, nízkonákladově a sólo. 
Poslechněte si nejlepší příběhy 
z hor, které se přihodily této 
ženě na dálkových trecích přes 
Karpaty, Balkán a Kavkaz. Galerie 
knihovny | vstupné 70 kč 

so 25. 6. / 14.00
Literární tržnice  – Knižní dort 
a swap knih
Přineste své přečtené knihy  
a vyměňte je za jiné. Na místě 
si můžete také půjčit kuchařské 
knihy z fondu knihovny. Tržnice 
Felixe Holzmanna | zdarma

V červenci bude knihovna z dů-
vodu povinné revize zavřená.

Knihovna

Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města 
vychází každé dva měsíce 
zdarma v nákladu 11 700 ks. 
Vydavatel Město Litoměřice, 
Mírové náměstí,  
412 01. iČO: 263 958. Za-
psán Ministerstvem kultury 
do evidence periodického 
tisku pod evidenčním číslem 
MK Čr E 17395.

Redakční rada: šéfredaktor 
zpravodaje ing. Eva Břeňová 
(eva), Lukas Wünsch, Tomáš 
Sarnovský, ing. Venuše 
Brunclíková a Václav Sedlák.
Tiskne Samab Brno, dis-
tribuce Česká pošta.

Příspěvky je možno zasí-
lat na e-mail: zpravodaj@
litomerice.cz. Uzávěrka 15. 
dne měsíce předcházejícího 
vydání. 
redakční rada si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit 
a po stylistické stránce 
upravovat. autoři nesou 
odpovědnost za obsah svého 
příspěvku.

ZÁJMOVÁ ČiNNOST

Rodiče mohou hlásit
děti do kroužků DDM
Dům dětí a mládeže (DDM) 
Rozmarýn hlásí plnou naplně-
nost příměstských táborů na 
léto. Zároveň vyzývá rodiče  
k přihlašování dětí do krouž-
ků, které má v nabídce. Regis-
trace je možná od 1. června.  
Prezentace zájmové činnosti 
proběhla na Dni otevřených dveří 
27. května v areálu DDM. „Rodi-
če s dětmi si mohli prohlédnout 
vnitřní i venkovní prostory Roz-
marýnu, zasoutěžit si a poznat 
pracovníky, kteří jednotlivé 
kroužky vedou. K vidění byly  
i ukázky rukodělných, výtvarných, 
tanečních, sportovních a dalších 
aktivit,“ uvedla Zuzana Bendová, 
ředitelka DDM.                      /tuc/

POSLEdNÍ VOLNÁ MÍSTa 

Bezva tábor je i pro babičky a děti
Příměstské tábory v Litoměři-
cích, zážitkový a adrenalinový 
westernový tábor pro malé  
i velké kovboje a kovbojky nebo 
tábor pro rodiče či babičky  
s dětmi? 

To jsou Bezva tábory, které 
pro vás a vaše děti každý rok 
připravuje Bezva parta na-
bízející spoustu nevšedních 
zážitků, neobvyklé aktivity, 
adrenalin a hlavně neobvyklý 
způsob trávení volného času  
o prázdninách. 

Posledních pár volných míst 
čeká možná právě na vás. A tak 
pokud ještě nemáte zaplněný 
čas, můžete vsadit na jistotu. 
Oblíbený tábor pro rodiče s dět-
mi nabízí poslední volná místa  
u Máchova jezera v Doksech. Pří-
městské tábory v Litoměřicích 

mohou navštívit děti od 3 – 15 
let, vybírat můžete z různých té-
mat, např. Boj o přežití, Putování 
přírodou (3 – 6 let), Sportovní 

hry, Adventures. Jezdíme do 
jump areny, Mirakulu, aquaparků 
či zoo. Nudu vaše děti rozhodně 
nezažijí.                Adéla Marková

ULicE OSVOBOZENÍ

Tábory s Veselou vědou jsou
určeny pro malé badatele
Na léto nabízí organizace Veselá 
věda v Klubovně v ulici Osvobo-
zení příměstské tábory pro děti 
a nadějné badatele z Litoměřicka 
od 4 do 10 let. Konat se budou 
v termínech od 18. 7. do 22. 7. a 
od 25. 7. do 29. 7. 

To nejdůležitější, co chceme v dě-
tech zanechat, je přirozená zví-
davost a touha po poznávání. Ak-
tivity přibližují dětem vědu hravou 
formou a jsou plné zábavných 

pokusů z chemie, biologie a fyziky. 
Zvídaví táborníci si tábor ná-

ležitě užijí. Čeká na ně badatelská 
stezka, výlet a pokusy. Každý si 
vyzkouší laboratorní pipety, vál-
ce, kádinky, badatelský deník  
a mnoho dalšího. Malí badatelé 
vytvoří minisopku, prozkoumají 
svět rostlin a květů, vyrobí pří-
rodní lepidlo, prozkoumají filtraci, 
budou pozorovat hmyz, zvládnou 
zvětšování a zviditelňování otis-
ků prstů, zjistí, jestli může jablko 
svítit, užijí si pečení ve sluneční 
troubě, výrobu slunečních hodin 
a zvládnou výrobu provázkového 
telefonu a vodního xylofonu.

Vše je vyváženo pohybem  
a hrami venku. Více na www.vese-
laveda.cz.            Jaroslav Faltýn
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Letní
kino

STĚHOVÁNÍ EXPOZicE

Výstavu F. Holzmanna
najdete v hradu
Výstava věnovaná komikovi Feli-
xi Holzmannovi se přestěhovala. 
Město se ji rozhodlo přesunout 
do hradu. Původně se nacházela  
v zasedací místnosti radnice, nyní 
je k vidění před vstupem do VIP 
salonku v gotické kapli hradu. Bude 
tak více na očích jak turistům, tak 
i návštěvníkům kulturních akcí. 
Zhlédnout ji můžete nejen v době 
otevření recepce, ale i při kulturních 
akcích pořádaných v hradu. Recep-
ce je otevřena každý den od 9 do 
12.30 a od 13 do 17 hodin.      /kek/

NÁdVOřÍ diVadLa

Novinkou je venkovní divadelní scéna
MKZ Litoměřice přicházejí se 
zajímavou nabídkou pro letošní 
léto. A tím je první ročník letní 
divadelní scény. Vše se odehraje 
na nádvoří u Divadla K. H. Máchy, 
které slaví 200. výročí založení.

Sérii letních představení zahájí 
hra Příběh jednoho hradu, ve kte-
ré zazáří Veronika Nová Arichteva, 
Ernesto Čekan nebo Jan Antonín 
Duchoslav. V červenci se dále v 
programu objeví pohádka divadla 
Koňmo a také koncert skupiny 
Team revival. 

Srpnový program bude stejně 
pestrý, složený z jednoho večerního 
představení, pohádky a koncertu. 
Divákům by neměla uniknout hra 
Krasavci na chmelu – crazy komedie  
s hvězdným obsazením. K letní zá-
bavě rozhodně patří koncert ABBA 
revival, který divadlo do programu 
zařadilo. S pohádkou Velká dobro-
družství přijede na začátku srpna 
Divadlo Za2. 

Teplé letní večery během 
prázdninových měsíců přímo 

vybízejí vyrazit za kulturními zá-
žitky. Krásné prostředí divadla, 
hudba, pohádky, občerstvení  

z divadelní kavárny! To vše vás čeká 
v létě v divadle.   Daniela Kekrtová,

                   MKZ Litoměřice

SENiOři, NEPřEHLÉdNĚTE

Na Zahradě Čech proběhne Senior fest
Městská kulturní zařízení zvou 
nejen seniory na festival s bo-
hatým kulturním i doprovodným 
programem. Koná se 19. června 
od 10 hodin.

Celým programem bude provázet 
moderátor Zdeněk Lukesle. Na 
venkovním pódiu výstaviště Za-
hrady Čech se představí Regius 
Band Jitky Dolejšové, Áda Škar-
da Band, sbor Puellae Cantantes, 
Cimbálovka Peter Goryczka nebo 
Krušnohorka. Pro návštěvníky jsou 
připraveny rozmanité workshopy, 

např. na téma floristika, palič-
kování nebo výroba ručního papí-
ru. Dále seminář o bezpečnosti, 
ukázky sportovních aktivit, jako 
je zdravotní cvičení, flowin pro se-
niory, ukázky netradičních sportů 
– trikke, kubb, bollo ball, mölkky 
nebo diskgolf.

Interaktivní miniexpozici na-
bídne Hospic sv. Štěpána. Před-
vede zdravotnické pomůcky, 
ukázky péče o nemocné či ukázky 
terénních odlehčovacích služeb. 
Přítomni budou zaměstnanci 
hospicu, kteří denně do terénu 

vyjíždějí a denně se o nemocné 
starají. Mohou tak příchozí účast-
níky nejlépe informovat o fungo-
vání a službách. 

Senior fest by měl motivovat 
seniory k aktivnímu trávení 
volného času. Nabídne svým 
návštěvníkům kromě osobních 
setkání s přáteli také konzultace 
s řadou odborníků v rámci seminá-
řů. Příjemná bude jistě už jen pro-
cházka po výstavišti, relaxace na 
lavičce, káva u fontánky a poslech 
dobré hudby. Cena vstupného je 
50 Kč.                                /kek/

HUdBa

Město zve seniory
na hudební odpoledne
Další akci určenou litomě-
řickým seniorům připravili pra-
covníci odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví městského úřa-
du. Hudební odpoledne spojené 
s tancem a občerstvením se 
uskuteční ve středu 15. června 
od 14 do 17 hodin v Kulturním 
a konferenčním centru v Lito-
měřicích. Přítomným bude hrát 
lovosicko-litoměřická skupina 
Relax. Vstupné na oblíbené 
hudební odpoledne je tradičně 
zdarma.                           /tuc/

3. 6. Nejhorší člověk na světě 
Norsko, Francie, Švédsko, Dánsko, 
2021, 129 min.
Režie: Joachim Trier
Film na pomezí dramatu a komedie 
vypráví vtipně, pravdivě a s citem  
o vztazích a životě v době, kdy může-
me mít téměř nekonečné možnosti, 
a přesto si připadat jako nejhorší 
člověk na světě.

10. 6. Koncert Peppe Voltarelli & 
Amici, od 20.00
Italský hudebník z Kalábrie 
po delší době v Litoměřicích.  
Více na www.modryznebe.cz

11. 6. Středohorská VESPAráda  
a projekce tematického filmu

24. 6. Vyšehrad: Fylm
ČR, 2022, 105 min.
Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek
Nekorektní, vulgární a vtipný film  
o fotbalovém hráči Lavim, který se 
řítí z jednoho problému do druhého. 

25. 6. Známí neznámí
ČR, 2021, 103 min.
Režie: Zuzana Marianková
Hořkosladká komedie o partě čes-
kých a slovenských přátel, kteří se 
sejdou v pražském bytě, aby oslavili 
příchod nového roku. Adaptace svě-
toznámé předlohy Naprostí cizinci. 

29. 6. Výjimeční
Francie, 2019,  114 min.
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Benefiční promítání u příležitosti  
30. výročí Diakonie v Litoměřicích. 
Výtěžek podpoří vznik nového 
Chráněného bydlení v Kamýcké ulici. 
Drobné občerstvení zajištěno. 
Bruno (Vincent Cassel) vede ne-
ziskovou organizaci pečující o au-
tistické děti i dospělé. Těžké životní 
příběhy jsou podány s laskavým 
humorem. 

Jednotné vstupné: 120 Kč
www.kinoostrov.cz 

NEJVĚTŠÍ rOdiNNÝ FESTiVaL V Čr

Bezva Fest slibuje bezva zábavu.
Přijedou Cristovao, Pokáč i Uhlíř
18. června se uskuteční druhý ročník rodinného festivalu Bezva 
Fest na Střeleckém ostrově. Festival je unikátní tím, že zaplatíte 
jen vstupné a veškeré atrakce a doprovodné aktivity máte zdarma. 
V prodeji je z toho důvodu jen omezený počet vstupenek. 

Mezi hlavními hvězdami se představí B. Cristovao, Pokáč, J. Uhlíř, Lollipopz, 
Štístko a Poupěnka nebo M. Růžičková, Pigy a Lilly či Mlsotkové. Pro děti 
bude připraveno přes třicet atrakcí. Těšit se dále můžete na obrovskou 
game zónu s virtuální realitou, youtubery (Tary, Tom a Lea, V. Spurná  
a další), beauty zónu, chlapáckou zónu, retro zónu, Hot wheels a 
Barbie herny, zónu povolání či charitativní zónu. Tohle vše jen za cenu 
vstupného. Více informací najdete na www.bezvafest.cz.            

Adéla Marková
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MÍrOVÉ NÁMĚSTÍ, ZaHrada ČEcH, LOdNÍ NÁMĚSTÍ

Hasičské slavnosti i letos 
vyvrcholí hudební fontánou
Litoměřice se chystají na největší 
celorepublikový sraz hasičstva  
s nejrozsáhlejší výstavou 
hasičské techniky. Jedná se již  
o 8. ročník, který proběhne  
ve dnech 10. – 11. června. 

Ten, kdo v těchto dnech zavítá 
na výstaviště Zahrada Čech, na 
Mírové náměstí a posléze na 
Lodní náměstí, se může těšit na 
hasičskou techniku od té nejstar-
ší ze sbírek sborů dobrovolných 
hasičů až po tu nejmodernější  
a speciální, kterou disponuje 
Hasičský záchranný sbor ČR. 

K vidění budou staré zápřahové 
stříkačky, parní stříkačky i histo-
rické hasičské automobily. Větši-
na techniky se aktivně prezentuje  
v rámci ukázek, které probíhají po 
dobu celých slavností. Velkému 
úspěchu se vždy těší jednotlivé 
ukázky sborů dobrovolných hasi-
čů, které si sami secvičili.

Tradičním partnerem akce je 
Hasičský záchranný sbor ČR, jenž 
zde naopak prezentuje techniku 
nejmodernější v rámci statických 
i dynamických ukázek.

Řada soutěží je připravena i 
pro děti jak na výstavišti, tak v 
rámci Dne otevřených dveří na 
stanici litoměřických profesio-
nálních hasičů.

Sobotní dopoledne patří 

slavnostnímu nástupu. Na 
Mírovém náměstí defiluje přes 
300 sborů a k vidění jsou také 
historické prapory, kterých se 
pravidelně schází přes 120. Dů-
ležitým prvkem pro zdárný prů-
běh oslav, a speciálně sobotního 
slavnostního nástupu, jsou koň-
ská spřežení. 

Nedílnou součástí oslav je 
také páteční Floriánská mše, ce-
lebrovaná v katedrále sv. Štěpá-
na.

Sobotní večerní program 
na Lodním náměstí je zamě-
řen na prezentaci Hasičského 
záchranného sboru ČR a jeho 

techniky. Hasiči zde předvedou 
ukázky své práce na vodě včetně 
široké škály techniky a vybavení.

Vrcholem slavností je hasič-
ská hudební fontána, již tradiční 
vodní a světelná show stříkaná 
hasičskými proudnicemi, které 
mají dostřik až 120 metrů. Výška 
fontány je přes 67 metrů. 

Tuto největší a nejvýznam-
nější akci svého druhu v Česku 
navštívilo při minulém ročníku 
27 tisíc návštěvníků a přes 250 
hasičských sborů přivezlo do 
Litoměřic 300 kusů historické 
hasičské techniky.           

Nikola Studená

ČESKÉ STřEdOHOřÍ

Cyklobus zahájil
dvanáctou sezonu
Oblíbený cyklobus od 30. dubna 
opět každý víkend vyváží zájem-
ce do kopců Českého středohoří. 
Je určen především pro cyklisty, 
ale často jej využívají i běžní tu-
risté, kteří se pak vydávají dál za 
vrcholy a památkami Českého 
středohoří.

Kapacita, kterou cyklobus dispo-
nuje je 19 kol a 19 míst k sezení. 
Ideální je tedy si své místo dopředu 
rezervovat (rezervace.ceskestre-
dohori.info). Cyklobus vyjíždí  
z Roudnice nad Labem a Litoměřic, 
se zastávkami Bílý Újezd, Kletečná 
a Lovečkovice, Mukařov. V případě 
trasy směrem Kletečná zastavuje 
i v Lovosicích.

Novinkou letošní sezony je 
úprava jízdního řádu pro sobotní 
jízdy. Ve směru na Kletečnou vy-
jíždí spoj z Roudnice již v 10 hodin  
a vyhověl tak přáním cyklistů, kte-
ří si chtějí udělat delší výlet dále 
do Středohoří. Směr Lovečkovice 
– Mukařov vyráží v 8 hodin a pak 
až ve 12 hodin. V neděli cyklobus 
obě dopolední trasy nasměruje na 
Mukařov a na Kletečnou naopak 
vyjede v poledne ve 12 hodin.

Jízdní řád a další bližší info  
k cyklobusu najdete na webu stre-
dohori.cz.       /tz/

VÝLET PO LaBi

Projeďte se výletní
lodí Florentina
Výletní loď Florentina znovu kotví  
v Litoměřicích na Střeleckém 
ostrově. V červnu i červenci na-
bízí kromě příjemného posezení  
s dobrým jídlem i několik plaveb  
s pestrým programem včetně uby-
tování v 49 luxusních kajutách. 
Plavby proběhnou 3.- 5. června  
a 4. – 6. července. Více informací 
najdete na stránkách www.floren-
tina-boat.cz.                /tuc/

cELOrEPUBLiKOVÁ aKcE

V Litoměřicích si dají
sraz vespy
V sobotu 11. června proběhne  
v Litoměřicích sraz milovníků Vesp. 
K vidění budou staré i moderní 
stroje této slavné italské značky. 
Akce začne příjezdem účastníků od 
8 do 10 hodin na Střeleckém ost-
rově, odkud v 10.30 všichni vyrazí 
na projížďku Českým středohořím. 
V 17 hodin se pak na Mírovém ná-
městí uskuteční hromadné focení. 
Následně bude program pokračovat 
opět na Střeleckém ostrově, kde 
od 19.30 zahraje v altánu kapela 
Toska a od 21.30 setkání skončí  
v letním kině promítnutím kultovní-
ho filmu Prázdniny v Římě. /tuc/

Hasičské slavnosti navštívily v minulosti vždy tisíce lidí.  Foto: Eva Břeňová

HrOZEN, GaSTrO FOOd FaST, POUŤ 

Za tři super akce zaplatíte jen stokorunu!
Propojit hned tři atraktivní kulturní akce se 
Městským kulturním zařízením podaří v sobotu 
4. června. Za pouhou stokorunu můžete navští-
vit Gastro Food Fest a pouť na Zahradě Čech,  
a poté se nechat zavézt do hradu na košt vín, 
tedy Litoměřický hrozen, přičemž jízdné tam  
i zpět je součástí vstupenky.

Festival pro všechny gurmány a milovníky dobrého 
tradičního i netradičního jídla a pití je jediným 
svého druhu na severu Čech. Pro návštěvníky 
je zde připraven výběr z pokrmů různých zemí, 
klasická i netradiční gastronomie, živé show 
věhlasných šéfkuchařů a další bohatý program. 
Gastro food festival je akce dvoudenní, program 
tedy pokračuje do neděle 5. června a otevřeno 
bude v sobotu od 10 do 20 hodin, v neděli pak 
od 10 do 17 hodin.

Součástí oblíbeného Gastro Food Festu bude 
pouť v areálu výstaviště, kde na návštěvníky če-
kají tradiční i moderní atrakce. Pobavíte se na 
autodromech, centrifuze, u střelnic, na kolotočích, 
houpačkách nebo skákacích hradech.

Hrad je v sobotu 4. června otevřen všem mi-

lovníkům dobrého vína. Uskuteční se zde jubilejní 
10. ročník Litoměřického hroznu, tedy soutěžní, 
prezentační a prodejní výstavy vín. Akce začíná  
v 10 hodin a ochutnávat vína a užit si pestrý kul-
turní program bude možné až do 22 hodin.                                             

Daniela Kekrtová

Litoměřický hrozen čeká 10. ročník. Znovu ho navštíví 
vinaři z celého Česka.                         Foto: Eva Břeňová
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Červen
1. 5. – 10. 6. Výstava výtvarných 
prací žáků ZUŠ
Knihovna K. H. Máchy

1. 6. Den dětí s Komenským
Vyzkoušejte, jak to chodilo ve 
škole za života J. A. Komenského
Knihovna K. H. Máchy, 15 h

2. 6. O Koblížkovi
Loutková pohádka Sváťova 
dividla. Tržnice F. Holzmanna, 
17.30 h

2. 6. Liga proti nevěře
Komedie s detektivní zápletkou v 
podání Agentury Nordproduction
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

3. 6. – 25. 9. Magické aktuality / 
Vzpoura lenochodů
Výstava výtvarných a multime-
diálních prací. Kostel Zvěstování 
Panny Marie. Vernisáž 2. 6., 17 h

3. 6. Nejhorší člověk na světě
Film na pomezí komedie a drama-
tu. Pravdivě a s citem o vztazích
Letní kino, 21.30

4. 6. Litoměřický hrozen
10. ročník soutěžní a prodejní vý-
stavy vín s bohatým programem
Kulturní a konferenční centrum 
(KKC), 10 – 22 h

4. 6. Dětský den
Nejen sportovní program pro 
všechny věkové kategorie
Letní koupaliště, 10 h

4. – 5. 6. Gastro food fest
Festival vysoké gastronomie, 
delikátních chutí i vůní
Výstaviště Zahrada Čech

4. – 5. 6. Pouť na Zahradě Čech
Více na straně 15.

5. 6. Velká cena Litoměřic
Bikrosové závody. Bikrosová dráha 
pod Bílou strání, start 10.15 h

7. 6. Travesti show
Nejúspěšnější česká travesti 
skupina Techtle Mechtle a Kočky 
v novém pořadu „Cabaret Šulin 
Růž“. KKC, 19.30 h

8. 6. Expediční jachting
Beseda s jachtařským dobro-
druhem Tomášem Kůdelou
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

8. 6. Jan Hřebejk
Beseda s komerčně nejú-
spěšnějším českým režisérem 
současnosti. KKC, 18 h

9. 6. Podlubák
Zpívání pěveckého sboru Hlásek
Litoměřické podloubí, 15.30 h

9. 6. O pyšné noční košilce
Loutková pohádka Sváťova 
dividla. Tržnice Felixe Holzmanna, 
17.30 h

9. 6. LiStOVáNí
A jak se vám líbím teď? Příběh  
o tom, když je vám 30 a nechcete 
zůstat pozadu
Kavárna Káva s párou, 18.30 h

10. 6. Noc kostelů
Představení křesťanské kultu-
ry, umění, hudby a duchovních 
hodnot. Římskokatolické kostely  
a kaple, 17 - 24 h

10. 6. Beethovenovské slavnosti
Dechové kvinteto 4 + 1
Kostel Zvěstování Panně Marii, 
19.30 h

10. - 11. 6. Hasičské slavnosti
Více na straně 15. 

10. – 12.6. Vesparáda
Více na straně 15.

10. 6. – 30. 9. Léto ve městě, 
léto ve dvojčeti
Výstavy, koncerty, setkání, open 
studio, nový cirkus. Gotické 
dvojče

10. 6. – 8. 7. Někdy prší, občas ne
Výstava ateliéru fotografie Luká-
še Jasanského fakulty umění  
a designu Univerzity J. E. Purkyně. 
Vernisáž 10. 6. od 18 h
Gotické dvojče

10. 6. – 30. 9. Osvícení
Sezonní světelný výstavní projekt. 
Gotické dvojče

10.6. Peppe Voltarelli & Amici
Koncert italského písničkáře, 
kytaristy a harmonikáře
Hospoda U letního kina, 20 h

12. - 19. 6. Bermudský trojúhelník
V unikátním projektu divadla KULT 
autobusem za hranice reality. 
Divadelní autobus, 19.45 h

13. 6. Deštivé dny
Drama s kriminálním příběhem  
v podání divadla Ungelt
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

15. 6. Setkání seniorů
Více na straně 14.

15. 6. – 30. 9. Vernisáž
Výstava maleb a grafik Tomáše 
Tomíka. Knihovna K. H. Máchy, 
17 h

15. 6. Absolventský koncert 
žáků ZUŠ
Divadlo K. H. Máchy, 18 h

18. 6. Bezva Fest 
Více na straně 14.

18. 6. 24 hodin v běhu
Běžecký závod. Kolik uběhnete 
km za 24 hodin?
Jiráskovy sady, 9 h

19. 6. Senior fest
Hudební i zábavní program pro 
seniory
Výstaviště Zahrada Čech, 10 h

19. 6. Symfonický koncert ZUŠ
KKC, 18 h

20. 6. Jednou v roce zlom se 
v boce
Taneční show pohybové školy 
DMC Revolution. KKC, 17 h

21. 6. Zahrada orchestrů
Koncert orchestrů, souborů a 
sólistů ZUŠ. Zahrada ZUŠ, 15 h

22. 6. Křest knihy autora 
Bronislava Macase/Jaroslava 
Ptáčníka
Vtipný popis historie a příběhů 
jedné studentské společnosti
Kavárna Káva s párou, 16 h

22. 6. Dálkové treky: Nejlepší 
příběhy z hor Více na straně 13.

22. 6. T-Mobile olympijský běh
Nezáleží na výkonu, ale radosti 
z pohybu. Střelecký ostrov, 18 h

22. 6. Litoměřické varhanní 
léto
Umělecké mládí aneb Varhaníci 
ZUŠ a komorní sbor Páni z Kali-
cha. Katedrála sv. Štěpána, 19 h

23. 6. Zvířátka a loupežníci
Loutková pohádka Sváťova 
dividla. Tržnice Felixe Holzman-
na, 17.30 h

23. 6. Koncert žáků ZUŠ
Varhanní sál ZŠ Boženy Něm-
cové, 18 h

24. 6. Fotky na dlažbě
Tradiční výstava fotografií  
s podtitulem: Jak znáte Litomě-
řice? aneb Víte, o jaké místo se 
jedná? Mírové náměstí, 9 – 16 h

24. 6. – 25. 9. Moravský Cha-
gall
Retrospektivní výstava lidového 
řezbáře Josefa Heji
Museum insitního umění
Vernisáž 23. 6. od 17 h
 
24. 6. Cantica Bohemica
Koncert ženského komorního 
sboru. Hradní galerie, 18 h

24. 6. Vyšehrad: Fylm
Nekorektní, vulgární a vtipný 
film z fotbalového prostředí
Letní kino, 21.30

25. 6. Literární tržnice
Křest kuchařky Peče celá země 
2, setkání s autory, swap
Tržnice Felixe Holzmanna, 14 h

25. 6. Známí neznámí
Hořkosladká komedie o vztazích 
party českých a slovenských 
přátel. Letní kino, 21.30

27. – 28. 6. Divadelní piknik
Pásmo představení tvorby lite-
rárně dramatického oboru
Minimax, odpoledne

27. 6. Předprázdninový koncert
chlapeckého sboru Páni kluci

Koncertní atrium hřiště ZŠ 
Boženy Němcové, 18 h

29. 6. – 25. 9. Nazí. Přirozeně
Výstava fenoménu zachycení 
přirozeného nahého lidského 
těla. Severočeská galerie vý-
tvarného umění 

29. 6. Schizzo Band 10
Koncert k 10 letům existence 
orchetru. KKC, 18 h

29. 6. Výjimeční
Benefiční promítání k 30. výročí 
Diakonie v Litoměřicích
Letní kino, 21.30

6., 13., 20., 27. 6. a 4., 11., 
18., 25. 7. Cihelna se hýbe
Běh po sídlišti Cihelna + kon-
diční posilování. Rákosníčkovo 
hřiště, 18 h

Hudební pondělky
Pravidelná dávka swingu, jazzu, 
latiny, country i popu v podání 
Áda Škarda band
Krušovická pivnice, 18 – 22 h

Červenec
1.7 . – 4. 9. Okruh po církevních 
památkách a vyhlídkách
Možnost návštěvy pěti litomě-
řických památek za zvýhodněné 
vstupné s odměnou 
Úterý - neděle  

11. 7. Ruční papír a papír  
v prostoru
Workshop, výroba papírové 
koule. Dílna ručního papíru, 10 h

15. 7. Dynamo old school vol. 1
Lodní náměstí, 20.00

18. 7. Ruční papír a papír  
v prostoru
Workshop, výroba závěsu ze 
slepovaných srdíček
Dílna ručního papíru, 10 h

21. 7. Příběh jednoho hradu
Divadelní představení Agentury 
Nordproduction
Letní divadelní scéna, 19 h

23. 7. Vyprávění starého vlka
Dětské představení divadelní 
společnosti Koňmo
Letní divadelní scéna, 15 h

23. 7. Monkey Business 
Letní kino, 20 h

28. 7. Team revival
Letní divadelní scéna, 19 h

29. – 30. 7. Pokořen
Komorní festival na břehu Labe
Střelecký ostrov

30. 7. Graselload „Ltm“ 
legends
Metalový festival. Zahrají kapely 
Fatal Punishment, Mother´s 
Milk, Anarchuz a další. Lodní 
náměstí, 17 h


