
HORNÍ NÁDRAŽÍ
UŽ JE V PROVOZU

Výluka na trati Lovosice - Lito-
měřice - Č. Lípa v listopadu po třech 
měsících skončila. Náklady na rekon-
strukci železničních mostů mezi Lito-
měřicemi a Lovosicemi přesáhly 332 
miliónů korun. Celkem 117 milionů 
korun zaplatila Správa železniční a do-
pravní cesty za rekonstrukci horního 
vlakového nádraží v Litoměřicích.

Několik let trvající jednání mezi li-
toměřickou radnicí a SŽDC o vzniku 
pro chodce bezpečného přechodu ná-
draží s vyústěním do Nerudovy ulice 
tak bylo završeno úspěchem. Vznikla 
bezbariérová nástupiště, nový želez-
niční přechod a přístupové chodníky. 
Dále došlo ke snížení počtu kolejišť 
a  opravě výhybek a návěstidel. Mo-
dernizace zabezpečovacího zařízení 
má být v  Litoměřicích, stejně jako 
například i v Lovosicích, dokončena 
v první polovině příštího roku. (eva)

Více k tématu na straně 2

KVALITU VEŘEJNÉ SPRÁVY
MĚSTA OCENIL I MINISTR

Město Litoměřice dosáhlo 
velkého úspěchu. Po Chrudimi 
se stalo teprve druhým městem 
v  České republice, které bylo 
zařazeno do nejvyšší Kategorie 
A Místní agendy 21, jež je výra-
zem vysoké kvality veřejné správy. 
Ocenění z  rukou představitelů 
Ministerstva životního prostředí 
převzali 1. prosince zástupci města 
v  čele se starostou Ladislavem 
Chlupáčem v Kaiserštejnském pa-
láci v Praze.  

„Velice si tohoto úspěchu vážím, 
protože za ním stojí několikaměsíční 
úsilí všech odborů městského úřadu 
při plnění náročných ukazatelů a kri-
térií potřebných pro vstup do nejvyšší 
kategorie A. Za to všem kolegům 
děkuji,“ konstatoval starosta.

Jak již starosta naznačil, cesta ve-
doucí k  převzetí nejvyššího ocenění 
byla složitá. Vrcholila 14. října, 
kdy před rekordním počtem osm-
nácti hodnotitelů prezentovali 
v  konferenčním sále hradu zástupci 
městského úřadu výsledky práce. 
Zároveň navrhovali způsoby, jejichž 
prostřednictvím lze dosáhnout 
zlepšení. „Bylo perfektní, že se celý 
tým soustředil hlavně na prezentaci 
slabých míst, protože to nebývá ob-
vyklé,“ uvedla jedna z  hodnotitelek 
Jiřina Vargová. 

Poukázat na oblasti, které je třeba 
zlepšit, se však Litoměřičtí nebojí. 
„Jen města, která si jsou vědoma 
svých slabin, se mohou dále rozvíjet,“ 
uvedl v té souvislosti starosta.   
Dokončení na straně 4

PRÁCE NA MOSTU
NEJSOU VE SKLUZU!

Rekonstrukce Tyršova mostu i na-
dále probíhá dle harmonogramu. 
Práce jsou intenzivně vedeny  na 
všech částech stavby. Ujistil o tom mi-
str stavby Petr Bezruč. „Je pravda, že 
současné deštivé počasí nám příliš ne-
pomáhá, protože nemůžeme izolovat 
a lepit těžké pásy na mostě vedoucím 
nad kolejemi. Každopádně stále platí, 
že do konce roku chceme vše ukončit 
tak, aby mohla být vpuštěna na most 
doprava,“ konstatoval  20. listopadu.

Radost má stavař z faktu, že na te-
rezínské straně již byly dokončeny obě 
mostovky, včetně mostních závěrů. 
Postupně přicházejí na řadu práce 
související s chodníkovou i vozovko-
vou částí. Dokončovány jsou gabio-
nové stěny a kanalizace. „V průběhu 
příštího týdne již bychom se měli 
s technikou dostávat až na první inun-
dační most, což práce, včetně zásypo-
vých,  podstatně zjednoduší,“ dodal 
Petr Bezruč.

Lávka pro pěší zůstává v  provozu. 
V  případě příchodu skutečné zimy 
bude s  využitím posypového mate-
riálu udržována tak, aby po ní mohli 
chodci i v prosinci procházet. (eva) 

BÁSNÍCI SE NATÁČÍ
I V LITOMĚŘICÍCH

Filmaři mají rádi Litoměřice. 
Tentokráte k nám zavítal režisér 
Dušan Klein, aby zde pořídil zá-
běry pro již šestou sérii oblíbe-
ných Básníků. V díle „Jak básníci 
čekají na zázrak“ se opět objeví 
Pavel Kříž a David Matásek, chy-
bět nebude Eva Jeníčková alias 
Vendulka utěšitelka, tentokráte 
jako ředitelka nemocnice, a mno-
zí další. I proto se některé záběry 
natáčely v  litoměřické nemoc-
nice, jiné v  hospici, domově pro 
seniory, kde proběhla i beseda 
s  tvůrci, další v  plaveckém bazé-
nu, odkud pochází i snímek dvou 
hlavních představitelů. (eva)

ČTĚTE UVNITŘ
• Lidé diskutovali o budoucnosti 

tržnice (str. 3)
• Město prodalo pozemky na 

Miřejovické stráni (str. 3)
• Cílem je vybudovat Ústav 

technického vzdělávání (str. 11)

Radniční zpravodaj

Horní vlakové nádraží je díky bezbariérovým nástupním ostrůvkům i pře-
chodu přes trať bezpečné. Foto Eva Břeňová 

Milí Litoměřičané,
několik let ve-
dená jednání 
mezi městem a 
vedením Sprá-
vy železniční 
a  dopravní 
cesty dospěla k 
cíli. Výsledkem 
je modernizo-

vané horní vlakové nádraží, které 
je bezbariérové a po instalaci svě-
telné signalizace zajistí bezpečný 
přechod kolejí s vyústěním do 
Nerudovy ulice. Zde stejně jako 
v případě Teplické ulice došlo 
krealizaci dalších úprav s cílem 
zvýšit bezpečí chodců. Po moder-
nizaci autobusového nádraží je 
irealizace tohoto projektu dalším 
významným krokem učiněným 
v zájmu dalšího rozvoje našeho 
města.  Věřím a vše tomu zatím 
nasvědčuje, že i Tyršův most bude 
dokončený v termínu a v lednu se 
městu přetíženému dopravou ko-
nečně uleví. 

Na závěr mi ještě dovolte po-
přát vám všem klidné a spokojené 
svátky vánoční.  S ohledem na vý-
voj v Evropě zmítané uprchlickou 
krizí a teroristickými útoky mu-
síme daleko více dbát na bezpeč-
nost a chránit svobodu a demo-
kracii v naší zemi. 

Ladislav Chlupáč 

Herci David Matásek a Pavel Kříž, kteří v Básnících začínali jako 17letí stu-
denti, při natáčení v litoměřickém plaveckém bazénu. Foto Karel Pech

ZASTUPITELÉ BUDOU
JEDNAT O ROZPOČTU

Rozpočet města na rok 2016 bude 
10. prosince hlavním bodem ve-
řejného jednání zastupitelstva, 
které začíná v 16 hodin v hradu..
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VZNIKLA ŘADA BEZPEČNÝCH PŘECHODOVÝCH MÍST 
   V  souvislosti s  rekonstrukcí 

horního nádraží, financované 
Správou železniční a dopravní cesty, 
realizovalo město Litoměřice na své 
náklady několik s tím souvisejících 
dopravně bezpečnostních opatření. 

„Předně došlo k  úpravě 
křižovatky Nerudovy a Nezvalovy 
ulice. A to tak, aby byla bezpečná 
jak pro chodce, kteří zde budou 
vycházet z  nového bezbariérového 
přechodu přes kolejiště, tak zároveň 
přehlednější pro řidiče. Tato inves-
tice vyšla město na 1,25 milionu ko-
run. Zahrnovala i úpravy přechodů 
pro chodce a chodníků nacháze-
jících se na pozemcích města, 
jako je chodník v  Nerudově ulici 
a přechodové místo na křižovatce 
ulic Nerudova a Smetanova. 

Nová přechodová místa, ten-
tokráte na náklady SŽDC, vyrostla 
i v  Teplické ulici. „Logické by se 
na první pohled zdálo vybudování 
přechodu ústícího do Resslovy 

ulice. Tomu však bránila existence 
skladu. Proto jsou přechody dva, 
a to s  vyústěním do Křižíkovy a 
Třebízského ulice,“ vysvětlila ve-
doucí odboru územního rozvoje 

MěÚ Venuše Brunclíková. 
Důvodem, proč nový chod-

ník nepokračuje podél kolejí až 
k pokratickým závorám, je chystaná 
stavba komunikace z mostu Gene-

rála Chábery, která má vést až 
k  pokratickým závorám. Jde o 
plánovanou investiční akci Ústec-
kého kraje. Po její realizaci se zde 
totiž zcela změní dopravní sou-
vislosti a chodník zde by mohl být 
překážkou. 

Jak vyplynulo z vyjádření SŽDC, 
v  průběhu další etapy revitalizace 
trati Lovosice – Česká Lípa bude 
vybudován i nový chodník vedoucí 
z  prvního nástupiště, podél zah-
rádek, až k  železničnímu přejezdu 
v  ulici Osvobození. „Zde bude 
zajištěn bezpečný přechod pro 
chodce směrem na Mostnou horu 
a ve směru opačném do města,“ 
upřesnila Venuše Brunclíková.

Další informace ze strany SŽDC 
zní, že bezbariérový přechod přes 
trať s vyústěním do Nerudovy ulice 
bude pro veřejnost otevřen až na 
jaře příštího roku. Důvodem je 
zpoždění dodávky signalizačního 
zařízení. (eva)

Nová dvě  přechodová místa vznikla v Teplické ulici. Žluté zábrany slouží 
v souladu s předpisy jako ochrana chodců. Foto Eva Břeňová 

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ
SMĚŘUJE KE 2. ETAPĚ

Do konce roku bude dokonče-
na první etapa regenerace pokra-
tického sídliště, na kterou získalo 
město dotaci z  Ministerstva pro 
místní rozvoj. „Vzhledem k  tomu, 
že je šance získat z  MMR i dotaci 
na realizaci druhé etapy, musíme 
připravit projektovou dokumenta-
ci také na část, která se dotýká ulic 
Pokratická, U Kapličky a z  části i 
Kubínova,“ informovala vedoucí 
odboru územního rozvoje městské-
ho úřadu Venuše Brunclíková. 

S cílem zjistit představy obyvatel 
této lokality o způsobu revitalizace 
uspořádalo město 30. listopadu pro 
veřejnost komentovanou prohlíd-
ku místa s  odborníky a městským 
architektem.  Do osmi zdejších 
panelových domů byly distribuo-
vány anketní lístky, na nichž lidé 

měli možnost vyjádřit své předsta-
vy tak, aby mohly být zapracovány 
do projektu. Termín pro odevzdání 
lístků, přičemž sběrnými místy jsou 
vinotéka U Kapličky, ZŠ Ladova, 
podatelna městského úřadu, je 4. 
prosinec. Názor je možné vyjádřit i 
prostřednictví dotazníku umístěné-
ho na webových stránkách města.

Revitalizace pokratického sídliště 
má celkem pět etap. Právě finišující 
první etapa se týká především okolí 
Pokratického potoka s  návaznými 
veřejnými prostory a pěší trasy za 
objekty ulice A. Muchy. Zásadní 
opravou prochází lávka u teplovo-
du. Budováno je nové odpočinkové 
místo s herními prvky. Součástí je i 
instalace nového mobiliáře, úpravy 
stávajících komunikací a výsadba 
zeleně. (eva)
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ZA KANALIZACI 
MĚSTO UŠETŘÍ 

Několik milionů korun ušetřilo 
město, když se mu podařilo sklou-
bit dlouho plánovanou výstavbu 
kanalizace v Želeticích s  rekonstrukcí 
odvodnění dešťových vod na silnici 
I/15 navazující na Tyršův most.

„Stalo se tak díky vstřícnosti 
zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
které je jak v  případě rekonstrukce 
mostu, tak odvodnění komunikace 
investorem,“ upozornila vedoucí od-
boru územního rozvoje městského 
úřadu Venuše Brunclíková, která o 
skloubení staveb intenzivně jednala. 
Výsledkem dohody byla úprava pro-
jektu tak, aby výkopy obou akcí šly ve 
stejných stavebních rýhách. O nákla-
dy na výkopy se obě strany podělily, 
nový povrch komunikace uhradí 
ŘSD, které se postaralo i o společné 
výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Což ji zlevnilo o zhruba 40%, takže 
město ve výsledku uhradí pouze 
7 milionů korun,“ upřesnila vedoucí 

odboru. V částce je zahrnuto i dlouho 
plánované vyznačení cyklotrasy ve-
doucí z Terezínské kotliny, přes most, 
do Vavřinecké ulice. Zde již byl vybu-
dován ostrůvek chránící cyklisty při 
odbočování vlevo.

Splašková kanalizace Želeticím 
dosud chyběla. Její stavbu město 
plánovalo několik let, ale vzhledem 
k nízkému počtu obyvatel zde žijících 
nedosáhlo na dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí. Trasa 
nové kanalizace vede od rozvodny 
elektřiny u příjezdu do Litoměřic ve 
směru od Terezína Želetickou ulicí až 
k  mostu. Vede v  tělese vozovky, což 
dopravu omezuje, nicméně silnice 
zůstává průjezdná.

Výstavba kanalizace v  Želeticích 
začala v srpnu a dokončena má být na 
jaře příštího roku. Poté bude vozovka 
od Tyršova mostu až po odbočku 
na Terezínskou kotlinu zfrézována a 
položen nový asfaltový povrch.   (eva)

Doprava je sice kvůli právě probíhající stavbě kanalizace v Želeticích ome-
zená, nicméně silnice zůstává průjezdná.  Foto Eva Břeňová 

Na řadě míst byly na konci listopadu v rámci 1. etapy regenerace sídliště 
dokončovány chodníky. Na pravé straně vidíme základy budoucího místa 
určeného k oddychu se třemi herními prvky pro děti. Foto Eva Břeňová 



NÁVRH NA ZRUŠENÍ TRŽNICE NEZÍSKAL PODPORU 
Tržnice nacházející se v historickém 

jádru Litoměřic by měla být zacho-
vána. Ovšem je třeba ji revitalizovat 
v  souladu s  městskou památko-
vou rezervací, snížit počet stánků 
ve prospěch zeleně a dalších funkcí 
a dovybavit ji nejen novým sociálním 
zařízením. Tak lze stručně charakte-
rizovat výsledek diskuse s  veřejností, 
kterou vedení města uspořádalo 4. lis-
topadu v hradu před plánovanou ak-
tualizací projektu revitalizace tržnice. 
Zúčastnilo se zhruba 70 lidí. 

„Vyslechli jsme řadu zajímavých 
námětů – od instalace pítka s  výlev-
kou na omývání ovoce a zeleniny, až 
po stojany na kola. Do projektu budou 
zapracovány. Potěšilo mě, jak se lidé 
do diskuse aktivně a smysluplně zapo-
jili,“ zhodnotil akci starosta Ladislav 
Chlupáč. Naopak podporu nezís-
kal návrh jednoho z  obyvatel města 
na úplné zrušení tržnice. Stejně tak 

městský architekt Jan Mužík odmítl 
její úplné zastřešení. „Chápu, že by to 
obzvláště v zimě mohlo být příjemné, 
ale s  ohledem na historické jádro 
města jsem zásadně proti takovému 

kroku,“ konstatoval architekt. Naopak 
lze podle něj navrhnout stánky tak, 
aby měly kryté zboží a částečně 
chránily před nepřízní počasí i zákaz-
níky.

Projekt revitalizace tržnice má 
město k dispozici od roku 2010, kdy 
ji využívalo 17 prodejců. Na real-
izaci se však nenašly finance, což by 
se mohlo změnit již v  příštím roce. 
Potřeby stánkařů, jejichž počet o pět 
poklesl, i obyvatel města se však od 
té doby změnily.  Vedení města proto 
přistoupilo k aktualizaci projektu, a to 
po jeho projednání s veřejností. 

V tuto chvíli je zřejmé, že dojde ke 
snížení počtu stánků, sjednocení je-
jich vzhledu, rozšíření zeleně, instalaci 
laviček a drobných herních prvků pro 
děti, vybudování nového sociálního 
zařízení, rozvodů a pokládce nového 
povrchu. Vše maximálně citlivě s ohl-
edem na unikátnost místa.  Jižní stra-
nou totiž prochází středověká hradba 
patřící k opevnění vzniklému za vlády 
krále Karla IV. a severní úsek je vyme-
zen parkánovou hradbou z  přelomu 
15. a 16. století. (eva)

PLATNOST PRŮKAZŮ
ZTP JE U KONCE

Platnost průkazu osob zdravotně 
postižených (TP, ZTP, ZTP/P) vstu-
pem do roku 2016 skončí. A to 
i v případě, že je na něm uvedena plat-
nost delší.  Jejich držitelům, kteří si 
do konce roku nepožádají na Úřadu 
práce v Litoměřicích (ulice Na Valech) 
o výměnu, nebude od 1. ledna příštího 
roku platit Evropský parkovací průkaz, 
zanikne jim nárok na slevu v dopravě 
i na další kompenzace.  

O výměnu je možno požádat 
i   v novém roce. Proces však bude 
náročnější. „V takovém případě lidé 
musejí počítat s  provedením nového 
posudkového řízení,“ upozornila Jitka 
Benešová, referentka odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví městského úřadu.
Podle Hany Lamošové, pracovnice 
Úřadu práce v  Litoměřicích, která 
má tuto problematiku v  kompetenci, 
se výměna v  Litoměřicích a v  obcích 
spadajících do jejich správní působnosti 
stále ještě týká několika stovek osob 
zdravotně postižených. (eva)
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V hradu u pracovních stolů lidé sepisovali své nápady a náměty na budoucí 
využití tržnice. Foto Eva Břeňová 

MEZI STRATEGICKÉ DOKUMENTY ROZVOJE MĚSTA PATŘÍ ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ 
Zajímá vás, jaké projekty by v následujících  

letech mohly být v Litoměřicích realizovány? 
Informace poskytne zásobník projektů, který 
je důležitým dokumentem strategického plá-
nování dalšího rozvoje města. V  tuto chvíli 
obsahuje téměř 80 projektů. Způsob tvorby 
zásobníku i možnosti průběžného doplňová-
ní občany představili zastupitelům na jejich 
mimořádném pracovním jednání pracovníci 
oddělení projektů a strategií městského úřa-
du. 

„Příprava zásobníku projektů trvala více než 
rok, jelikož jsou v něm projekty, které vzešly z 
veřejných projednání, z návrhů jednotlivých 
odborů a vedení města. Při jeho sestavování 
byly vzaty v úvahu také výstupy odborných stu-
dií a analýz, což se týká zejména oblasti snižo-
vání energetické náročnosti.  Projekty by měly 
být realizovány během let 2015-2022 s využitím 
právě startujícího nového dotačního období,“ 
uvedla vedoucí oddělení Veronika Šturalová. 

Důležité je mít zásobník připravený a postup-
ně u vybraných záměrů zpracovat projektovou 
dokumentaci a další potřebné dokumenty, jako 
je třeba stavební povolení, aby realizace moh-
la začít co nejdříve. „Dotační programy jsou 
totiž velmi náročné, často rychle otevírané a 
na přípravu bývá málo času. Proto je třeba být 
připraven. Častou podmínkou podání žádosti a 
jejího schválení totiž bývá právě existence výše 
zmíněných dokumentů a také projednání tako-
vého záměru s veřejností,“ dodal starosta Ladi-
slav Chlupáč s tím, že tento postup se městu v 
minulosti již osvědčil. 

Projekty jsou roztříděny dle jejich přínosu 
pro dlouhodobé strategické cíle rozvoje města. 
Každý projekt má svou kartu, tzv. rodný list, 
která obsahuje popis projektu i odhadované ná-
klady realizace a řadu dalších užitečných údajů. 
Postupně je k jednotlivým projektům zpraco-
váno také socioekonomické a environmentál-
ní hodnocení, z něhož se dozvíme, jaké přímé 

dopady a užitek pro město bude realizace tako-
vého projektu mít. Zásobník je živý dokument, 
který bude neustále aktualizován a doplňován, 
postupně se do něj zařadí také významné pro-
jekty příspěvkových organizací, které zde zatím 
chybí.

Zastupitelé diskutovali i o způsobu, jakým by 
do zásobníku mohly být doplňovány nové pro-
jekty. Ty mohou vzejít od občanů, organizací, 
spolků či politických stran. „Naší snahou je, aby 
v zásobníku byly záměry, které reprezentují roz-
ličné zájmy obyvatel. Proto jsou jedním z důle-
žitých vstupů také výsledky veřejného fóra De-
satero problémů Litoměřic nebo tematických 
kulatých stolů,“ upozornil  předseda finančního 
výboru a radní města Radek Lončák.

Podněty bude možné zasílat prostřednictvím 
písemného návrhu zaslaného na městský úřad 
nebo vyplněním on-line formuláře či osobní 
návštěvou. Návrhy bude dvakrát ročně vyhod-
nocovat strategický tým. (eva)

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 
2016 MÁ BÝT VYROVNANÝ

Zastupitelé budou 10. prosince 
projednávat rozpočet města na 
rok 2016. V  souladu s  rozpočto-
vými pravidly je celkový rozpočet 
navržen jako vyrovnaný s  před-
pokládanými příjmy i výdaji ve 
výši přibližných 430 milionů ko-
run.

Jak je již několikaletou samo-
zřejmostí, Litoměřice i v rámci to-
hoto rozpočtu hospodaří s přebyt-
kovým provozním rozpočtem, což 
v praxi znamená, že město v pro-
vozních nákladech daného roku 
na zajištění všech poskytovaných 
služeb veřejnosti utratí méně, než 
jsou jeho provozní příjmy. Za 
uspořené finanční prostředky je 
pak možné, společně s  kapitálo-
vými příjmy a úsporami z  před-
chozích let, realizovat plánované 
investiční akce. 

Rozpočet, který zastupitelé 
dostanou k posouzení, obsahuje 
finální návrhy jednotlivých od-
borů městského úřadu, které byly 
několik měsíců projednávány ve 
vedení města a finančním výboru. 
„V rámci kompetencí finančního 
výboru jsme provedli položkovou 
kontrolu obsahu, rozsahu a opráv-
něnosti návrhu požadavku dané-
ho rozpočtu odboru,“ konstato-
val předseda finančního výboru 
a radní města Radek Lončák. 

Podle něj rozpočet počítá nejen 
s výdaji na zajištění běžného, pro-
vozního chodu města, ale i s  řa-
dou investičních akcí. Za zmínku 
například stojí plánovaný nákup 
nemovitého majetku v kasárnách 
pod Radobýlem (za 15,5 milionu 
korun), kde by následně město 
chtělo požádat o dotaci na vybu-

dování tzv. prostupného sociál-
ního bydlení, či další nákup po-
zemků od Českých drah za téměř 
3,5 milionů korun pro zajištění 
rozvojových zón u horního i dol-
ního nádraží. Z  dalších investič-
ních akcí lze zmínit novou vzdu-
chotechniku a důležité vybavení 
pro domov seniorů za 1,1 mil. Kč 
nebo opravu vzduchotechniky a 
klimatizace domu kultury (2,6 
milionu korun). Za významné lze 
zcela jistě považovat i investice  
města do dalšího rozvoje Miřejo-
vické stráně s  připravenými pro-
jekty pro komunikace v  ulicích 
Jasanová a Akátová (v  celkové 
hodnotě 13,5 mil. Kč) a příspěvek 
pro nemocnici na nákup nového 
přístrojového vybavení (ve výši 
14,5 milionu korun). Město bude 
realizovat i mnoho dalších drob-
ných rekonstrukcí, modernizací 
či spoluúčastí v  projektech, a to 
v  celkové hodnotě téměř deseti  
milionů korun. (eva)



KVALITU VEŘEJNÉ SPRÁVY OCENIL I MINISTR
Dokončení ze strany1

Následná hodnocení přítomné-
ho ministra životního prostředí 
Richarda Brabce i hodnotitelů Pra-
covní skupiny Rady vlády pro udr-
žitelný rozvoj, zástupců minister-
stev a dalších významných institucí 
byla více než příznivá a naznačova-
la, že úsilí Litoměřic bude koruno-
váno úspěchem.

„Město Litoměřice si toto oceně-
ní zaslouží. Z měst, jak je vnímám 
při svých cestách po republice, pa-

tří mezi nadstandardní v  mnoha 
oblastech, je vizionářské,“ prohlá-
sil ministr. Učinil tak po zhlédnutí 
prezentací deseti oblastí udržitelné-
ho rozvoje, jako je například územ-
ní rozvoj, doprava, školství a kultu-
ra, sociální oblast apod. 

Všechny oblasti prošly několik 
měsíců trvajícím auditem. Násled-
ně osm z nich získalo od oponent-
ního týmu hodnocení „splňuje bez 
podmínek“. Oblast globální odpo-
vědnosti dokonce byla označena 

za excelentní. Pouze témata Místní 
ekonomika a podnikání a Životní 
prostředí získala o stupeň slabší 
hodnocení „splňuje s  podmínka-
mi“. Zde bylo doporučeno posílit 
komunikaci a spolupráci města 
s místními podnikateli a stimulovat 
je k  zapojení do společných pro-
jektů. V oblasti životního prostředí 
pak například hodnotitelé postrá-
dali akční plán snižování spotřeby 
vody do roku 2018 s cílem využít ve 
větší míře dešťové vody.

Eva Břeňová
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VÁNOČNÍ STROM 
JE VÍCE NAZDOBEN
Vánoční strom na Mírovém 

náměstí, který byl slavnostně roz-
svícen o první adventní neděli, je 
letos krásnější. Vedení Technic-
kých služeb města (TSM) totiž in-
vestovalo 100 tisíc korun do nákupu 
dalších vánočních ozdob. Ty stáva-
jící doplnilo 80 velkých stříbrných 
koulí a 60 padajících krápníků, aby 
symbol Vánoc vynikal nejen večer, 
ale i během dne.

„Naopak letos není ozdoben kostel 
Všech svatých, jak jsme tomu byli 
zvyklí v předchozích letech. Rozzáří 
ho pouze kometa. „Svítící řetězy, 
představující nejdelší „ledkopád“  
v  Evropě, totiž jsou již poškozené 
a do jejich opravy budeme investo-
vat až v  příštím roce.  Letos dostal 
přednost vánoční strom,“ vysvětlil 
ředitel TSM Ivo Elman. Na rozdíl 
od věže kostela se opět rozsvítily 
ulice Mezibraní, Kocanda, Valy, Ma-
sarykova, 5. května, Novobranská, 
Lidická, Malá a Velká Dominikán-
ská, Mírové náměstí a Dlouhá ulice. 
Neozdoben letos je  Tyršův most, 
jehož rekonstrukce v  prosinci vr-
cholí. (eva)

KULTURNÍ PAMÁTKU 
V CENTRU MĚSTO PRODALO

Kulturní památka na Tyršově 
náměstí, dům s  číslem popisným 
263, bude mít nového majitele. 
Ovšem jen v  případě, že výsledek 
veřejné licitace, která proběhla 
11. listopadu v  zasedací místnosti 
městského úřadu, potvrdí 10. pro-
since zastupitelé. Podmínkou je 
však úhrada kupní ceny ve výši 2 
milionů 70 tisíc korun. Částka tak 
byla oproti původní vyvolávací ceně 
o zhruba půl milionu navýšena. 
Licitace se aktivně zúčastnilo osm 
osob, přičemž částku licitátor 
Zdeněk Bezděka přihazoval po de-
seti tisících korunách.  

Objekt nacházející se 
v  historickém jádru Litoměřic 
pravděpodobně bude využíván 
pro bytové a nebytové účely. 
Zadní částí je připojen k hradbám. 
Přístup k němu vede přes zahradu 
z Tyršova náměstí. Je zde možnost 
napojení na veškeré inženýrské sítě. 

„V těchto dnech zjišťuji jeho 
možnosti, poté se rozhodnu o 
konkrétním způsobu využití,“ 
konstatoval budoucí majitel, který 
si je dle svých slov vědom faktu, 
že s  ohledem na statut kulturní 
památky musí své záměry konzul-
tovat s památkáři. (eva)Licitátor Zdeněk Bezděka. (eva)

TAJEMNÍK MÁ ZA SEBOU 
PRVNÍ MĚSÍC VE FUNKCI
Zhruba měsíc ve funkci tajemníka městského úřadu má 

za sebou Mgr. Milan Čigáš. Výběrové řízení vyhrál poté, co 
na místo rezignoval z osobních důvodů jeho předchůdce 
Ing. Karel Chovanec. 

„Stihl jsem se seznámit se svými lidmi, prošel jsem si jed-
notlivé odbory a agendu, kterou vykonávají. Zajímal jsem se 
o projekty nacházející se ve fázi příprav i ty, jejichž realizace 
právě probíhá,“ shrnul první dny ve funkci Milan Čigáš, 
absolvent Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, kterého 10. prosince čeká seznámení se zastupiteli.

Příjemně ho překvapila profesionalita a nasazení, s jakou 
vedoucí odborů přispěli ke vstupu do nejvyšší kategorie ve-
řejné správy Místní agendy 21 – kategorie A. „Pro ředitele 
úřadu, kterým tajemník de facto je, jsou největším bohat-
stvím lidé - zkušení vedoucí odborů i jednotliví kolegové a 
kolegyně, kteří zde pracují,“ konstatoval tajemník, jenž řídí 
necelé dvě stovky zaměstnanců.

Na úřad přišel ze společnosti TESCO, kde pracoval jako 

oblastní manažer Služeb zákazníkům pro Obchodní domy 
ČR a SR. Za jeden ze svých prvních úkolů, které si vytyčil, 
považuje naslouchání lidem a otevřenou komunikaci. Den 
před Štědrým dnem pak vyjde vstříc ženám s malými dět-
mi pracujícím na úřadu. V rámci prorodinného dne si děti 
mohou vzít na úřad, kde pro ně bude v zasedací místnosti 
připraven program. (eva) 

O PARCELY MĚLI
LIDÉ ZÁJEM 

Lidé mají zájem o pozemky určené 
k výstavbě rodinných domů na 
Miřejovické stráni v  Litoměřicích. 
Prokázala to 21. října uskutečněná 
licitace, kdy již v  prvním kole bylo 
prodáno všech sedm pozemků 
nacházejících se v  ulici Jasanová. 
Minimální vyvolávací cena,  stano-
vená  na 1556 korun za metr 
čtvereční, byla ve všech případech 
navýšena. 

„Nejlevnější pozemek byl prodán 
za 1576  Kč / m2 a nejdražší se 
vyšplhal až na 1896 Kč / m2,“ in-
formovala Lenka Jindřichová 
z  majetkového odboru městského 
úřadu. Nejmenší prodávaná par-
cela dosahovala rozměru 687 m2, 
nejrozlehlejší měří 1218 m2.

Po ukončení licitace uhradili její 
vítězové do pokladny úřadu kauci 10 
tisíc korun, kterou potvrdili vážnost 
svého úmyslu. Pokud 10. prosince 
schválí městské zastupitelstvo kupní 
smlouvy, dojde k  jejich podpisu 
oběma stranami a k úhradě kupní 
částky ponížené o desetitisícovou 
kauci. Následně stavebník uzavře 
smlouvu o smlouvě budoucí, která 
obsáhne i dohodu o umístění stavby 
a uhradí 50 tisíc korun (+DPH). 
Částka souvisí s vybudováním 
přípojek k  pozemku (voda, kanali-
zace, plyn) a zahrnuje i spoluúčast 
na vybudování komunikace, kterou 
město postaví  v příštím roce.

Veřejné licitace se mohly účastnit 
pouze fyzické osoby. Upozorněny 
byly na fakt, že stavby typu bungalo-
vu a jim podobné nezískají stavební 
povolení. (eva)

Prezentaci sledovali  kromě ministra Brabce (uprostřed) a dalších hodnotitelů i předsedkyně Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj Marie Petrová (třetí zleva) a předseda Národní sítě Zdravých měst Petr Švec (druhý zleva).  Foto Eva Břeňová 

Tajemník Milan Čigáš má za sebou zhruba měsíc ve 
funkci. Foto Eva Břeňová



BUDE NÁMĚSTÍ ZNAČENO JAKO OBYTNÁ ZÓNA? 
S návrhem upřednostnit na Mírovém náměstí chodce 

před vozidly přichází radní města Lukas Wünsch. Prv-
ním krokem by měla být instalace značek informují-
cích řidiče, že vjíždějí do obytné zóny. „Cílem je omezit 
dosavadní rychlost aut projíždějících náměstím na 20 
kilometrů v hodině. Což by mohlo řadu řidičů přimět 
k tomu, aby se náměstí vyhnuli,“ uvedl Lukas Wünsch, 
který čerpal zkušenosti z vyspělých evropských zemích.

„Jde o první dopravní opatření, které by mělo na-
startovat diskusi o přijetí dalších,“ dodává Filip Hrbek, 
který je spoluautorem prvních návrhů. Rada města 
již pověřila vedoucí odborů městského úřadu, aby se 
k  nim vyjádřili. „Tuto iniciativu vítám a osobně bych 
navrhoval, aby zároveň s  vyznačením obytné zóny 
v centru města byl zamezen průjezd vozidlům, nikoliv 
cyklistům, Mosteckou ulicí. Desítky aut denně si totiž 
cestu z Valů na Tyršův most zkracují přes náměstí,“ do-
mnívá se například velitel městské policie Ivan Králik.

Změny by však neměly být překotné. Město si proto 

nechává zpracovat Centrem dopravního výzkumu stu-
dii, která zmapuje zvyky řidičů a dopravní souvislosti, 
které se stanou základem pro budoucí rozhodování o 
tom, jak dopravu nejen v centru Litoměřic zklidnit.

Ruku v ruce s tím by měly kráčet i změny v ceníku 
parkovného. „Dovedu si představit, že nové parkoviště 
u autobusového nádraží bude za naprosto minimální 
poplatek sloužit jako záchytné parkoviště při vjezdu 
do města. Stejně tak symbolická cena zůstane při krát-
kodobém parkování na Mírovém náměstí,“ uvedl mís-
tostarosta Karel Krejza. Ovšem parkovací karty, jejichž 
cena se neměnila řadu let, stejně jako hodinová stání 
v centru, by mohly podražit.

Nastartování diskuse na toto téma je více než po-
třebné. Ačkoliv byla v poslední době vybudována dvě 
zcela nová parkoviště - U Hvězdárny a nyní i u au-
tobusového nádraží -  s  celkovou kapacitou zhruba 
třech stovek míst, počet aut parkujících na náměstí 
neklesá. Eva Břeňová 

INFORMACE K DOČASNĚ
VYŘAZENÝM VOZIDLŮM
Pokud vlastníte motorové vozidlo, 

které bylo dočasně vyřazeno z pro-
vozu před 30. červnem 2013 (je v tzv. 
dočasném depozitu), musíte se dosta-
vit do konce letošního  roku na městský 
úřad (odbor dopravy a silničního hos-
podářství  - centrální registr vozidel) a 
sdělit, kde se vozidlo nyní nachází a jak 
je využíváno. Pokud termín nestihne-
te (do 31.12.2015), vozidlo umístěné v 
depozitu administrativně zanikne a již 
nepůjde přihlásit. V pozdějších přípa-
dech dočasného vyřazení (po polovině 
roku 2013) máte rovněž stejnou povin-
nost nahlásit údaje o vozidlu, avšak ne-
hrozí administrativní zánik vozu, nýbrž 
„pouze“ finanční sankce.

 Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství MěÚ
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PARKOVIŠTĚ U AUTOBUSOVÉHO
NÁDRAŽÍ BYLO ZPOPLATNĚNO 

Na nové parkoviště u autobusové-
ho nádraží v  Litoměřicích, kde je 
k  dispozici osm desítek míst, byl 
instalován automat. Parkování zde 
tak je od 7. listopadu, zpoplatněno. 
Ceny jsou však finančně příznivější 
než v centru města.

Na Mírovém náměstí stojí třicet 
minut pět korun, jedna hodina de-
set, dvě hodiny třicet korun a každá 
další započatá pak dvacetikorunu. 
„U autobusového nádraží řidiči za-
platí za první dvě hodiny 13 korun, 
za další dvě o pětikorunu více. Ce-
lodenní stání zde stojí 30 korun,“ 
informoval ředitel Technických 
služeb města Litoměřice Ivo Elman. 
Platbu je přitom možné uhradit i 
prostřednictvím SMS. 

Podle místostarosty Pavla 
Grunda byly při stanovení taxy 
zohledněny hlavně potřeby lidí ces-
tujících vlakem nebo autobusem 

do zaměstnání, kteří zde potřebují 
celý den parkovat. „Proto je cena 
za celodenní parkování takto 
zvýhodněná,“ uvedl místostarosta. 

Se zpoplatněním parkování na 
novém parkovišti, vybudovaném 
v rámci projektu „Litoměřice 
- modernizace a dostavba 
autobusového nádraží (1. 
etapa)“, bylo počítáno již před 
podáním žádosti o dotaci 
z  Regionálního operačního 
programu Severozápad. V žádosti 
o dotaci a studii proveditelnosti 
projektu byl proto již kalkulovaný 
provozní příjem zohledněn.  
„Bude dodrženo pravidlo, podle 
kterého provozní příjmy nesmí 
převýšit provozní náklady. Tudíž 
nehrozí, že by dotace městu  byla 
krácena,“ ujistila projektová 
manažerka městského úřadu Dana 
Svobodová. (eva)

SMS PLATEB PŘIBÝVÁ
Řidiči si pomalu zvykají na platbu 

parkovného prostřednictvím SMS 
zprávy. Denně služby, která byla za-
vedena loni 1. března, využije kolem 
šesti desítek lidí. Zatímco při koupi 
parkovacího lístku platného na jednu 
hodinu zaplatí desetikorunu, prostřed-
nictvím SMS zaplatí za 75 minut 13 
korun, což motoristé volí nejčastěji.

Platba SMS však tvoří jen zlomek 
toho, co se v Litoměřicích vybere z 
parkovacích automatů. Což dokumen-
tují následující údaje. Od 1. července 
loňského roku do 1. července roku 
letošního přibylo do pokladny měs-
ta z  parkovného celkem 5,7 milionu 
korun. Pouhých 149 tisíc korun však 
z této částky představovala platba pro-
střednictvím esemesky. „Přesto však 
můžeme konstatovat, že jejich počet 
přibývá. Zatímco v červenci loňského 
roku bylo odesláno necelých 8 tisíc 
SMS, letos v lednu jich bylo již 13 tisíc 
a v červnu pak 18,5 tisíce,“ konstatoval 
Ivo Elman, ředitel Technických služeb, 
které mají systém na starosti. (eva)

ZÁJEM O SVOZ
BIOODPADU ROSTE

Svoz bioodpadu byl pro letošní rok 
ukončen. Poslední svoz sběrných ná-
dob s bioodpadem proběhl 23. a 24. 
listopadu. Zájem o tuto službu kaž-
dým rokem roste. 

„V  současné době ji využívá bez-
mála tisíc domácností,“ informovala 
pracovnice odboru životního pro-
středí městského úřadu Lucie Egre-
šiová a stav dokumentovala i pomocí 
čísel. „Od března do konce října to-
hoto roku bylo  svezeno 334,65 tun 
bioodpadu, který tvoří zejména tráva, 
listí a větve ze zahrad,“ upřesnila. 

V  zimě mohou občané odkládat 
odpad ze zeleně, stejně jako v  prů-
běhu celého roku, na sběrném dvoře 
v ulici Nerudova. O harmonogramu 
svozu bioodpadu v příštím roce bu-
dou občané včas informováni pro-
střednictvím webových stránek měs-
ta a zpravodaje. (eva)

Modře vyznačené jsou  ulice v centru města, které by mohly být dle návrhu označeny jako obytná zóna. 

OPRAVOVÁNY JSOU
DVA CHODNÍKY 

V  těchto dnech probíhají 
v  Litoměřicích další plánované 
rekonstrukce chodníků. V listopadu 
začala oprava zhruba stometrového 
úseku vedoucího podél věznice 
v Rooseveltově ulici, která navazuje na 
předchozí úpravu chodníku v soused-
ní Veitově ulici.  „I zde je pokládána 
nová zámková dlažba, včetně nových 
silničních obrubníků,“ konkreti-
zoval investici ve výši 300 tisíc korun 
(včetně DPH) technik odboru územ-
ního rozvoje městského úřadu Václav 
Blecha.

Dvousetmetrový úsek chodníku 
bude v  obdobném rozsahu a při 
vynaložení 590 tisíc korun (s DPH) 
opraven i ve Školní ulici. V této 
lokalitě je také v plánu rekonstrukce 
nevyhovujícího veřejného osvětlení 
RVO – Ořechová ulice.

„Oprava veřejného osvětlení 
plánovaná do konce letošního roku 
čeká i Tyršův most, odkud neznámý 
pachatel odcizil veškeré kabely,“ dodal 
Václav Blecha. (eva)



Petr URBÁNEK / Hnutí ANO 2011
„Nezbylo, než se obrátit na soud,“  říká zastupitel 

Musím přiznat, že nás vůbec netěší řešení sporů prostřednictvím soudů. 
Všichni zastupitelé totiž byli zvoleni proto, aby spolupracovali na rozvoji města 
ve prospěch občanů. K takovéto spolupráci je však nezbytný dialog, namísto 
přehlížení a znevažování opozičních zastupitelů ze strany koalice. Vedení měs-
ta bohužel naše oficiální žádosti většinou přehlíželo, a když už výjimečně rea-
govalo, tak vždy pouze zamítavě bez ochoty k jakékoli diskusi. Nakonec nám 
tedy nezbylo nic jiného, než se obrátit na soud. 

Soudní rozhodnutí nám dalo jednoznačně za pravdu a vyslalo jasný signál, 
že nelze beztrestně zneužívat radniční periodika, na což u Radničního zpra-
vodaje poukazoval už nezávislý průzkum uveřejněný na portálu www.hlasna-
trouba.cz. Tiskový zákon stanovuje povinnost poskytnout v nich přiměřený 
prostor všem zastupitelům, a nikoli jen několika vybraným dle klíče vyhovu-
jícího vedení města. 7 opozičních zastupitelů tak nemůže dostávat stejný pro-
stor jako 1-2 zastupitelé z malých koaličních stran a mnohem méně prostoru 
než vládnoucí ODS. Naším hlavním cílem však není uveřejnění jednotlivých 
příspěvků, ale schválení férových pravidel pro vydávání Radničního zpravoda-
je, jež by zabránila jeho dalšímu zneužívání a předcházela vzniku obdobných 
sporů do budoucna. 

Proto nás mrzí, že v rámci jednání o smírném řešení sporu, odmítlo vedení 
města náš návrh, aby tato pravidla připravil pan Kužílek, považovaný všemi 
institucemi za největšího odborníka na radniční periodika v Čechách. Musíme 
tedy věřit, že původní rozhodnutí potvrdí i odvolací soud a že obdobně uspě-
jeme i s naší další žalobou o uveřejnění povolebního prohlášení, kterou bude 
soud projednávat v lednu. Pokud vedení města nepřivedou k férové hře a k 
dodržování zákonů ani pravomocné soudní rozsudky, tak co už jiného? 

Mgr. Karel KREJZA / ODS 
„Za vším je pouze snaha o zviditelnění vlastní osoby,“ 
tvrdí místostarosta 

Zastupitel Petr Urbánek se zcela populisticky hodlá zabývat pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek. Na to přece lidé slyší, říká si, aniž by vzal 
v úvahu, že město má interní směrnici úřadu o zadávání zakázek přísnější, 
než ukládá zákon. Zákon říká, že výběrové řízení není třeba vypisovat u 
zakázek do 6 milionů Kč (bez DPH). Litoměřice provádějí zjednodušené 
VŘ už od 200 tisíc. Nepamatuji, že by realizační cena převýšila kontrolní 
rozpočet. Naopak v řadě případů došlo k úsporám. 

Na rozdíl od pana Urbánka jeho stranický šéf – ministr financí Babiš, 
pochopil, že zákon o zadávání veřejných zakázek byl příliš přísný a zne-
možňoval některé věci vůbec soutěžit. Proto nechápu, proč my bychom 
měli něco měnit na naší interní směrnici úřadu o zadávání zakázek, která 
je přísnější než zákon.

Neočekávám konstruktivní návrh, spíše jen okázalou snahu poukázat 
OPĚT BEZ DŮKAZŮ na údajné nepravosti, které se při zadávání zakázek 
dějí, a to i u zakázek malého rozsahu.  Tedy znepříjemňovat práci celého 
úřadu, jak ostatně činí doposud, kdy podává v jedné věci žádost o infor-
maci, interpelaci, podnět, ale i stížnost. Přitom by stačilo zvednout telefon 
nebo jen sebe a dojít se zeptat odpovědné osoby. V jeho případě jde pouze 
o obstrukční jednání, motivované pouze vlastním zviditelněním, a to v du-
chu hesla „Čím hůř pro město, tím lépe pro mě“.  Výsledkem snažení zřejmě 
stále nepracujícího zastupitele Urbánka bylo posílení sekretariátu úřadu o 
jednoho člověka, protože došlo k enormnímu nárůstu administrativy spo-
jené pouze s ním. 

I přes naše výzvy, aby se ANO 2011 konstruktivně zapojilo do dění ve 
městě, neděje se tak. Naopak mu  jeho zástupce záměrně škodí.  Je škoda 
pro občany i Litoměřice, když zhrzené osobní ambice jednotlivce převažují 
nad zájmy města. 

Ladislav CHLUPÁČ /  ODS 
„Rozhodnutí je překvapivé,“  říká starosta města   

Rozhodnutí soudu je pro nás překvapivé. Soud se totiž v odůvodnění 
rozsudku vůbec nevypořádal se skutečnostmi, na které jsme upozorňo-
vali. Naopak je zcela pominul. Rada města vycházela z toho, že v rámci 
zachování rovného přístupu ke všem stranám v zastupitelstvu není mož-
né zveřejnit příspěvky všech zastupitelů jednoho hnutí na úkor ostatních, 
kteří skutečně zaslali po jednom příspěvku.

Dále soud nevzal v potaz fakt, že opoziční zastupitelé nedodrželi třímě-
síční zákonem stanovenou lhůtu, v průběhu které měli možnost požádat 
o dodatečné zveřejnění, což neučinili. Nedovedu si představit, jaké sankce 
by dopadly na město, kdy by o pouhý jediný den nedodrželo zákonem 
stanovené lhůty. 

Podstatou odvolání tak v tuto chvíli není z pohledu města spor o zve-
řejnění příspěvků, neboť jejich obsah není problémem. Spor má z našeho 
pohledu dvě roviny. Tou první je  zachování rovného přístupu ke všem za-
stupitelům, neboť jeden subjekt nemůže být preferován na úkor ostatních, 
druhou je dodržování zákonem stanovených lhůt. 

Nadále trvám na tom, že Radniční zpravodaj není zneužíván k propa-
gaci politických stran (nechť si každý čtenář udělá názor sám). Naopak 
čelíme intenzivnímu tlaku Hnutí ANO 2011, jež všemi prostředky usiluje 
o to, aby se nástrojem k propagaci politických stran stal. Budeme i nadále 
prosazovat, aby zůstal médiem, které poskytuje informační servis obyva-
telům města. Na což ostatně dohlíží redakční rada, v níž má svého zástup-
ce i opozice. Děje se tak v  souladu s pravidly pro vydávání zpravodaje, 
které demokratickou většinou schválili zastupitelé města. 

PROTI ROZHODNUTÍ OKRESNÍHO SOUDU SE MĚSTO ODVOLALO
Okresní soud v  Litoměřicích ve sporu města 

a sedmi opozičních zastupitelů za Hnutí ANO 
2011 uložil městu, aby v Radničním zpravodaji 
otisklo šest příspěvků zastupitelů za Hnutí ANO 
2011. Jde o komentáře ustavujícího prvního 
jednání zastupitelstva města po komunálních 
volbách, kdy zveřejněn byl pouze první došlý, a 
to zastupitele Petra Urbánka. Město Litoměřice 
se proti prvoinstančnímu rozhodnutí soudu 
odvolalo.  

Spor opozičních zastupitelů s  městem 
Litoměřice se týká loňského prosincového vy-
dání Radničního zpravodaje. Před jeho vydáním, 
přesněji po ustavujícím jednání městského za-

stupitelstva, vyzvala šéfredaktorka s  ohledem 
na zachování plurality názorů zástupce všech 
politických klubů, případně subjektů, které se 
dostaly do zastupitelstva, k  zaslání příspěvku 
komentujícího výsledek 1. jednání zastupitel-
stva. Dva subjekty necítily potřebu se vyjádřit  
a vyhrazený prostor ústy svých zástupců 
odmítly. Ostatní prostor využily  
a zpracovaly vždy jeden společný příspěvek. 
Pouze zastupitelé za hnutí ANO zaslali místo 
jednoho společného komentáře příspěvků sedm. 
S  ohledem na zachování rovného přístupu ke 
všem subjektům proto byl zveřejněn jen první 
došlý komentář (pocházející z  pera zastupitele 

Petra Urbánka). 
Radniční zpravodaj města Litoměřice se však 

díky opozičním zastupitelům ocitne u soudu 
i podruhé, a to s   obdobným případem. Týká 
se nezveřejnění příspěvku, který komentuje 
výsledek komunálních voleb. Podle radních byl 
neúměrně dlouhý a tentokráte i za hranicí etiky, 
navíc obsahoval ničím nepodložená nařčení 
politických konkurentů. „A taková obvinění do 
radničního média nepatří,“ shodla se následně 
většinou hlasů i nová redakční rada, která byla 
ustanovena a v  níž má svého zástupce i hnutí 
ANO 2011. To však i nadále trvá na tom, že na 
otištění tohoto materiálu má právo. (eva)

Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011
Co také budeme navrhovat na prosincovém ZM

K začátku roku 2016 se nám podařilo prosadit zveřejňování všech smluv, 
které město uzavřelo se svými dodavateli a dalšími partnery. To je náš kon-
krétní příspěvek ke splnění slibu větší transparentnosti litoměřické radni-
ce. Jako další krok jsme si (kromě jiného) zvolili prosazení a implementaci 
systému elektronického zadávání zakázek. Díky tomuto systému se po-
dařilo např. lovosické radnici uspořit od začátku roku 2015 na veřejných 
zakázkách již několik milionů korun. Pozitivní dopad na hospodaření s ve-
řejnými prostředky a spravedlivé podmínky pro všechny podnikatele v re-
gionu provází nasazení tohoto systému. Podle současných interních před-
pisů mohou jednotlivé odbory objednávat práce a služby bez otevřeného 
výběrového řízení v rámci zakázek malého rozsahu až do výše 2.000.000 
korun a dokonce 6.000.000 korun u stavebních zakázek. Takových zaká-
zek je v průběhu roku realizováno mnoho a hrozí riziko, že stále stejné 
spřátelené firmy, které nemusí podstupovat standardní výběrová řízení, 
neposkytují městu ceny obvyklé. Hrozba korupce a neúměrného plýtvání 
je vysoká. Systém umožňuje i soutěžení formou aukce, která ještě více zlev-
ňuje výslednou nabízenou cenu. Pokusy o nasazení takového systému tu 
v minulosti již byly, ale z různých důvodů se je nepodařilo prosadit. Díky 
zkušenostem, které máme z jiných měst, víme, že snaha nasadit toto řeše-
ní naráží na nejrůznější protiargumenty úředníků, kteří se snaží zabránit 
ztrátě výlučné kontroly nad průběhem VŘ. Je samozřejmě odpovědností 
tajemníka, jak dokáže úředníky řídit a motivovat, nicméně pro zjedno-
dušení navrhujeme, aby se v první fázi vytvořilo centralizované pracovi-
ště, kam by se sbíhaly všechny požadavky na elektronické veřejné soutěže 
městských zakázek. Zkušenosti z jiných měst, které tento systém používají 
jasně dokazují, že se u nich v minulosti skutečně značně plýtvalo veřejnými 
prostředky a není důvod se domnívat, že by Litoměřice měly být nějakým 
klidným ostrůvkem uprostřed rozbouřeného moře.
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TŘI MUŽI Z LITOMĚŘIC PŘEVZALI KŘÍŽE 
Zlaté kříže 3. stupně  za osm de-

sítek odběrů krve převzalo 18. listo-
padu v sále hradu osm dárců krve  
z Litoměřicka, z nichž Marian Dvo-
řák, Tomáš Omasta a Pavel Brož 
jsou z Litoměřic. Dále bylo uděleno 
pět desítek zlatých medailí doktora 
Janského, které jsou udělovány za 
40 bezpříspěvkových odběrů. I zde 
měly Litoměřice celkem jedenáct 
zástupců.  

„Krev daruji od svých dvaceti let. 
Nejdříve jsem se chtěl ulít ze školy, 

ale postupem let jsem dárcovství 
začal považovat za samozřejmé,“ 
zavzpomínal na své začátky čerstvý 
majitel zlatého kříže 3. stupně Ma-
rián Dvořák.

Ocenění dárci přebírali z  rukou 
starosty Litoměřic Ladislava Chlu-
páče, primáře transfuzní stanice 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem Jiřího Masopusta a předse-
dy litoměřického oblastního spolku 
Českého červeného kříže Vladi-
míra Valty. Nechyběli ani zástupci 

zdravotních pojišťoven. „Váš dar 
je pro medicínu  nepostradatelný,“ 
uvedl primář Masopust. „Na me-
dailích ani křížích nenajdete punc, 
hodnota je ve váze vašeho daru,“ 
dodal Vladimír Valta. 

Krev lidé mohou darovat až do 65 
let. Ženy třikrát a muži maximálně 
čtyřikrát v  roce. Rekordmanem je 
v tomto ohledu na Litoměřicku pan 
Procházka z Lovosic, který byl krev 
darovat již 120krát.  (eva)

ZAVZPOMÍNEJME
NA HAVLA SPOLEČNĚ
Václav Havel se nejen jako lídr 

sametové revoluce zasloužil o vy-
budování pevných pilířů liberální 
demokracie.  Jeho odkaz i celoži-
votní snaha obzvláště v době, kdy 
Evropa čelí terorismu nejhrubší-
ho zrna, nesmí být zapomenuty. 
Přijďte 18. prosince v 16.30 hodin 
do parku Václava Havla zapálit 
svíčku k  prezidentově bronzové 
bustě u příležitosti čtvrtého výro-
čí jeho úmrtí. Zve Nadační fond 
Kalich. (eva)

SEVEROČEŠI PROSTOR
ZPRAVODAJE NEVYUŽIJÍ

Severočeši.cz – Litoměřice 
děkují městu za možnost pre-
zentace svých myšlenek v Rad-
ničním zpravodaji na stránce 
věnované komentářům za-
stupitelů. Tento prostor ale 
nevyužijeme a rozhodli jsme 
se ho přenechat důležitějším 
tématům, než jsou politické 
komentáře a hádky. 

Lukas Wünsch, radní města 
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MINISTR DISKUTOVAL NA TÉMA UPRCHLICKÉ KRIZE
Uprchlická krize v Evropě, tak 

zněl název diskuzního večera, který 
se odehrál v sále Gotického hradu v 
Litoměřicích. Občané našeho měs-
ta, kterých se zde sešlo okolo sta, tak 
získali jedinečnou šanci dozvědět se 
nejnovější informace od člena Bez-
pečností rady státu, ministra život-
ního prostředí Richarda Brabce. 

Ten přítomné ve svém úvodu in-
formoval o konzistentním postoji 
naší vlády vůči povinnému pře-
rozdělování běženců, kterému se 
nebudou chtít přizpůsobit ani sami 
běženci. Upozornil na možná ne-
bezpečí, které přináší nekontrolova-
telný pohyb osob na území Evropy. 
Zejména nemožnost zjistit, zda 

mezi utečenci se nenacházejí tero-
risté, zločinci atd.

Za hlavní problém celé krize ve 
svém vystoupení označil fakt, že do 
Evropy směřuje velké množství lidí, 
jejichž kulturní a společenské posto-
je a názory jsou v rozporu s našimi a 
které nebude ve většině případů mož-
né do společnosti začlenit. Množství 
dotazů pak jasně ukazovalo na zájem 
veřejnosti o toto téma. Většina z nich 
pak poukazovala jednoznačně na 
to, že lidé vnímají zhoršení bezpeč-
nostní situace a nechápou nečinnost 
Evropské unie, která, jak podotkl mi-
nistr, doplácí na nepružnost v   roz-
hodovacích procesech a nefungující 
ochranu vnějších hranic.

Závěrem pak ministr všechny 
přítomné ubezpečil, že prvořadým 
zájmem naší vlády je zajištění bez-
pečí našich obyvatel, zdůraznil, že 
jsme připraveni pomoci v postiže-
ných zemích. Bohužel jen pár dní 
po uskutečnění této besedy došlo ve 
Francii k sérii teroristických útoků, 
které dokazují, že postoj naší vlády v 
této otázce se jeví jako správný. Po-
máhejme v místech, kde se problém 
vyskytl. Pomáhejme v rámci svých 
možností, ale ne na úkor bezpečí 
našich občanů. Vy byste si snad k 
sobě domů pustili cizince, o kterém 
nic nevíte?

Jiří Adámek, 
účastník diskuse 

GRIPENY ZABURÁCELY 
NAD LITOMĚŘICEMI 

Přesně v  10.30 hodin zaburácely 2. listopadu nad 
litoměřickým hřbitovem gripeny. Letci z čáslavské letky 
tak společně s vedením města, rodinou a přáteli i letos 
uctili památku pilota 2. světové války, čestného občana 
města Litoměřice, generálmajora Františka Chábery. 
Stalo se tak u příležitosti 16. výročí jeho úmrtí. 

Na hřbitově si i letos účastníci pietního aktu 
připomněli obzvláště silný příběh člověka, který 
za druhé světové války sestřelil řadu nepřátelských 
letounů. Místo poděkování se však po skončení války 
dočkal komunistického žaláře. Po svém propuštění 
v roce 1953 pracoval až do důchodu jako elektromon-
tér a žil v Litoměřicích, jehož čestným občanem se stal. 
Jméno Františka Chábery nese i nový most přes Labe, 
který byl dostavěn v roce 2009. (eva)

Květiny položili u generálmajorova hrobu, po kterém 
byl v  Litoměřicích pojmenován nový most přes Labe, 
i příslušníci čáslavské letky, jejímž čestným velitelem 
František Chábera je. Foto Eva Břeňová 

SVOBODA A DEMOKRACIE 
JSOU OHROŽENY

Položením květiny a zapálením 
svíčky u bronzové pamětní desky 
v  podloubí radnice uctili 17. lis-
topadu představitelé města i jeho 
obyvatelé památku obětí fašistic-
kého i komunistického režimu. 
Učinili tak v Den boje za svobodu 
a demokracii. 

„Sešli jsme se dnes na tomto 
místě, abychom vzpomněli na ty, 
kteří neváhali a postavili se proti 
totalitním fašistickým a komuni-
stickým režimům a násilí. Mnozí 
za to zaplatili ztrátou osobní svo-
body, mnohaletým vězněním a 
často i životem. Dnešní den je tro-
chu jiný, protože svoboda a demo-
kracie je v této době ohrožena v té 
nejdrsnější podobě vlivem terori-
smu šířeného Islámským státem. 
Od minulého týdne vlaje na půl 
žerdi  na litoměřické radnici fran-
couzská vlajka jako vyjádření naší 
podpory a solidarity francouzské-
mu lidu,“ uvedl v krátkém projevu 
starosta Ladislav Chlupáč. (eva)

Osm dárců krve z Litoměřicka převzalo v hradu Zlaté kříže 3. stupně za osm desítek odběrů krve. Tomáš Omasta 
(zleva), Pavel Brož a Marian Dvořák jsou z Litoměřic. Za jejich přístup jim velmi děkujeme. Foto Eva Břeňová 

Starosta Ladislav Chlupáč u bron-
zové pamětní desky v podloubí 
radnice. Foto Eva Břeňová 



Předání daru se zúčastnili (zleva) Sabina Sklenářová (ředitelka na-
dace Křižovatka), Vladimír Bárta (primář dětského oddělení), Veronika 
Manoušková (koordinátorka nadace), Radek Lončák (předseda správní rady 
nemocnice) a Marcela Vydrová (staniční sestra). Foto Naděžda Křečková 

STIPENDIEM CHCE NEMOCNICE 
MOTIVOVAT MEDIKY

Motivační příspěvek až do výše 10 
tisíc korun měsíčně nabízí nemoc-
nice od září letošního roku. Určen 
je studentům 5. a 6. ročníků oboru 
všeobecného lékařství na všech lékař-
ských fakultách v  ČR, kteří projeví 
vážný zájem pracovat jako lékaři po 
ukončení studia v  litoměřické ne-
mocnici. Ta tímto motivačním prv-
kem reaguje na vzrůstající celorepub-
likový problém, kterým je nedostatek 
lékařů.

Příspěvek bude medikům vyplá-
cen každý měsíc na základě smlouvy, 
a to v případě, že student bude pra-
videlně dokládat potvrzení o studiu. 
„Výše příspěvku bude záležet na roč-
níku studia a na skutečnosti, zda stu-

dent absolvuje na některém oddělení 
naší nemocnice stáž,“ sdělil Lukáš 
Fuhrmann, manažer pro lékařské ne-
operační obory, který má program na 
starosti. Základní měsíční částka pro 
studenty pátého ročníku medicíny je 
pět a pro studenty šestého ročníku 
sedm a půl tisíce korun. 

Smlouvou o poskytování mo-
tivačního příspěvku a o budoucí 
pracovní smlouvě se student zaváže 
k  uzavření pracovní smlouvy s  ne-
mocnicí na dobu nejméně 3 let. 
„Tedy na dobu základního vzdělává-
ní lékaře v podobě získání kvalifika-
ce, tzv. kmene, v předem dohodnuté 
odbornosti,“ upřesnil Lukáš Fuhr-
mann. (nk)

INTERNA BUDE MÍT NOVÉHO PRIMÁŘE 
Nového pri-
máře bude mít 
od ledna inter-
ní oddělení ne-
mocnice. Stane 
se jím MUDr. 
Karel Kubát, 
který na této 
pozici nahradí 
dlouholetého 

primáře interny MUDr. Ivana 
Brambaški. 

Karel Kubát (*1963) absolvo-
val Univerzitu Karlovu v  Praze, 
Lékařskou fakultu v Plzni. Má 
atestaci 1. a 2. stupně z vnitřního 
lékařství a atestaci z klinické výži-
vy a intenzivní metabolické péče. 
Kromě roční vojenské služby a 

absolvování stáží v  ČR i zahra-
ničí (ve Spolkové republice Ně-
mecko a v Rakousku) strávil celý 
svůj profesní život v litoměřické 
nemocnici. Zde pracuje od roku 
1987. Jak sám říká, jeho největším 
učitelem, kromě řady skvělých 
primářů, jako byli primář Henke, 
primářka Černá a primář  Bram-
baški, je vynikající lékař a člověk 
MUDr. Milan Zbořil.

Karel Kubát je rovněž autorem 
dvou knih a řady článků v odbor-
ných časopisech. Jeho poslední 
kniha, Sladký život, dialogy o cuk-
rovce s Giordanem Brunem, vyšla 
v  letošním roce a je určena laické 
veřejnosti. Budoucí primář je žena-
tý a má dvě dcery. (nk)

ŽÁDOST BYLA 
OPĚT ÚSPĚŠNÁ

Již podruhé se litoměřická nemoc-
nice zařadila mezi úspěšné žadatele o 
dotaci v rámci programu „Podpora 
zvýšení komfortu pacientů při po-
skytování lůžkové péče na území Ús-
teckého kraje“.

Rozhodnutím krajských zastupi-
telů tak naše nemocnice z celkem 10 
miliónů korun získá 1,1 miliónu ko-
run, za který nakoupí  na koronární 
jednotku bifazické defibrilátory a na 
dětské oddělení výhřevné lůžko, včet-
ně fototerapie. 

„V rámci akutní péče standard-
ní a následné péče dále nakoupíme, 
stejně jako z minulé krajské dotace, 
elektricky polohovatelná lůžka, noční 
stolky s jídelní deskou a další nezbyt-
né příslušenství lůžek, jako jsou hraz-
dy, infuzní stojany, držáky na berle a 
podobně,“ uvedl Leoš Vysoudil, člen 
správní rady a ředitel pro zdravotní 
péči. Lůžka půjdou na oddělení LDN 
a na interní oddělení. (nk)

Studie Monica mapuje vývoj nemocnosti kardiovaskulárními chorobami
Již počtvrté je litoměřická nemocnice partnerem 

Studie Monica. Jde o projekt zaměřený na zma-
pování vývoje nemocnosti kardiovaskulárními 
chorobami s důrazem na rizikové faktory, což jsou 
zejména kouření, vysoký krevní tlak, porucha me-
tabolismu tuků a cukrovka. Cílem je zjistit, jak je 
výskyt a průběh onemocnění srdce a cév ovlivňován 
prevencí a léčbou.

Základem projektu je  mapování zdravotního 
stavu náhodně vybraného vzorku obyvatelstva ve 
věkovém rozpětí 25-64 let, jde o osoby z  registru 
pojištěnců VZP a dalších zdravotních pojišťoven. 
Nejprve byli vyzváni ke spolupráci a v případě zájmu 
byli a jsou podrobováni detailnímu půlhodinovému 
ambulantnímu vyšetření týmem odborníků z Cen-
tra kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice 

v  Praze. Vyšetření sestává z dotazů na dosavadní 
zdravotní stav a na expozici riziku srdečně cévních 
onemocnění. Účastníkům studie jsou rovněž 
změřeny některé tělesné parametry jako krevní 
tlak, výška, váha, obvod pasu a proveden odběr 
krve, z  jehož výsledků lékař posoudí současný 
zdravotní stav a riziko vzniku a dalšího průběhu 
srdečně cévních onemocnění pacienta. „Každému 
vyšetřenému pacientovi bude, v případě potřeby, ve 
spolupráci s jeho praktickým a odborným lékařem 
navržena další léčba. Posouzení rizika, účinná pre-
vence a včasná léčba jsou právě u srdečně cévních 
chorob pro další osud pacienta nesporně rozhodu-
jící,“ zdůraznil Jan Bruthans, lékař, který je od 
počátků studie Monica v  ČR členem týmu, a na 
vyšetřování pacientů se aktivně podílí. Data získaná 
v rámci studie zůstanou při zpracování anonymní.

Spoluúčast nemocnice na projektu spočívá 
v  poskytnutí personálu participujícím na 
vyšetřování pozvaných osob a v zapůjčení prostor. 
„Pacienti jsou přímo v nemocnici, ve vyčleněných 
prostorách pavilonu F ambulantně vyšetřováni od 
začátku listopadu do začátku prosince 2015,“ uved-
la podrobnosti Lenka Kalábová, manažerka pro 
nelékařské zdravotnické obory, která má participaci 
nemocnice na projektu organizačně na starosti.

„Aby studie, která je organizačně a finančně 
náročná, splnila zadání, je naléhavě nutná účast 
každého pozvaného pacienta. Pomůže tím nejen 
sobě, protože získá detailní informace o svém zdra-
votním stavu, ale i českému zdravotnictví, na které 
se každý z nás dříve či později při potížích obrací,“ 
vyjmenoval přínosy Jan Bruthans a závěrem vyzval 
všechny oslovené ke spolupráci. (nk)

NADACE VĚNOVALA DĚTSKÉMU
ODDĚLENÍ DALŠÍ MONITORY DECHU

Sponzorský dar v  podobě 5 
monitorů BabySense II, které slouží 
ke kontrole dýchání a pohybu malých 
dětí přímo v postýlce, převzali 3. lis-
topadu z  rukou ředitelky nadace 
Křižovatka Sabiny Sklenářové a 
hlavní koordinátorky nadace Veroni-
ky Manouškové zástupci nemocnice. 
Stalo se tak díky sponzorskému daru 
společnosti RWE ČR a.s.

„Velmi si dlouhodobé spolupráce s 
nadací Křižovatka vážíme. Monitory 
jsou pro nás velkým pomocníkem, a 
to především v péči o nezralé či jinak 
ohrožené novorozence. Maminky si 
monitory moc chválí a mnohé z nich 
jsou díky nim při péči o novorozené 
dítě klidnější, což je také nezaned-
batelný přínos,“ vyjádřil spokojenost 
primář dětského oddělení Vladimír 
Bárta a s  úsměvem dodal, že i přes 
vymoženosti techniky je nejlepším 
monitorem děťátka jeho maminka.

„Nás spolupráce s  nemocnicemi 
také velmi těší. Za 20 let naší existence 
jsme rozdali již přes 5 tisíc monitorů 
a skutečnost, že pomáháme chránit 
nové lidské životy, nám ukazuje, že 
naše práce není zbytečná,“ reagovala 
ředitelka nadace Sabina Sklenářová.

Činnost nadace Křižovatka by 

nebyla možná bez pomoci oslo-
vovaných sponzorů. „Za podporu 
velmi děkujeme a také doufáme, 
že bude vaše nadace při získávání 
prostředků i nadále tak úspěšná a že 
nám zachováte přízeň,“ uzavřel set-
kání předseda správní rady nemoc-
nice Radek Lončák.

Křižovatka se jako jediná nadace 
v  České republice aktivně věnuje 

podpoře povědomí veřejnosti o 
SIDS (syndrom náhlého úmrtí 
novorozenců a kojenců). Během 20 
let existence pomohla vybavit novo-
rozenecká a dětská oddělení českých 
nemocnic více jak 5700 monitory 
dechu v celkové hodnotě přes 25 
milionů korun. 

Naděžda Křečková,
oddělení marketingu, vnitřního 

auditu a kvality nemocnice

VÝSTAVA UKAZUJE
PODZIMNÍ RÁNA

„Podzimní rána na Terezínské 
kotlině“ je název výstavy fotografií 
Břetislava Tošnera, která až do 
konce roku probíhá v hale nemoc-
nice. (nk)

Karel Kubát.
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 Mezi dětmi, které v knihovně na závěr kampaně převzaly 
od místostarosty Pavla Grunda drobné dárky, byli i 
Mareček a Filípek Kárníkovi. Foto Eva Břeňová 

Na prvním snímku vidíme, jak budova, respektive její vstupní část, vypadala v sedmdesátých letech. Druhý přibližuje 
stav současný. Fota: archiv školy

NEJAKTIVNĚJŠÍ RODINY BYLY OCENĚNY 
Celkem 77 rodin se 126 dětmi se letos zapojilo do 

druhého ročníku kampaně „Místa v  Litoměřicích 
přátelská rodině“. Nejaktivnější rodiče s  dětmi byli 
ve středu oceněni v  knihovně Zorou Čuchalovou, 
předsedkyní skupiny komunitního plánování sociál-
ních služeb pro rodinu děti a mládež, a místostarostou 
města Pavlem Grundem.

V průběhu kampaně, probíhající od 1. května do po-
loviny října, se uskutečnilo bezmála 30 akcí připravených 
neziskovými a příspěvkovými organizacemi, které 
v  Litoměřicích působí v  oblasti sociálních služeb a 
prorodinných aktivit. Mezi nabízenými aktivitami byl 
například strollering, jógové hrátky pro děti a rodiče, 
zábavné cvičení s  říkankou, kurz první pomoci pro 

maminky s dětmi a mnoho dalších. 
Rodiny, které navštívily více než 10 akcí, obdržely 

malý dárek. Mezi tři nejaktivnější, jejichž děti převzaly 
v  knihovně drobné dárky, patřili Círusovi, Tatarovi, 
Kárníkovi a Pekařovi. „Uvítali jsme, že akce neproběhly 
v jednom měsíci, ale byly rozprostřeny do delšího ob-
dobí, takže jsme se mohli zúčastnit řady z  nich. Jed-
nou z  nejhezčích pro nás bylo čtení v  parku Václava 
Havla nebo festival věnovaný Africe,“ uvedla Denisa 
Kárníková, maminka dvouletého Marečka a o dva roky 
staršího Filípka. 

Na závěr poděkoval místostarosta Pavel Grund pra-
covnici knihovny Zorce Čuchalové za koordinaci celé 
kampaně. (eva)

Jednu z akcí pořádaných v rámci kampaně připravili v 
parku Václava Havla pro rodiny s dětmi pracovníci Cen-
tra pro náhradní rodinnou péči. Foto archiv CPNRP

MODERNIZOVANÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
U STADIONU SVÍTÍ NOVOTOU

Poděkováním zřizovateli, tedy 
městu Litoměřice, na začátku listo-
padu ředitel Základní školy U Sta-
dionu Milan Sluka oficiálně zakončil 
úspěšnou modernizaci školského 
zařízení, které navštěvuje téměř pět 
stovek dětí. Malého slavnostního aktu 
se zúčastnili zástupci města a firmy 
Chládek a Tintěra, která byla doda-
vatelem prací. 

„S průběhem prací jsem plně 
spokojen. Obzvláště mě těší, že díky 
koordinaci stavby nebyla jak na konci 
školního roku, tak na počátku roku 
letošního narušena školní výuka,“ 
shrnul několik měsíců trvající 
stavebně náročnou akci ředitel. Kromě 
jiného poukázal i na očekávanou 
energetickou úsporu, kterou zateplení 
objektu přinese. „Ještě plánujeme 
vymalovat interiér, což bychom 

rádi realizovali postupně v  několika 
etapách, dále chceme položit 
zámkovou dlažbu na terase v zahradě 
školy a vyměnit vstupní bránu na 
školní zahradu,“  nastínil další plány 
Milan Sluka. 

Podle starosty Ladislava Chlupáče si 
Základní škola U Stadionu, která příští 
rok oslaví 45 let své existence, moder-
nizaci zasloužila. „Stejně jako objekty 
čtyř mateřských škol v  Masarykově, 
Baarově, Plešiveckého a Stránského 
ulici, které byly modernizovány 
zároveň s ní,“ připomněl starosta.

Celkové náklady revitalizace všech 
pěti školních objektů dosáhly 52 
milionů korun, z čehož 24,5 milionu 
korun představovala dotace. Nejvyšší 
částku, a to 30 milionů korun, si 
vyžádala rekonstrukce Základní školy 
U Stadionu. (eva)

PODPOŘENY BYLY
CHUDŠÍ RODINY

Také děti pocházející z  ro-
din s nízkými příjmy mohou 
v Litoměřicích v tomto školním 
roce docházet do školní družiny 
nebo do zájmového kroužku. 
Náklady s  tím spojené totiž za 
ně hradí město.

Jednou z aktivit na podporu 
rozvoje rodinné politiky města 
Litoměřice  v roce 2015, kterou 
naplňuje  odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, je totiž podpora 
dětí z nízkopříjmových rodin. 
„Letos jsme proto ve spolupráci 
se  základními  školami a  sociál-
ními pracovníky úřadu vytipova-
li děti z nízkopříjmových rodin 
a ze sociálně znevýhodněného 
prostředí s cílem podpořit jejich 
zájmovou činnost a smysluplné 
trávení volného času,“ vysvětlil 
místostarosta Pavel Grund.

Podpořena tak byla zájmová 
činnost patnácti dětí v rámci 
školních družin fungujících 
při základních školách. „Děti 
projevily zájem především  o 
sportovní, taneční a  výtvarné 
kroužky,“ informovala vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví městského úřadu Renáta 
Jurková.  Jedno dítě  navštěvuje 
základní uměleckou školu, 
dalším 21 školákům město 
umožnilo zapojit se do aktivit 
zájmových kroužků Domu dětí 
a mládeže Rozmarýn, případně 
sportovních oddílů. (eva)

ČTYŘI PRODAVAČI
 PORUŠILI ZÁKON

Na malý průzkum se vydali mladí 
zastupitelé s hlídkou městské policie. 
Společně testovali, zda prodejci dodr-
žují zákon týkající se zákazu prodeje 
tabákových výrobků osobám mladším 
osmnácti let. Výsledek nebyl lichotivý.

Obsluha čtyř provozoven ze sedmi 
navštívených tabákové výrobky ne-
zletilým prodala. „Mladí zastupitelé 
chtěli poukázat na to, že někdo postu-
puje protizákonně,“ uvedla  Kateřina 
Simajchlová, vedoucí zastupitelstva 
mládeže. Strážníci na místě uložili 
blokovou pokutu. Kontrolní akce by 
se v budoucnu měly opakovat. (eva)

SOUTĚŽTE V KAMPANI
„STOP KOUŘENÍ“

Zdravé město Litoměřice vyhlašuje 
soutěž o nejzajímavější videospot  s 
tématem „Stop kouření“, jehož délka 
nepřekročí 90 sekund. Návrhy zasílejte 
do 10. ledna na adresu rita.vlckova@
litomerice. Vítěz soutěže získá odmě-
nu 4 tisíce korun, druhý dva tisíce a 
třetí tisíc korun.  Bližší informace na 
webu zdravemesto.litomerice.cz (rv)

DO SBÍRKY POTRAVIN SE
ZAPOJIL PENNY MARKET

Celkem 491 kilogramů potravin, 
tedy o 170 kilogramů více než loni, 
se podařilo vybrat v  litoměřickém 
Penny marketu 21. listopadu, kdy 
se ve vybraných prodejnách po celé  
ČR uskutečnila Národní potravinová 
sbírka. Sbírku organizovala společnost 
Byznys pro společnost ve spolupráci s 
Českou federací potravinových bank a 
Armádou spásy.

U nás ji koordinovala Potravinová 
banka v Ústeckém kraji sídlící v  Jiří-
kových kasárnách. Letos se v kraji při-
hlásilo 26 marketů, ve kterých zákaz-
níci vyčlenili ze svých nákupů 15 780 
kilogramů potravin. „Jsme příjemně 
překvapeni, že nárůst darů je tak veli-
ký. Dárcům i dobrovolníkům patří náš 
dík i dík všech potřebných v nouzi. 
Organizace, které sbírku zastřešovaly, 
si většinu potravin odvezly do svých 
skladů a v příštích dnech provedou 
jejich kategorizaci. Z ní vyplyne, které 
potraviny byly nejčastěji darovány a 
jakou hodnotu vůbec dar měl,“ uvedla 
Radka Brychtová, ředitelka Potra-
vinové banky Ústeckého kraje. (se)
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Pro děti i dospělé byl připraven roz-
manitý program.

Foto Jan Vochomůrka

Chantal Poullain a Bára Hrzánová, herečky a velké kamarádky, dokázaly 
dražitele strhnout k potřebným výkonům. Foto Eva Břeňová

AUKCE DĚL VYNESLA DIAKONII 
PŘES PŮL MILIONU KORUN

Se šarmem, humorem a notnou 
dávkou energie se 6. listopadu v hradu 
zhostily herečky Chantal Poullain a 
Bára Hrzánová role licitátorek. Diako-
nie Českobratrské církve evangelické 
zde totiž pořádala již 21. ročník spo-
lečenského večera spojeného s  aukcí 
nejen amatérských výrobků klientů 
Diakonie, ale i děl profesionálů.

Aukce, které se aktivně zúčastnil 
také místostarosta Pavel Grund, řada 
obyvatel města a hostů, nakonec vy-
nesla 404 tisíce korun. Díky dalším 
dárcům, mezi nimiž byla i nadace Ar-
cha Chantal, která darovala 50 tisíc ko-
run, však byla výsledná částka navýše-
na až na 554 tisíc korun.  „Využijeme 
ji na nákup nového auta pro klienty 
Diakonie,“ konstatoval s  výsledkem 
aukce i atmosférou večera spokojený 
Zdeněk Bárta, člen představenstva 
Diakonie ČCE v  Litoměřicích, který 
stál u zrodu benefičních večerů pořá-
daných Diakonií.  (eva)

DIVADELNÍ BENEFICE MĚLA REKORDNÍ VÝTĚŽEK
V týdnu od 12. do 18. října 

uspořádalo Centrum pro náhradní 
rodinnou péči a Hynkovo hravé di-
vadlo tradiční Divadelní benefici 
ochotnických souborů.

6. ročník benefice se stal průlomový 
délkou trvání, rekordním výtěžkem 
i počtem diváků. Za celý týden 
navštívilo divadlo, knihovnu i Mu-
sic klub Baronka téměř tisíc diváků. 
Vybraná částka dosáhla 
neuvěřitelných 121 tisíc korun. Cel-
ková částka za šest ročníků dosahuje 
321.000 Kč. Vybrané peníze použije 
Centrum pro NRP opět na doučování 
dětí v náhradní rodinné péči.

Zisk vyšší částky, než bylo obvyklé 
v minulých ročnících, přisuzuje 
hlavní pořadatel Roman Munčinský 
zvyšujícímu se zájmu o regionál-
ní kulturu, rozložení benefice do 
delšího časového období a také 
stoupajícímu povědomí o akci, která 
zaujala i anonymního dárce a firmu 
Gabriel, kteří přispěli shodně částkou 

5.000 Kč. Myšlenka benefice oslovila 
také slavného herce Luďka Munzara. 
Nadace Munzarových totiž  přispěla 
částkou 25.000 Kč. Herec společně s 
Františkem Novotným přispěl k pro-
gramu benefice i zajímavou besedou, 

díky níž diváci přispěli do benefiční 
kasičky dalšími 8.000 Kč.

Pořadatelé připravili pro diváky 
celkem 12 divadelních představení, z 
toho 5 pro děti a 7 pro dospělé diváky, 
koncerty 4 kapel, výtvarný work-

shop, divadelní projekt Autoteatro! a 
promítání filmu.

Do programu benefice, bez nároku 
na honorář, přispěli ochotníci ze 
souborů Rádobydivadlo Klapý, PIK-
ART Úštěk, DS Karel Čapek Děčín, 
Li-Di Litoměřice, Mladivadlo ZUŠ 
Litoměřice, DS 4 pod peřinou, ale i 
profesionálové divadla Krabice Tep-
lice, DS Vocaď  pocaď a Divadlo Ku-
kadlo. V představeních pro dospělé 
žánrově převažovaly komedie a ko-
mediální dramata.

Z kapel to byly A bude hůř, Tanta-
los, Kadé chim a Duben v Pešti, kteří 
v rockovém klubu zahrály od in-
dies přes punk a underground až po 
emorock. Zde diváci přispěli 5.900Kč. 

Celkovým výtěžkem byla mile 
překvapena ředitelka Centra pro NRP 
Margita Šantavá, která při předávání 
šeku v rámci slavnostního zakončení 
6. Divadelní benefice poděkovala 
všem dárcům a sponzorům.

Roman Munčinský

PĚSTOUNSKÉ RODINY
BYLY V HOLANECH

Krásný podzimní víkend v  Ho-
lanech prožily od pátku do neděle 
pěstounské rodiny z  Litoměřic 
a okolí. Již tradiční víkendový 
pobyt plný her, soutěží, ruční 
tvorby, ale také vzdělávání pro ně 
i tentokrát připravili pracovníci 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví městského úřadu ve spolu-
práci s DDM Rozmarýn.

„Na rozdíl od jarního pobytu 
nám tentokráte skutečně přálo 
počasí. I díky němu jsme mohli 
uspořádat noční hru, nazvanou 
Vysvobození bílé paní, které se 
zúčastnili jak děti, tak dospělí.  
Nechyběly ani sportovní aktivi-
ty, soutěže, ruční tvorba, ale i 
odborné vzdělávání pěstounů. Na 
závěr pobytu každý z  účastníků 
pustil po hladině rybníku lampio-
nek a v duchu si něco přál,“ pop-
sala příjemnou atmosféru, která 
v Holanech panovala, referentka 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví  Hana Eiglerová.

Pobytu v Holanech se zúčastnilo 
23 dětí z jedenácti pěstounských 
rodin. (eva) DOBROVOLNÍCI Z LITOMĚŘIC 

POMÁHALI UPRCHLÍKŮM
Diecézní charita (DCH) Lito-

měřice vyslala v týdnu od 9. do 14. 
listopadu tým dobrovolníků, kteří 
pod hlavičkou Diecézní charity 
Brno pomáhali v  táboře na hrani-
cích Slovinska a Rakouska v Šentilj. 
Dovezli také 25 pytlů potřebného 
ošacení a několik krabic jídla.

Šentilj je tábor pro 4000 uprch-
líků. Mají zde možnost se najíst, 
vyspat a obléknout. Nikdy se zde 
však nezdržují dlouho, většinou jen 
několik hodin a odcházejí. Často 
směřují do Německa, ale také do 

Belgie či Švédska a dalších evrop-
ských zemí.

Pětičlenný tým pomáhal hlavně 
při výdeji stravy, v případě potřeby 
pomohl i v jiných oblastech. Na to, 
jak vnímá situaci uprchlíků dob-
rovolník, jsme se zeptali jednoho 
z  členů týmu Aleny Holcové, pra-
covnice DCH Litoměřice: „Pohled 
na uprchlíky je opravdu smutný. 
Cestují nejen rodiny s  dětmi, ale 
také staří a nemocní lidé. Na ces-
tách jsou několik dní. V Šentilj se 
mohou alespoň najíst a vyspat, to 

je ale spíše výjimečné. Jsem moc 
ráda, že alespoň tím málem jsem 
mohla pomoci. Vděk těchto lidí je 
pro mě dostatečnou odměnou.“ 

Edith Kroupová
DCH Litoměřice 

Členové Hynkova hravého divadla v doprovodu lamy i kozy lákali v ulicích 
Litoměřic děti i dospělé k účasti na divadelní benefici. Foto Eva Břeňová 
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Zatímco práce školních týmů probíhala v hlavním sále, ve foyer domu kul-
tury se uskutečnila Merkurmánie. Nejen děti, ale i dospělí z řad veřejnosti 
obdivovali výstavu Merkuru zpestřenou řadou modelů. Foto Eva Břeňová 

Návrh možné podoby institutu pocházející z 
dílny litoměřického architekta Jakuba Pleyera. 

CÍLEM JEVYBUDOVAT V LITOMĚŘICÍCH ÚSTAV TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Splněn však byl i druhý cíl Technických her. 

V  jejich úvodu totiž byl ve spolupráci s  městem 
představen připravovaný projekt vzniku Ústavu 
technického vzdělávání. Litoměřice v  současné 
době podnikají kroky, díky kterým by se mohly stát 
v České republice prvním městem s obdobným in-
stitutem. 

„Zaměřit bychom se chtěli nejen na děti a 
mládež, ale i dospělé,“ podotkl zastupitel Tomáš 
Sarnovský, který se osobně angažuje při realiza-
ci projektu, který má plnou podporu radnice. Ta 
již vyčlenila objekt bývalých Českých drah u po-
kratických závor, kde by institut měl v budoucnu 
vzniknout.  Vizualizaci možné podoby představil 
architekt Jakub Pleyer z litoměřického Projekčního 
atelieru precisarchitecture. „Počítáme s tím, že ob-
jekt koncipovaný jako energeticky úsporný by byl 
rozšiřován v několika etapách. Zajímavý je i dvě-
ma prosklenými tubusy, jimiž demonstrujeme sílu 

techniky,“ uvedl mimo jiné architekt. 
Starosta Ladislav Chlupáč v  té souvislosti upo-

zornil, že na realizaci projektu město samo finanč-
ně nestačí. Stát již však dal najevo, že právě obdobné 
projekty zaměřené na techniku hodlá v budoucnu 
podpořit. „Mají být vypsány nové dotační tituly, 

které bychom rádi využili,“ dodal starosta.
Podporu myšlence již vyjádřili i Technických her 

přítomní zástupci firem, jako je Hennlich, Balkan-
car, Lovochemie nebo TRCZ. „V projektu spatřuje-
me ojedinělou příležitost toho, jak začít systematic-
ky vést děti  k technice, a vychovávat si tak budoucí 
technicky schopné zaměstnance, kterých je na pra-
covním trhu velký nedostatek,“ konstatoval Martin 
Jonáš z firmy Hennlich.

Smysluplnost projektu v době, kdy se firmy potý-
kají s nedostatkem technicky nadaných lidí, ocenil 
i zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Je uni-
kátní, protože se v něm spojuje několik důležitých 
faktorů  - podpora technického vzdělávání nejen 
dětí, ale formou rekvalifikací i dospělých, přičemž 
konáno tak má být ve spolupráci s regionálními fir-
mami a za výrazné podpory města,“  poukázal na 
důležité momenty David Vondrák.

Eva Břeňová 

ŘADU FIREM TRÁPÍ NEDOSTATEK
TECHNICKY VZDĚLANÝCH LIDÍ

„V příštím roce zajistíme na výsta-
višti prostory pro pořádání veletrhu 
technického vzdělávání TechnoDays, 
který s úspěchem pořádal Chomutov,“  
prohlásila Andrea Křížová, vedou-
cí odboru školství městského úřadu. 
Učinila tak 19. listopadu v sále hradu, 
kde na téma nedostatku technicky 
vzdělaných absolventů škol uspořádala  
Hospodářská a sociální rada  Litomě-
řicka workshop. K projednání tématu 
si přizvala  jak zástupce středních škol, 
které připravují odborníky pro dělnické 

a technické profese, tak velkých firem, 
jež mladé pracovníky poptávají. 

V první části programu proběhla 
prezentace, představení různých akti-
vit, vývoje a současného stavu profesní 
přípravy učňů a studentů v rámci regi-
onu, v druhé části diskuse v kruzích a 
vytyčení hlavních problémů. Příznivý 
ohlas měla informace o technickém 
klubu a snaze založit v Litoměřicích 
Institut technického vzdělávání. Pod-
nikatel Milan Chvalina z Hoštky, který 
hovořil o možnosti využívání školicích 

středisek k podobným cílům, označil 
počin  litoměřické  radnice  trefou do 
černého. 

Ředitel ústecké SPŠ Jaroslav Mareš 
poukázal na spolupráci se smluvními 
partnery, již vytvářejí motivační pro-
gramy pro své budoucí pracovníky. Po-
dle Anny Adamcové bude muset Lo-
vochemie do roku 2029 nahradit 150 
pracovníků, kteří odejdou do důchodu. 
K tomu zavedla stipendijní program. 

Na změnách se musejí podílet školy, 
samospráva měst, firmy, ale také větší 
odpovědností samotní žáci ZŠ a jejich 
rodiče. „Některé náměty a požadavky 
směřující k základním školám, jako je 

jejich vybavenost, zajištění volnočaso-
vých aktivit a motivace rodičů, můžou 
řešit samosprávy. Motivace stipendijní-
mi programy je věcí firem, stejně jako 
osvěta a prestiž řemesel,“ uvedl místo-
předseda HSR  Litoměřicka  Miroslav 
Andrt.

„Závěry workshopu převedeme do 
úkolů, rozdělíme je a nejspíš na jaře na 
vyhodnotíme. Jsou však věci, které se 
týkají legislativy a motivace pedagogů, 
jež patří do kompetencí ministerstva. 
Ty se budeme snažit předat ministry-
ni školství při její prosincové návštěvě 
kraje,“ doplnil Ivo Perna, předseda 
HSR Litoměřicka. Václav Sedlák 

TECHNICKÉ HRY VYHRÁLA ŠKOLA NA VALECH 
Sedm šestičlenných týmů základ-

ních škol z  Litoměřic, okolí a 
z  německého města Chemnitz 
předvádělo 11. října v domě kultury 
své technické znalosti a dovednosti. 
Technický klub mládeže fungující 
při Domu dětí a mládeže Rozmarýn 
zde totiž pořádal 2. ročník Tech-
nických her spojených s  Merkur-
mánií. Vítězem soutěžní části se 
stalo družstvo Základní školy Na 
Valech, druzí skončili školáci ze 
ZŠ Lingua Univerzal a třetí ze ZŠ 
Havlíčkova. Vítězné družstvo si 
domů odnášelo tablety, stříbrné 
a bronzové týmy  datová úložiště 
a MP4, ostatní účastníci si pak 
do svých škol odváželi stavebnice 
Merkur. 

Školáci soutěžili hned v  několika 
kategoriích, přičemž jednou 
z  nich byla i prezentace vlast-
ních projektů. Například družstvo 
Základní školy Havlíčkova se 
zabývalo ražbou tunelů, přičemž se 
zaměřilo na bývalý železniční tunel 
v Litoměřicích. Zkusilo si postavit 
i vlastní minitunel ze směsi písku 
a hlíny, tedy nesoudržného ma-
teriálu. Své zkušenosti pak prezen-
tovalo před odbornou porotou. 
Školáci z Chemnitz se zase zabývali 
nedokonalostmi v osvětlení měst. 
V  projektu poukázali i na jedno 
z  nevyhovujících svítidel umístěné 

v  jejich škole. Navrhli dokonce 
způsob, jakým lze dosáhnout vyšší 
světelnosti a zároveň snížení  ener-
getické náročnosti.

„Nápady dětí jsem byl mile 
překvapen. Obzvláště se mi líbila 
jejich kreativita a schopnost prezen-
tace vlastních projektů. Nejvíce mě 
zaujaly větráky navržené z  odpa-
dových materiálů, které prezen-
tovalo nakonec vítězné družstvo 
Základní školy Na Valech,“ zhod-
notil praktickou část her jeden 

z  odborných hodnotitelů Jaromír 
Mareš, jednatel firmy Balkancar.

„Cílem her bylo probudit 
v  dětech zájem o tvořivost, 
kreativitu a ukázat, že technika 
není jen zdrojem poučení, ale i 
zábavou, což se podařilo,“ kon-
statoval Jiří Rudolf, zaklada-
tel Technického klubu mládeže 
v  Litoměřicích, který před třemi 
lety začínal s  devíti školáky, 
přičemž nyní do klubu dochází již 
téměř stovka dětí. (eva)

PODPORA KLUBU
■  2012: 
Město upravilo prostory Máchovy ZŠ 
pro potřeby klubu
Přímá dotace města klubu 155 tisíc Kč
Dotace města klubu prostřednictvím 
DDM Rozmarýn 106 tisíc Kč 
Dar Nadačního fondu Kalich 14 tisíc 
Granty 5 tisíc Kč
Poplatky rodičů 3 400 Kč 
■  2013: 
Jednání s  MŠMT o převodu vily 
Magnolie na město s cílem vybudovat 
zde zázemí klubu (zdlouhavé)
Nabídka volných prostor v ZŠ Havlíč-
kova (zástupcem klubu odmítnuta)
Dotace města prostřednictvím DDM 
156 tisíc Kč 
Granty 7 tisíc Kč
Poplatky rodičů 19 tisíc Kč
■  2014: 
Přípravy na využití objektu u pokra-
tických závor
Dotace města 116 tisíc Kč 
Dotace města přes DDM 83 tisíc Kč 
Granty 87 tisíc Kč 
Sponzorský dar 10 tisíc Kč 
Poplatky rodičů 31 tisíc Kč
■  2015
Zpracování studie vzniku Institutu 
technického vzdělávání
Projekt. dokumentace 295 tisíc Kč 
Dotace města 161 tisíc
Grant (MŠMT, kraj) 242 tisíc Kč 
Sponzorský příspěvek 50 tisíc Kč 
Poplatky rodičů 43 tisíc Kč      (kříž)
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Svatomartinským vínům i letos v degustační místnosti hradu žehnal 
litoměřický biskup, Monsignor Jan Baxant. Foto Eva Břeňová 

Vzhledem k zájmu veřejnosti se 
pořadatelé rozhodli ponechat vý-
stavu otevřenou po celý rok.

Foto Eva Břeňová

V chladném počasí si bosí voraři, kteří připomněli tradici vorařství, vysloužili 
u účastníků slavností potlesk. Foto Eva Břeňová

SVATOMARTINSKÁ VÍNA POTĚŠILA 
Úderem 11. hodiny a 11. minu-

ty žehnal 11. listopadu litoměřický 
biskup Jan Baxant letošním Sva-
tomartinským vínům. Učinil tak 
v  hradu, kde slavnostní akt a ná-
sledná veřejná degustace probíhaly. 
Podle tradice vinaři právě v tuto 
dobu otvírali první lahve Svato-
martinských vín, kterých letos jde 
na trh nejvíce v desetileté historii. 
Litoměřice nebyly výjimkou.

Také 5. ročník degustace Svato-
martinských vín, pořádaný Cent-
rem cestovního ruchu Litoměřice, 
byl v tomto ohledu výjimečný. Ná-
vštěvníci mohli v degustační míst-
nosti hradu i Hradní vinárny košto-
vat Svatomartinská vína z 8 českých 
a 3 moravských vinařství. 
   „Bůh je dárcem všech krásných, 
dobrých darů, v tomto duchu bych 
si dovolil požehnat všem Svatomar-
tinským vínům, vinařům,  městu 
Litoměřice a vůbec všem krajům 
vinařským,“ řekl biskup v úvodu. 

Jako první Monsignor Jan Baxant 
a další hosté, mezi nimiž nechyběli 

ani starosta Ladislav Chlupáč a řada 
vinařů, ochutnali Müller Thurgau 
z Klášterních vinných sklepů Litomě-
řice. „Tato odrůda nazrává jako prv-
ní, proto jsme zvolili právě ji,“ uvedl 
sklepmistr Antonín Hrabkovský, kte-
rý vzápětí přiznal, že stihnout termín 
výroby Svatomartinského vína není 

jednoduché. Vloni se to u tří poku-
sů nepovedlo, letos se jeden ze dvou 
vydařil. Hodnotit podle mladých vín 
produkty letošního roku je však po-
dle odborníků předčasné. „To půjde 
až za tři nebo čtyři měsíce,“ upo-
zornil bývalý litoměřický sklepmistr 
Vladimír Šuhájek. (eva)

OSLAVY 1210 LET OHŘE KONČILY V LITOMĚŘICÍCH 
Symbolickým vlitím vody z Ohře 

do Labe skončily 24. října v  Lito-
měřicích oslavy 1210 let od první 
písemné zmínky o Ohři. Zhruba 
tři stovky návštěvníků se zúčastnily 
akce, která probíhala ve veslařském 
areálu na Střeleckém ostrově, tedy 
nedaleko soutoku Labe a Ohře.

Malé i velké návštěvníky vítali již 
krátce po poledni veselí vodníci Oh-
řínek a Polabáček. Zábavné odpole-
dne totiž bylo akcí pro celou rodinu. 
Potlesk si hned v  úvodu vysloužili 
voraři, kteří i přes chladné počasí 
bosí připluli na voru, aby připomně-
li, že právě vory bývaly v minulosti 
na Ohři často k vidění. Báje a pověs-
ti vztahující se k řece pak připomněl 
historik Petr Hlaváček, který zde 
představil publikaci, jíž je autorem. 
Kniha Řeka Ohře v bájích a pověs-
tech je k zakoupení i v infocentru. 

Symbolické vlití Ohře do Labe 
proběhlo za účasti generálního 
vikáře Stanislava Přibyla, starosty 
města Ladislava Chlupáče a řady 
dalších hostů. Nechyběl mezi nimi 
ani ředitel Klubu železničních 

cestovatelů Bohumil Augusta, neboť 
do Litoměřic vyjelo v  rámci oslav 
několik speciálně vypravených 
historických vlaků jak ze směru od 
Lysé nad Labem, tak i z  Ústí nad 
Labem.  K  vidění však byly i vozy 
zcela moderní. Partnerem akce se 
totiž stala firma Horejsek, díky níž 

mohli návštěvníci možnost otestovat 
například automobil značky 
Volkswagen Touran. 

Lidé si se zájmem prohlíželi i zá-
zemí veslařského klubu, kde zábavné 
odpoledne probíhalo. Součástí proto 
také bylo představení čtyř nových 
lodí, z nichž jedna se jmenuje Ohře. 

Jejich křest následně vystřídala ves-
lařská exhibice. Kdo z dětí se neza-
hřál dováděním ve skákacím hradu, 
mohl se zapojit do výtvarných dílen, 
které probíhaly v budově veslařské-
ho klubu.

Letošní turistickou sezónu pak 
večer definitivně zakončilo divadel-
ní představení Davida Šíra „Včera, 
dnes a zítra aneb Nové scénky Felixe 
Holzmanna. Vystoupení imitáto-
ra pobavilo v hradu stovku diváků. 
„Sezóna sice skončila, ale kvalitní 
služby nabízíme turistům po celý 
rok,“ připomněla Anna Matulová, 
ředitelka Centra cestovního ruchu 
Litoměřice, které bylo společně 
s  Destinační agenturou Dolní Poo-
hří  organizátorem akce.  

Zatímco letošní turistická sezóna 
se nesla ve znamení oslav Ohře, kte-
ré začaly v Německu, vrcholily v Ka-
dani a končily v Litoměřicích, sezó-
na roku 2016 připomene řadou akcí 
osobnost krále Karla IV.  „Od jeho 
narození totiž uplyne 700 let,“ upo-
zornila Martina Vondráková, mar-
ketingová manažerka CCR.      (eva)

PŘIJĎTE DO HRADU NA 
ADVENTNÍ JARMARK
Atmosféru blížících se svátků 

vánočních navodí v sobotu 12. pro-
since v  hradu již tradiční Adventní 
jarmark. V  architektonicky zajíma-
vém interiéru hradu i na jeho nádvo-
ří dostanou lidé v době od 10 do 17 
hodin příležitost zakoupit si kromě 
jiného ručně vyráběné vánoční oz-
doby, svícny, šperky, keramiku, tex-
tilní hračky, perníčky, díla z ručního 
papíru i vánočně laděné květinové 
vazby, mezi nimiž nebudou chybět 
ani levitující květiny. Nabídku zpestří 
doplňkový sortiment, jako vánoční 
čaje, sirupy nebo svařené víno. 

Připraveny budou v  sále tvořivé 
dílny, které jsou již tradiční a oblíbe-
nou součástí Adventního jarmarku 
v hradu. 

V doprovodném programu před-
vedou i letos své umění děti ze Zá-
kladní umělecké školy Litoměřice. 
10:00 Pěvecký soubor ZUŠ
13:00 Flétnový soubor ZUŠ
15:00 Mladivadlo (eva)

DEGUSTACE SEKTŮ
 PROBĚHNE NASLEPO
Milovníci kvalitního sektu by měli 

zpozornět. V  degustační místnosti 
hradu se totiž uskuteční další ze série 
Povídání o víně. Tentokráte proběhne 
11. prosince od 18 hodin ochutnávka 
sektů značky Bohemia Sekt, a.s., Starý 
Plzenec. 

Večerem provede sommelier Lukáš 
Benda, který získal 3. místo v soutěži 
Bohemia Sekt Trophée – Sommelier 
ČR 2015. Degustace proběhne nasle-
po, což znamená, že názvy ochutna-
ných vín se lidé dozvědí až následně.
   Kapacita míst je omezená, vstupen-
ky jsou již nyní ke koupi v recepci 
hradu. (eva)

VÝSTAVA O HOLZMANNOVI
JE STÁLOU EXPOZICÍ HRADU 

Výstava věnovaná slavnému komikovi Felixi Holzmannovi bude stá-
lou expozicí hradu. Prohlásila to Anna Matulová, ředitelka Centra ces-
tovního ruchu Litoměřice, které hrad provozuje.

„Výstavu Felixe Holzmanna od 4. května do konce září zhlédlo více 
než šest stovek návštěvníků. Někteří přijeli dokonce až z Ostravy, Plzně 
nebo Karlových Varů. Rozhodli jsme se proto ponechat ji jako stálou,“ 
uvedla ředitelka Matulová s  tím, že expozice je průběžně doplňována 
předměty ze soukromých sbírek, které připomínají osobnost komika, 
jenž je čestným občanem města Litoměřice.  (eva)
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BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

2. 12. 14.00 – 18.00 hodin 
Kabelkový veletrh
Cílem charitativní akce je získat 
prodejem darovaných kabelek 
finanční prostředky na nákup 
zahradního nábytku a vybavení 
do dílny pro lidi s mentálním 
hendikepem. Připravuje nezis-
ková organizace NADĚJE ve 
spolupráci s knihovnou. 
Přijďte si vybrat kabelku a záro-
veň podpořit tuto aktivitu.
4. 12. v 17.00 hodin
Stopem po Kavkaze aneb Jak 
se cesta do Číny bezvadně ne-
povedla / Kai Wangle
Kavkazské pohoří je jedním z 
nejrozmanitějších regionů na 
světě. Území zhruba tak veli-
ké jako Španělsko je domovem 
více než 50 národnostem. Kro-
mě překrásné přírody, výborné 
kuchyně, historických hradů a 
moderních měst tu najdeme ne-
uvěřitelně přátelské a pohostin-
né lidi, a to i přes desetiletí válek 
a konfliktů. Účelem povídání je 
podělit se o zážitky ze tří měsíců 
trvajícího toulání se po Gruzii, 
Arménii, Azerbajdžánu, Íranu 
a Rusku a povyprávět alespoň 
něco málo o jedinečné historii 
a kultuře tohoto fascinujícího 
koutu světa.
9. 12. v 18.00 hodin
Umělecká řemesla Thajska a 
Kambodže
Život včera i dnes, nekonečné 
množství chrámů, obydlí – všu-
de je prostor pro řemeslné vý-
robky či dekorace. Podíváme se 
do Angkoru i současných měst 
Kambodže, navštívíme býva-
lá královská města severního 
Thajska.
14. 12. v 17.00 hodin
Setkání Klubu celiakie
Setkání osob zajímajících se o 
bezlepkovou dietu. Zdarma.
16. 12. v 17.00 hodin
Žijeme z energie / Viliam Pol-
tikovič
I v našich krajích se začínají ob-
jevovat lidé, kteří nemusí přijí-
mat pevnou potravu a k žití jim 
stačí všudypřítomná vesmírná 
energie. Že je možné žít bez 
jídla, je pro mnohé nepředsta-
vitelné i nepřijatelné. Stále však 
víme málo o možnostech, které 
člověk má. Ve filmu jsou zachy-
ceni dlouholetí protagonisté to-
hoto směru výživy – Jasmuheen 
a Henri Monfort, dále mladá 
dvojice z Ekvádoru, která takto 
počala a porodila už dvě děti, 
i Češky, které tímto způsobem 
žijí dva roky. Promítání doku-
mentu a následná beseda s au-
torem. Kateřina Minková,

knihovna

OBLÍBENÁ AUTORSKÁ DVOJICE 
VYDALA DALŠÍ KNIHU O REGIONU

Kdo má rád knihy historika Ol-
dřicha Doskočila a fotografa Pavla 
Rývy o Litoměřicích a okolí, má ra-
dost. Oba autoři totiž 19. listopadu 
představili v hradu novou publikaci 
nazvanou „Z Litoměřic třetí branou 
po proudu Labe“. K  zakoupení je 
v infocentru na Mírovém náměstí a 
ve vybraných knihkupectvích.

Už svým názvem  třetí svazek 
volné vlastivědné řady Pavla Rývy 
a Oldřicha Doskočila napovídá, že 
autoři poprvé překračují katastr 
města Litoměřice a vydávají se v 
pomyslné bárce času po řece nejen 
za současností, ale i za minulostí 
prostoru zvaného Porta Bohemica. 

„Tak například na březích ještě 
neexistujících Lovosic spatří sku-
pinu mužů s kamennými sekyra-
mi. Ano, jsme v pravěku. Pak se 
z reality dějin ocitáme před bez-
hlavým jezdcem  jedné z pověstí. 
Realita se tu všude prolíná s lido-
vou fantazií. Kus dál tu zase kdosi 
nakladá na pravěkou loď mlýnské 
kameny – žernovy. Dodali je ti, co 

žernovy sekají, proto Žernoseky. 
Tady se zastavujeme. Nejprve pu-
tujeme Oparenským údolím až k 
hradu Oparno i s jeho pověstmi. 
Po návratu se vydáváme na opač-
ný břeh a procházíme až k hradu 
Kamýk, onom nejmenším hradu 
s největším počtem pověstí, jež se 
prolínají až s Litoměřicemi či Du-
bicemi, odkud malíři tak rádi ma-
lovali výhledy do labského údolí. 
Proplujeme i divokými vodami pod 

Tříkřížovým vrchem. Tu hlubinu 
času tady zastupují nejstarší vrstvy 
pověstí, jež autoři dohledali v tex-
tech Františka Alexandra Hebera v 
jeho sedmidílné a pro předčasnou 
smrt nedokončené encyklopedii o 
českých hradech, tvrzích a zámcích, 
jež vycházela v letech 1844 až 1849.  
Naše plavba končí u Masarykova 
zdymadla pod hradem Střekovem,“ 
poutavě autoři přibližují obsah kni-
hy. Ta obsahuje nejen řadu textů, na 
nichž Oldřich Doskočil pracoval de 
facto celý život, ale i řadu dobových 
fotografií  a také aktuálních snímků 
pořízených Pavlem Rývou.

„Jestliže minulý svazek měl pří-
lepek o moru na Litoměřicku, pak 
tento má přílepek o nejstarších po-
věstech psaných německy. Nejde 
ovšem o jejich přetisk, ale o rozbor 
a životopisy sběratelů, kteří jako 
první tyto pověsti sesbírali a vyda-
li ve svých knihách. Zde jsme se 
dostali až do 18. století k Augustu 
Gottliebu Meissnerovi, který do-
konce zachytil, jak pověst vzniká,“ 
dodává historik Doskočil. (eva)

V DIECÉZNÍM DOMĚ BUDE 
OTEVŘEN MINIPIVOVAR

V  Diecézním domě kardinála Trochty v  Litoměřicích by měl být ještě 
do konce letošního roku otevřen malý pivovar s pivnicí. Spolu s restaurací 
nabídne přibližně sto míst těm, kteří tu budou chtít ochutnat nefiltrovaná 
piva plzeňského typu. 

„Vařit chceme alespoň tři druhy a uvažujeme i o tom, že bychom ně-
které další varianty přidali i v průběhu příštího roku,“ říká Richard Kirbs, 
jednatel společnosti In Principio s.r.o., jejímž zřizovatelem je Biskupství 
litoměřické a která v diecézním domě v ulici Komenského provozuje uby-
tovací služby – Hostel u sv. Štěpána. „Rádi bychom našim hostům nabídli 
komplexní službu od ubytování a stravování až po večerní využití času,“ 
vysvětluje. 

Vybudování a provozování minipivovaru v Diecézním domě kardinála 
Trochty je investičním projektem Biskupství litoměřického, financovaným 
z finanční náhrady za majetek, který nemůže nebo z různých důvodů ne-
bude vrácen podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen-
skými společnostmi. 

Jana Michálková, tisková mluvčí Litoměřické diecéze

S MIKULÁŠSKOU
POMÁHAJÍ STUDENTKY

Studentky Střední školy peda-
gogické, hotelnictví a služeb Lito-
měřice společně s  vychovatelkami i 
v letošním roce připravily pro dětská 
zařízení v Litoměřicích kulturní pro-
gram mikulášské nadílky. Nejprve 
30. listopadu potěšilo Sváťovo dividlo 
obyvatele dětského domova. Násled-
ně 2. prosince vystoupily studentky v 
Základní škole speciální v Dalimilo-
vě ulici a odpoledne téhož dne v Klo-
kánku. O den později zavítaly za 
malými pacienty dětského oddělení 
nemocnice a o chvíli později do Sr-
díčka. Mikulášskou nadílku pro tato 
zařízení, stejně jako pro Domov pro 
matky s dětmi v Liškově ulici, hradilo 
město Litoměřice. (eva) 

KTERÝM SMĚREM KULTURA VYKROČÍ? 
Město Litoměřice právem bývá označováno za měs-

to kultury. Jen v letošním roce se zde uskutečnilo od 
května do konce září více než šest desítek akcí pořáda-
ných v rámci Litoměřického kulturního léta.  Vzhle-
dem k tomu, že se na jejich organizaci podílí řada sub-
jektů, vyvstala potřeba koordinace jednotlivých akcí 
a vytvoření vůbec první koncepce dalšího směřování 
kultury ve městě.
  Prvním počinem bylo uspořádání workshopu, které-
ho se minulý týden v domě kultury zúčastnilo zhru-
ba 25 zástupců neziskových organizací, spolků, ale i 
příspěvkových organizací města a dalších subjektů, 
které jsou aktivní právě v oblasti kultury. Pozvání při-
jaly i zástupkyně občanského sdružení Kvas, které již 
má zkušenosti s  tvorbou obdobné koncepce z  jiných 
měst, jako je Plzeň, Praha 11 apod.

„Společně jsme analyzovali, kdo a jakou úlohu na 
poli kulturním má. Rádi bychom se v budoucnu vy-
hnuli tomu, aby svou činnost dublovaly některé spol-
ky s  Městskými kulturními zařízeními, ale naopak 
byly vzájemně provázány, informovány o termínech 

konání akcí, které by se neměly termínově překrývat 
apod.,“ nastínila, kterým směrem se workshop ubíral, 
vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové 
péče městského úřadu Andrea Křížová. Cílem společ-
ného úsilí je dát kultuře v Litoměřicích v následujících 
letech řád. A to i s ohledem na účelné a systematické 
využití milionového grantu pro Litoměřické kulturní 
léto, který je v návrhu rozpočtu města i pro příští rok. 

Druhý workshop na toto téma se uskuteční 14. 
prosince od 14 hodin v knihovně. Poté by měly být 
sumarizovány závěry z  obou akcí i analýzy, kterým 
jim předcházely. Stanou se podkladem pro zpraco-
vání vůbec první koncepce rozvoje a dalšího směřo-
vání kultury ve městě Litoměřice. „Ta by již kromě 
jiného měla obsahovat i tzv. kulturní turistiku, tedy 
popsat dostupné nástroje a mechanismy, s jejichž vy-
užitím bychom do Litoměřic přilákali více lidí míří-
cích za kulturou, tedy nejen za vinobraním a dalšími 
podobnými akcemi masového charakteru,“ dodal 
místostarosta Karel Krejza, který se za vedení města 
na tvorbě koncepce podílí. (eva)
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4. 12. VÁNOČNÍ KAMEŇÁK. (ČR, 
2015, komedie). Již po páté do 
Kameňákova.  Od 17:30 hod
SICARIO: Nájemný vrah. (USA, 
2015, akční krimi). Agentku FBI 
pověří důstojník elitní vládní 
operační skupiny, aby v příhraniční 
oblasti  mezi USA a Mexikem, 
kde neplatí zákony, podpořila eskalu-
jící válku proti drogám. Od 20:00
MOST ŠPIÓNŮ. (USA, 2015, thrill-
er). Dokázal by jediný člověk zastavit 
světovou válku?  Od 22:00 hod.

5. 12. MALÝ PRINC. (Francie, 2015, 
animovaný). Animovaná adaptace 
slavného díla o přátelství, lásce a 
skutečném štěstí. Od 15:00  hod.
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK. Od 17:30 
MOST ŠPIÓNŮ. Od 20:00 hod.
V SRDCI MOŘE. (USA, 2015, 
dobrodružný, historický). V zimě 
roku 1820 byla velrybářská loď 
z Nové Anglie napadena čímsi 
neuvěřitelným: velrybou mamutích 
rozměrů s obrovskou vytrvalostí a až 
lidskou touhou po odplatě. 22:00 h.

6. 12. MALÝ PRINC. Od 15:00 hod.
MOST ŠPIÓNŮ. Od 17:30 hod.
V SRDCI MOŘE. Od 20:00 hod.

7. 12. V SRDCI MOŘE. Od 20:00 hod.
PAVAROTTI A PŘÁTELÉ 
(Itálie, 70 min. koncert). Záznam 
představuje jedno z nejemotivnějších 
vystoupení proslulého umělce. 20:00 

8. 12. MOST ŠPIÓNŮ. Od 17:30 hod.
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK. Od 20:00 

9. 12. VÁNOČNÍ KAMEŇÁK. Od 17:30
MACBETH. (Velká Británie, 2015, 
drama). Příběh neohroženého 
válečníka, kterého na kolena srazí 
ambice a touha po moci. Od 20:00 h.

10.12. DOMÁCÍ PÉČE. (ČR, 2015, drama)
Příběh zdravotní sestry, která 
při své práci na jihomoravském 
venkově ošetřuje místní rázovité pa-
cienty. Když se však dozví, že sama 
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat 
mimo prostředí, které zná... Od 15:30
KRAMPUS: Táhni k čertu.  (USA, 
2015, horor). Krampus přichází o 
Vánocích. Ale rozhodně vám žádné 
dárky nepřinese… Od 17:30 
TRABLE O VÁNOCÍCH. (USA, 
2015, komedie). Vánoce by měly být 
časem klidu, míru, pohody, obžerství 
a dárků. U Cooperových to  
tak ale asi nebude.  Od 20:00 hod.

11.12. SPECTRE (USA, 2015, akční)
James Bond dostane záhadný od-
kaz z minulosti, který ho přivede na 
stopu nechvalně známé zločinecké 
organizace. Od 17:30 hod
KRAMPUS: Táhni k čertu. 20:00 
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK. Od 22:00 

12.12. HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 – 3D. 
(USA, 2015, animovaný). Rodinka 
Draculů se ve zcela nové strašidelné 
komedii vrací s novou dávkou  
dobrodružství! Od 15:00 hod.
WILSONOV. (ČR, 2015, detektivní 
komedie). Komedie s detektivní 
zápletkou ve stylu slavných českých 
filmů Adéla ještě nevečeřela nebo 
Tajemství hradu v Karpatech. 17:30 
TRABLE O VÁNOCÍCH. 20:00 h.
KRAMPUS: Táhni k čertu. 22:00 h.

13.12. HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 – 2D. 
Od 15:00 hod.
KRAMPUS: Táhni k čertu.  17:30 h.
SPECTRE. Od 20:00 hod

14.12. TRABLE O VÁNOCÍCH. 17:30 h.
WILSONOV. Od 20:00 hod.

15.12.  KRAMPUS: Táhni k čertu.  17:30 
TRABLE O VÁNOCÍCH. 20:00 h.

16.12. VÁNOČNÍ KAMEŇÁK. Od 17:30 
BERANI (Island, 2015, drama). Na 
odlehlé farmě spolu žijí dva bratři. 
Kvůli dávné křivdě spolu 40 let 
nepromluvili ani slovo. Jediné, co 
oba sdílejí, je láska k ovcím. 20:00 h.
STAR WARS: Síla se probouzí. 3D 
(USA, 2015, sci-fi). Kdysi dávno, 
v předaleké galaxii, se třicet let po 
událostech v Návratu Jediho  
musí legendární posádka Hana Sola, 
jeho ženy Princezny Lei a Žvejkala  
ypořádat s  novým nebezpečím 
v podobě Sitha Inquisitora a na-
jít dávno ztraceného Lukea  
Skywalkera. Od 23:59 hod.

17.12. STAR WARS: Síla se probouzí. 2D. 
Od 15:30 hod.
MILENCI TĚCH DRUHÝCH. 
(USA, 2015, romantická komedie)
Před dvanácti lety spolu Jake a Lain-
ey zažili první sexuální zkušenost. A 
když se teď  po letech potkali v New 
Yorku a vypráví si o svých životech, 
zjistí, že jim to v životě a hlavně ve 
vztazích moc nevycházelo. 17:30hod.
STAR WARS: Síla se probouzí. 2D. 
Od 20:00 hod.

18.12. STAR WARS: Síla se probouzí. 2D 
Od 15:30 hod.
STAR WARS: Síla se probouzí. 3D 
Od 17:30 hod.
ZTRACENI V MNICHOVĚ. (ČR, 
2015, komedie). Ukazuje české pova-
hové rysy, stereotypy a mýty o národ-
ní povaze a historii.  Od 20:00 hod.
MILENCI TĚCH DRUHÝCH. Od 
22:00 hod.

19.12. STAR WARS: Síla se probouzí. 3D 
Od 15:00 hod.
STAR WARS: Síla se probouzí. 2D 
Od 17:30 hod. a od 20 h. 3D

20.12. SNOOPY A CHARLIE BROWN. 
Peanuts ve filmu. (USA, 2015, 
animovaný). Charlie Brown, Snoopy, 
Lucy, Linus a ostatní postavičky 
z oblíbené partičky „Peanuts“ se 
představí na filmovém plátně. 15:00
STAR WARS: Síla se probouzí. 2D 
Od 17:30 hod.
MILENCI TĚCH DRUHÝCH. Od 
20:00 hod.

21.12. STAR WARS: Síla se probouzí. 2D 
Od 17:30 hod.
ZTRACENI V MNICHOVĚ. 20:00 

22.12. GANGSTER KA: Afričan.  17:30 h.
STAR WARS: Síla se probouzí. 2D 
Od 20:00 hod.

23.12. VYNÁLEZ ZKÁZY. (ČSSR, 
1958/2015, rodinný). Geniální vy-
nálezce, profesor Roch, je na pokraji 
objevu látky, která může ve špatných  
rukou zničit svět. Od 17:30 hod.
STAR WARS: Síla se probouzí. 2D 
Od 20:00 hod.

24.12. MIMONI 2D. (USA, 2015, ani-
movaná komedie). Smyslem života 
Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu 
největšímu padouchovi... 9:30 hod.
ZA KRTKEM DO KINA (ČR, ani-
mované pásmo). Krteček je s dětmi 
i na vánoce. Od 10:00 Kinokavárna
PAN 3D. (USA, 2015, rodinný)
Jednou v noci se stane něco 
neuvěřitelného – chlapec  Pan opustí 
sirotčinec a ocitne se  ve fan-
taskním světě pirátů, válečníků a po-
hádkových bytostí obývajících Zemi  
Nezemi. Od 11:30 hod.

25.12. MALÝ PRINC. Od 15:30 hod.
PADESÁTKA. (ČR, 2015, kome-
die). Poslední komedie letošního 
roku plná sněhu a lyžování. 17:30 h.
FAKJŮ PANE UČITELI 2. ( 
Německo, 2015, komedie). Stane se 
ze Zekiho seriózní pedagog nebo jej 
bude jeho kriminální minulost  
přitahovat?  Od 20:00 hod.
MOST ŠPIÓNŮ. Od 22:00 hod.

26.12. STAR WARS: Síla se probouzí. 3D 
Od 15:00 hod.
ZTRACENI V MNICHOVĚ. 17:30 
PADESÁTKA. Od 20:00 hod.
STAR WARS: Síla se probouzí. 2D 
od 22:00 hod.

27.12. HODNÝ DINOSAURUS. (USA, 
2015, animovaný). Jak by asi 
vypadala Země, kdyby asteroid 
nevyhubil dinosaury. Od 15:00 
STAR WARS: Síla se probouzí. 3D 
Od 17:30 hod.
MOST ŠPIÓNŮ. Od 20:00 hod.
PADESÁTKA. Od 22:00 hod.

28.12. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2. (Rus-
ko, 2014, animovaný).Gerdě se s po-
mocí skřítka Orma podařilo porazit 
Sněhovou královnu a vysvobodit  
bratříčka Kaye. Z ledu a sněhu však 
povstali nové temné síly... Od 15:30 
KRAMPUS: Táhni k čertu. 17:30
VÁNOČNÍ KONCERT TŘÍ 
TENORŮ. (Rakousko, 1999, kon-
cert). Nejhezčí vánoční písně v 
podání Pavarottiho, Dominga a Car-
rerase. Od 20:00 hod.

29.12. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2. 
15:30 
FAKJŮ PANE UČITELI 2. 17:30
PADESÁTKA Od 20:00 hod.

30.12. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2. Od 
15:30
ZTRACENI V MNICHOVĚ. Od 
17:30 hod.
KLUB RVÁČŮ. (USA, 1999, 
drama). Filmová ikona konce 
devadesátých let o absolutní ztrátě 
hodnot, anarchistických  
hlubinách v každém z nás a 
životě v permanentním déjà vu 
konzumní společnosti. Od  
20:00 hod.

4. 12.  Manželský čtyřúhelník/ Fanny 
Agentura. Ztřeštěná komedie o 
rozdílech mezi muži a ženami, 
komedie o životě, který nás 
znovu překvapuje. Od 19.00 h.

8. 12. Gulliverovy cesty/ Mladá scéna 
Ústí n.L. Pro MŚ a 1. stupeň ZŠ. 
Od 9.00 a 10.30 hod.

9. 12. Adventní kalendář/ Musica 
Dolce Vita. Vánoční koncert 
Daniela Demuthová (mezzoso-
prán) – Žofie Vokálková (flétna) 
– Zbyňka Šolcová (harfa).19.00

11.12. Vánoční příběh/ Divadlo Já to 
jsem. Vánoční představení plné 
koled a vánočních písní. Pro MŠ 
a 1.stupeň ZŠ. Od 9.00 a 10.30 h.

13.12. Jak pejsek s kočičkou slavili 
Vánoce/ Sváťovo dividlo. 10.00

14.12. Od čerta k Ježíšku/ Pavel 
Novák koncert. Pro MŠ a 
1.stupeň ZŠ. Od 9.00 a 10.30 h.

15.12. R.U.R./ Divadlo tramtárie Olo-
mouc. Pro SŠ a 2.stupeň ZŚ. 

16.12. Vánoční koncert ZUŠ/ ZUŠ 
Litoměřice. Od 18.00 hod

19.12. 39 stupňů/ Buranteatr Brno. 
Divadelní zpracování detek-
tivního příběhu od Alfréda 
Hitchcocka. Od 19.00 hod.

20.12. Pohádky na Vánoce/Divadlo 
Pohádka. Pro MŠ a 1.stupeň ZŠ. 

7. 1. Každý den šťastný den/ Divadlo 
Kalich. Komedie estonského herce, 
dramatika a písničkáře Jaana Tättea, v 
níž mistr pobavené nadsázky popisuje 
svéráznou léčbu manželské nudy. 
Hraje Bára Hrzánová. Od 19.00 hod.

13. 1. O Bodříkovi/ Divadlo No Kakabus. 
Příběh o moudrosti, přátelství a o tom, 
že i ten kdo je starý, má na světě svoje 
místo. Pro MŠ a 1.stupeň ZŠ. 

17. 1. Kašpárek a hodná víla Jar-
milka/ Sváťovo dividlo. 10.00

21. 1. Indiáni ze šuplíku/ Divadlo 
Láryfáry. Napínavý příběh o 
třech dospělých kamarádech, 
kteří se odváží vrátit do 
časů dětství a stanou se opět 
statečnými indiány z kmene 
Apačů. Pro MŠ a 1.stupeň ZŠ. 
Od 9.00 a 10.30 hod.

24. 1. Strašidla v Čechách/ Divadlo 
Minaret. Rozpustilá pohádka o 
rodině duchů. Od 15.00 hod.

25.1. Vražedný pátek/ Divadlo v 
Řeznické. Divadelní hra s prvky 
dokumentárního dramatu, 
která nekonvenčně a zdánlivě 
kontroverzně zpracovává téma 
holocaustu. Od 19.00 hod.

6. 12. POPLETENÍ ČERTÍCI aneb 
zpíváme a tančíme s Míšou
Interaktivní zábavná show pro 
děti s Míšou Růžičkovou.
Vstupné: 110 Kč, děti do 1,99 
zdarma.

7. 12. FEŠÁCI. Tradiční vánoční 
saloon Fešáků věnovaný 
vzpomínce M. Tučného a P. 
Brümera. Vstupné: předprodej 
220 Kč, v den akce 270 Kč

10.12.  VÁNOČNÍ KONCERT 
ORCHESTRU FRANTIŠKA 
HONZÁKA. Bohatý kulturní 
zážitek, spojený s oslavou stého 
narození Franka Sinatry.
Vstupné: předprodej180 Kč, v 
den akce 220 Kč 

11.12. VĚNEČEK 2015. Slavnostní 
zakončení letošního tanečního 
kurzu pro mládež. Vstup 200 Kč 

13.12. TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Přijďte se bavit i tančit na 
pravidelné nedělní odpoledne s 
kapelou Jitky Band.Vstup 65 Kč

14.12. PARTIČKA pod taktovkou pánů 
Sokola, Suchánka, Chmely a 
Genzera vás zaručeně nakopne. 
... POZOR! S partičkou se můžete 
potrhat smíchy. Vstupné: 430 Kč

16.12. 16. 12. DMC REVOLUTION 
„VÁNOČNÍ SHOW“ . Vánoční 
taneční ukázky taneční skupiny 
DMC revolution. Taneční 
škola, zaměřená na soutěžní i 
mimosoutěžní činnost v oblasti 
moderního tance.    
Vstupné: dobrovolné

18.12.  VÁNOČNÍ PLES  Oslava 
přicházejících Vánoc tancem 
a s přáteli v krásném prostředí 
tradičního vánočního plesu s 
BOHATÝM PROGRAMEM.
Vstupné: 200 Kč

19.12. J. J. RYBA ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ  MIMOŘÁDNÝ 
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: Symfonicky orchestr ZUŠ, 
Festivalový sbor Litoměřice. Řídí: Jiří 
Knotte.  Vstupné: 90 Kč. 

12.1. DUO JAMAHA Dobrá zpráva 
pro milovníky tradičních lidovek. 
Duo Jamaha nejúspěšnější kapela a 
hvězda TV Šlágr, přijede do Domu 
kultury v Litoměřicích
Vstupné - sektory: 320 Kč / 280 Kč / 
220 Kč / 190 Kč

DIVADLO KARLA HYNKA MÁCHY / PROSINEC, LEDEN DŮM KULTURY / PROSINEC, LEDEN 

KINO MÁJ / PROSINEC 
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ROZMARÝN
PATŘÍ DĚTEM

PROSINEC
4. 12. Andělský a čertovský 
rej. Jiráskovy sady u DDH, 
17,00-19,00 hodin, předprodej 
vstupenek.
5. 12. Keramická dílna 9,00-
12,00  
100 Kč za hodinu u dospělých, 
50 Kč za výrobek u dětí
8. 12. - 10. 12. Vánoční jar-
mark s dílnami pro školy 
9,00-12,00 a 13,00-15,00 hodin
11. 12. Vánoční tvoření a 
prodejní jarmark 16,00-19,30 
h., ceny dle dílen
11. 12. Vánoční stiga turnaj
12. 12.  Vánoční Magic turnaj 
9,00-13,00 hodin
12. 12. Výlet do IQ Landia – 
uzávěrka přihlášek 9. 12. 
LEDEN
9. 1. Keramická dílna 9-12 h. 
100 Kč za hodinu u dospělých, 
50 za výrobek u dětí
15. 1. – 16. 1. Zimní spaní 
v Rozmarýnu 19,00-12,00 h., 
přihlášky do 13. 1., cena 150 Kč
29. 1. Pololetní příměstský 
tábor 6,30-16,00 hodin
Více na www.ddmrozmaryn.cz, 
na telefonním čísle 416 741 798

LITOMĚŘIČTÍ AMATÉRŠTÍ VÝTVARNÍCI 
SE PŘEDSTAVILI V DRÁŽĎANECH

Souznění byl název výstavy, na 
které se v Drážďanech představili  li-
toměřičtí amatérští výtvarníci. Výsta-
va se konala v rámci 17. ročníku Dnů 
české a německé kultury, pořádané 
německými a českými kulturními 
institucemi v Sasku a Ústeckém kraji.

Vernisáž výstavy se konala v Drei-
königskirche. V přilehlých prostorách 
nově obnoveného kostela, poničené-
ho v  II. sv. válce, byly k  vidění nej-
lepší obrazy, kresby, dřevěné plastiky, 
keramika a fotografie členů Sdružení 
nezávislých výtvarníků Litoměřicka. 

„Prezentované artefakty jsou 
zdánlivě různorodé povahy, ale přes-
to mají v sobě jistou míru celistvosti. 
Možná se výtvarníci i přes svou tvůr-
čí jedinečnost snaží o určitou míru 
souznění s dalšími lidmi, s životním 
prostorem,“ řekla Jana Štefaniková, 

členka sdružení, které vzniklo v roce 
2001 v Litoměřicích jako neformální 
spolek amatérských výtvarníků, jež se 
věnují malbě, kresbě, grafice, dřevo-
řezbě, plastice, fotografii, keramice a 
umění šperku. V současnosti má 20 
členů různého věku od studujících, 
až  po umělce seniory. Ti se pravidel-
ně prezentují na výstavách v Litomě-
řicích a okolí.  V současnosti probí-
há například jedna výstava v  domě 
kultury. O své činnosti vydali již dvě 
publikace.

Výstava v  drážďanském Dreikö-
nigskirche, která skončila 22. listopa-
du a na kterou přispělo i město Lito-
měřice, byla pro sdružení prestižní. 
Poprvé totiž překročilo hranici nejen 
regionu, ale i země. 

Jitka Eretová,
členka sdružení

FIRMA BALKANCAR 
BYLA OCENĚNA  

Za systematickou podporu nezis-
kového sektoru ocenila Nadace Via 
firmu Balkancar. 

Ze 105 nominovaných se v  ka-
tegorii středních a malých firem 
probojovala do finálové trojky 
poté, co ji do celorepublikové sou-
těže přihlásil Hospic sv. Štěpána 
v Litoměřicích. Předání cen VIA 
BONA jednotlivcům a firmám, jež 
pomáhají měnit své okolí a darují 
druhým svůj čas, schopnosti či pe-
níze, proběhlo v Praze pod záštitou 
amerického velvyslance Andrewa 
H. Schopiro. 

„Již nominace od Hospice sv. 
Štěpána nám udělala velkou radost. 
Výsledek nebyl vůbec rozhodující. 
Celý večer probíhal ve velice přá-
telském duchu a určitě byl pro nás 
hodně motivační. Vůbec zjištění, 
kolik firem, sdružení nebo osob se 
snaží pomáhat ostatním, bylo pro 
mě velice pozitivní a zavazující,“ 
shrnul své pocity litoměřický zastu-
pitel Jaromír Mareš, jednatel firmy 
Balkancar (výrobce vysokozdviž-
ných vozíků), která se již řadu let 
snaží být v  Litoměřicích společen-
sky odpovědnou firmou a pomáhá 
financovat řadu neziskových orga-
nizací či projektů. 

Ročně vynakládá zhruba 350 tisíc 
korun na podporu neziskového, soci-
álního a mládežnického sektoru. (eva)

Výstavu zahájil Petr Hermann a vedoucí litoměřické pobočky Naděje Petra Smetanová. Foto Eva Břeňová 

Kyrgyzského velvyslance v hradu přivítal radní města Lukas Wünsch (vlevo) 
a výstavou ho provedl její autor Petr Klingr (uprostřed). Foto Eva Břeňová 

1. 12. – 3. 1. Za betlémy do 
muzea. Celý prosinec bude 
možné v muzeu zhlédnout 
výstavu betlémů.
12. 1. – 28. 2. Holubí pošta 
Výstava o fenoménu, který 
je  v dnešních dnech již téměř 
zapomenut, ale který ve své 
době představoval jedno 
z nejrychlejších informačních 
spojení. Staří Arabové o holu-
bech tvrdili, že jsou „rychlejší 
než blesk a letmější než oblaka“. 
Holub coby doručovatel zpráv 
našel konkurenci až v Morseově 
telegrafu. Ale i dnes má 
poštovní holub své příznivce. 
Výstava bude zahájena v úterý 
12. ledna.

Pavlína Gutová, propagační
referent a muzejní pedagog

MUZEUM ZVE
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NADĚJE VYSTAVUJE V NOVÉ GALERII MĚSTA

Město Litoměřice má nový výstavní prostor. Galerie na 
radnici vznikla drobnými úpravami v  zasedací místnosti 
městského úřadu a nahradila minigalerii, která fungovala 
v místě CzechPointu. Jako první zde od 12. listopadu až do 
konce roku vystavuje nezisková organizace Naděje.

„Představujeme cyklus snímků mladého litoměřického 
fotografa Jaroslava Kruliše, které vystihují ducha služeb i 
práci odváděnou ve prospěch lidí bez domova, mentálně 

handicapovaných, rodin v tísni a dalších potřebných,“ uved-
la v  úvodu vernisáže výstavy, která zároveň byla prvním 
představením nové radniční galerie, vedoucí litoměřické 
pobočky Naděje Petra Smetanová. 

Galerie na radnici je otevřena každý všední den od 9 do 16 
hodin. „Prohlédnout si ji můžete v doprovodu pracovnice 
infocentra, které její provoz zajišťuje,“ informoval organizá-
tor výstav a zastupitel města Petr Hermann. (eva)

VELVYSLANEC NAVŠTÍVIL
VÝSTAVU O KYRGYZSTÁNU
Kyrgyzský ambasador ve Vídni Er-

mek Ibraimov přicestoval 3. listopadu 
do Litoměřic, aby si v hradu prohlédl 
právě končící výstavu litoměřického 
fotografa Petra Klingra. „Je to vůbec 
první výstava o naší zemi v České re-
publice a já z ní mám velkou radost. 
Snímky jsou velmi krásné a některé 
z nich přibližují místa, která osobně 
ani neznám,“ uvedl velvyslanec.

Diplomata výstavou provedl její 
autor Petr Klingr, zastánce HDR 
fotografie. V  průběhu červnové ex-
pedice pořízené snímky přibližovaly 
panenskou přírodu vzdáleného státu 
s jezírky obklopenými hornatou kra-
jinou, prašnými cestami, koňmi, ale i 
typickými jurtami a vesničkami. (eva)
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Od starosty dostal Jan Melichar knihu o litoměřických 
věžích a věžičkách. Ten nejhezčí dárek si však profesor 
nadělil díky celoživotní píli sám – zařazení svého jména 
do prestižní encyklopedie. Foto Eva Břeňová 

PROFESOR MELICHAR ZASVĚTIL ŽIVOT MATEMATICE
Na základě vynikajících výsledků se Výbor Oxford 

encyklopedie rozhodl zařadit litoměřického občana, 
vysokoškolského profesora Jana Melichara, do prestižní 
Oxford encyklopedie. K získání certifikátu o zařazení  pro-
fesorovi blahopřál na radnici starosta Ladislav Chlupáč. 

RNDr. Mgr. Jan Melichar, CSc. ve svých 75 letech stále učí 
na katedře matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a to již téměř 
pět desítek let. Jen těžko by se v kraji hledal učitel matema-
tiky, který neprošel jeho rukama. Podle profesora je přitom 
nesmírně důležité, zda pedagog dokáže v  dítěti probudit 
hravým způsobem lásku k matematice již ve školním věku. 
„Já to štěstí měl. Profesor Malý byl nesmírně přísný, ale 
uměl látku vysvětlit. Jaroslav Snopek byl zase přátelský a 
díky němu jsem do matematiky doslova zblbnul,“ přiznává 
autor více než stovky publikací, učebnic a metodických 
příruček věnovaných právě této vědě. Profesor Melichar je 
kromě jiného i spoluzakladatelem ve své době tolik disku-
tovaných množin. „Říkali mi množinový generál,“ směje se 
mezi řečí muž, podle něhož však podstata teorie množin 
nebyla ve společnosti zcela dobře pochopena.  

Jan Melichar zůstává stále aktivní. Aby tomu tak bylo i nadále, mu přeje u příležitosti jeho letošních 75. narozenin 
nejen starosta města, ale i my ostatní. (eva)

VÁNOČNÍ TRHY ZPESTŘÍ BRUSLENÍ
Kouzelnou vánoční atmosféru plnou koled, pohádek 

pro děti, soutěží, her nebo koncertů zajímavých hostů 
či krásný český betlém si můžete vychutnat každý den 
od 14. do 22. prosince, kdy společnost Zahrada Čech 
pořádá na Mírovém náměstí již tradiční vánoční trhy.

Prodej svařeného vína, cukroví, perníčků, dárkového 
zboží, svíček či jmelí bude letos obohacen o možnost 
zabruslit si v  historickém centru našeho královského 
města, a to pod širým nebem. Společnost Zahrada Čech 
totiž pro letošní rok zajistila na celý prosincový měsíc 
kluziště. „V termínu od 1. do 29. prosince může každý 
vyzkoušet umělou ledovou plochu, která bude otevřena 
denně od 9 do 20 hodin,“ upozornil radní města Lukas 
Wünsch. Vstupné na kluziště bude symbolických 25 Kč. 
Zajištěná bude obsluha kluziště i personál, který bude 

učit děti bruslit nebo jim radit jak vylepšit techniku 
bruslení.

Součástí vánočních trhů Zahrady Čech je opět soutěž 
„O nejhezčí vánoční stromeček“. Určena je pro všechny 
mateřské školy a dětské instituce. Zdobení proběhne 
v pondělí 14. prosince od 8:30 hodin. Následný kulturní 
program v  podobě divadelního představení bude pro 
děti odměnou za vykonanou práci.

Program, který bude součástí provozní doby kluziště i 
celých vánočních trhů, chceme věnovat především těm 
nejmenším – našim dětem, pro které je období Vánoc 
kouzelným časem plným očekávání a splněných přání.

Michaela Mokrá, 
vedoucí obchodu Zahrady Čech

GASTRO FOOD FEST 
NABÍDL ŘADU LAHŮDEK

Jednou z nejúspěšnějších akcí letoš-
ního roku pořádaných na výstavišti 
společností Zahrada Čech byl Gastro 
food fest. Během víkendu 17. – 18. 
října proběhl již třetí ročník festivalu 
určeného pro všechny gurmány dob-
rého tradičního a netradičního jídla a 
pití. Představili se významné restaura-
ce, prodejci delikates, minipivovary, 
pivovary, prodejci či výrobci lahod-
né kávy i jednotlivá vinařství nejen 
z  Ústeckého kraje. Prezentovala se 
kuchyně mexická, italská, francouz-
ská, americká, řecká, japonská a sa-
mozřejmě tradiční česká. Specialitou 
byla molekulární kuchyně, snoubení 
vína a paštik, velká sýrová nakládačka 
a mnoho dalšího. 

Letošek přinesl řadu novinek:
■ Změna organizátora – Zahrada 
Čech se díky předchozím úspěšným 
ročníkům dohodla s  původním pro-
vozovatelem na odkupu práv akce. 
■ Délka festivalu a prodloužení oteví-
rací doby - z  původního třídenního 
konceptu jsme pro letošní rok zvolili 
víkendovou podobu. Na sobotní den 
jsme pak délku otevírací doby změnili 
na 10 až 20 hodin. Chtěli jsme tak ná-
vštěvníkům nabídnout možnost pří-
jemně strávit podvečerní čas s nabíd-
kou chutné kuchyně a lahodného pití. 
■ Rozšíření nabízeného sortimentu - 
při letošním ročníku jsme otevřeli sek-
ci doplňkového prodeje, který spočívá 

v nabídce zboží do kuchyně – nádobí, 
parní hrnce, speciální vakuované su-
roviny apod.
■ Rozšíření zábavy, kromě kuchař-
ských es a prezentace vybraných re-
staurací zpříjemňoval chod festivalu 
doplňkový kulturní program. Kromě 
vystoupení známých místních kapel 
zpívala každý den Daniela Šinkorová.

Díky významné záštitě Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR jsme mohli 
návštěvníkům nabídnout řadu zají-
mavých cooking show od uznávaných 
kuchařských mistrů. Hlavními hosty 
se stali: Filip Sajler (z dua Kluci v akci), 
legenda české poctivé kuchyně Jaro-
slav Sapík, porotce z první části sou-
těže Master Chef Radek Šubrt, kuchař 
pořadu Když vaří táta Martin Polačko, 
dále Lukáš Uher, Jan Heřmánek, Jan 
Malachovský ad. Michaela Mokrá 
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TIPY PRO VÁS
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Připojte se i letos k  akci „Česko 
zpívá koledy“. Společné zpívání, 
kterého se loni zúčastnily zhruba 
dvě stovky dětí i dospělých, je naplá-
nováno na středu 9. prosince od 18 
hodin. „I letos připravíme texty ko-
led, svařené víno a fairtradový čaj,“ 
zvou pracovnice infocentra, které je 
s  Litoměřickým deníkem organizá-
torem akce. (eva)
ADVENT V OKAMŽIKU 

Zveme na  7. ročník Adventního 
jarmarku, který proběhne 9. prosin-
ce od 10 do 17 hodin v Multifunkč-
ním prostoru Oka-mžik  a  čajovně.   
Těšit se můžete na prodej výrobků 
chráněných dílen a dalších tvořivých 
lidí z Litoměřicka. Přijďte ochutnat 
voňavé čaje, horkou medovinu, sva-
řené víno, cukroví aj. (tom)
JARMARK V PARKU 

Podporovat kreativní a šikovné 
lidi z Litoměřicka a okolí se stalo 
jedním z cílů spolku ProLUKA. A 
proto se 12. prosince od 10 do 16 
hodin můžete v parku Václava Hav-
la těšit z již 5. Adventního jarmar-
ku, který nabídne pletenou módu, 
keramiku a šperky, ručně vyráběná 
mýdla, oblečení pro děti, šité hračky, 
panenky a tašky, nevšední bytové 
doplňky, vánoční ozdoby a deko-
race a další originální výrobky pro 
radost. (dos)
ŽIVÝ BETLÉM S PRŮVODEM

Hospic zve všechny zájemce 23. 
prosince od 16  hodin na Dómské 
náměstí na tradiční Živý Betlém, 
kde si připomeneme narození Ježíše 
Krista. I letos bude slavnost spojena 
s betlémským průvodem, který se 
v 15:30 hodin vydá z Mírového ná-
městí do pomyslného Betléma na 
Dómském náměstí. Těšit se můžete 
na velbloudy, koně a další zvířátka, 
která   zajišťuje Organizace přátel 
ekologického rozvoje Oper. Připra-
ven bude i teplý čaj a svařené víno. 
Děkujeme městu za podporu a těší-
me se na vás! (vod)
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24.12. od 16:00 Štědrovečerní 
mše svatá pro rodiny s dětmi, kos-
tel Všech svatých (Mírové nám.)          
24:00 Půlnoční mše svatá, katedrála 
sv. Štěpána (Dómské nám.)
25.12. od 10:00 Hod Boží vánoční, 
katedrála sv. Štěpána
26.12. od 10:00 Svatoštěpánská 
pouť, katedrála sv. Štěpána
31.12. od 16:00 Děkovná bohosluž-
ba, katedrála sv. Štěpána
1. 1. od 10:00  Děkovná bohosluž-
ba, katedrála sv. Štěpána (mich)
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