
LITOMĚŘICE MAJÍ 
24 451 OBYVATEL

K 1. 1. 2016 mělo město Litomě-
řice 23  617 obyvatel, z  čehož bylo 
11 295 mužů a 12 322 žen. Dalších 
834 cizinců je zde hlášeno k  trvalé-
mu pobytu. Počet obyvatel ve srov-
nání s rokem 2010 poklesl o 188 lidí.

Trvalé bydliště na radnici má 1189 
lidí, přičemž toto číslo se od před-
chozích let nijak výrazně neliší. (eva)

ČTĚTE UVNITŘ
• Z Palachovy ulice má být 

moderní bulvár (str. 2)
• Skleněná parkovací věž uschová 

stovku kol (str. 2)
• Litoměřické kulturní léto 

začíná (program na str. 16)

Radniční zpravodaj
SLOVO STAROSTY
Vážení Litoměřičané,

jednoznačně 
nejdůležitější 
zprávou je ote-
vření Tyršova 
mostu. Dopra-
va se vrátila na 
most, stejně 
jako autobu-
sové linky na 
své pravidelné 

trasy. Důležitou zprávou z hle-
diska našeho zdraví je úspěšně 
pokračující proces vedoucí k 
vybudování pracoviště magne-
tické rezonance v nemocnici. 
Potěšilo mě umístění Litoměřic 
v celorepublikové soutěži Histo-
rické město roku 2015, kdy jsme 
se dostali do finálové trojice. Za 
úspěch považuji i druhé místo v  
soutěži Parádní web 2015, stejně 
jako cenu pro publikaci o hradu 
udělenou v rámci soutěže o nej-
lepší turisticko-propagační ma-
teriály. Pokračujeme v opravách 
památek a připravujeme další 
etapu rekonstrukce pokratického 
sídliště. Zkvalitňujeme vybavení 
technických služeb tak, abychom 
mj. vylepšili i stav našich silnic.  
Zároveň začíná Litoměřické kul-
turní léto a s ním řada zajímavých 
akcí. To je jen malá ochutnávka z 
dění týkajícího se našeho krásné-
ho města. Více se o něm dočtete 
uvnitř zpravodaje.

 Krásné léto spojené s časem do-
volených a dětem pěkné prázdni-
ny přeje Ladislav Chlupáč 

Energetický manažer Jaroslav Klusák s manažerkou společnosti Full Capa-
City Jitkou Nesrstovou byli prvními, kdo lavičku vyzkoušeli. Foto Eva Břeňová

Město Litoměřice si jako první 
pořídilo českou chytrou solární 
lavičku CapaSitty, kterou můžete 
od dubna využívat v parku Václava 
Havla. Jedná se o první sériový kus 
vylepšené lavičky, jejíž prototyp 
byl představen loni před Národní 
technickou knihovnou v Dejvicích 
a na výstavě EXPO 2015 v Miláně. 

Litoměřice se dlouhodobě vě-
nují oblasti udržitelné energetiky, 
která patří mezi hlavní rozvojové 
priority města. Solární lavička je 
tak další aktivitou zapadající do 
mozaiky činností města na poli 
energetických úspor či využívání 
alternativních zdrojů. Její instalací 
chtějí Litoměřice přispět k popu-
larizaci využití solární energie ve 
veřejném prostoru. 

Dokončení na str. 3

PRVNÍ CHYTROU SOLÁRNÍ LAVIČKU 
V ČECHÁCH VYUŽIJÍ OBYVATELÉ LITOMĚŘIC

MOST JE V PROVOZU
Řidiči se dočkali. Po třináct měsíců trvající rekonstrukci byl 1. května ote-

vřen pro dopravu Tyršův most. Zároveň s tím skončila platnost výlukových 
řádů autobusové dopravy. Krajský úřad vydal rozhodnutí o předčasném uží-
vání stavby Tyršova mostu. Zároveň došlo ke změně dopravního značení.

„Na svou trasu přes most se vrátilo i šest regionálních linek Dopravy Ús-
teckého kraje, jedna linka Městské hromadné dopravy Litoměřice a také ně-
kolik komerčních dálkových linek. Končí tak výlukové jízdní řády nejen na 
přímo dotčených linkách, ale díky provázanosti i na řadě dalších linek v okolí 
Litoměřic,“ upozornila tisková mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. 

Stavba však zcela ještě není u konce. Její předčasné užívání je povolené od 1. 
května do doby vydání kolaudačního souhlasu, nejdéle však do 1. prosince letoš-
ního roku. O povolení předčasného užívání požádalo Ředitelství silnic a dálnic 
ČR jako investor stavby, protože všechny objekty mostu byly stavebně dokon-
čeny. Chybí už jen provedení terénních úprav a uvedení pozemků dočasného 
záboru do původního stavu, což však nebrání užívání mostu motoristy.

Harmonogram prací souvisejících s opravou povrchů vozovek, po kterých 
vedla objízdná trasa, ještě není stanoven. „Pasportizace proběhne v nejbližší 
době. Nyní odstraňujeme jen lokální poruchy, hlavně výtluky, přičemž v ob-
dobí prázdnin přijdou na řadu větší úseky vozovek. Někde to bude třeba jen 
jeden jízdní pruh, jinde povrch po celé šířce vozovky,“ informovala Ing. Holá 
z Ředitelství silnic a dálnic ČR. (eva)

KOUPALIŠTĚ UŽ POČÁTKEM KVĚTNA ZAHÁJILO SEZÓNU
Koupaliště na Písečném ostrově zahájilo 7. května sezónu, 

což je zhruba o měsíc dříve než v letech předchozích.
Stalo se tak díky výstavbě vlastní úpravny vody pro 

brouzdaliště a sousední bazén se skluzavkou. „Oddělení 
filtrace od velkých bazénů v  pravé části areálu umožní 
s využitím solárních kolektorů zajistit zde i v květnu a v září 
i přes chladnější noci optimální teplotu vody, a prodloužit 
tak letní sezónu o zhruba dva měsíce,“ poukázal na smysl 
zhruba 2,5 milionové investice města vedoucí odboru 
životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

Všechny bazény budou v provozu od soboty 4. června, 
kdy zde i letos proběhne u příležitosti Mezinárodního dne 
dětí sportovně zábavné dopoledne. 

„Kromě stavby úpravny vody je další významnou in-
vesticí rekonstrukce a zkapacitnění toalet nacházejících se 
v průchodu pod modrou budovou šaten. Zcela nové toalety 
nabízejí 16 dámských a 9 pánských toalet,“ upozornil na 
další novinku vedoucí bazénu Ladislav Beneš s tím, že tato 
investice si vyžádala zhruba 1,5 miliónu. Vše, včetně stěn 
a nátěrů, je z materiálů, které neponičí povodeň a po za-
plavení je stačí jen omýt a vydezinfikovat. (eva)

LOĎ I LETOS
VOZÍ TURISTY
  I letos pluje po Labi loď a vozí tu-

risty mezi Litoměřicemi a Ústím nad 
Labem. Děje se tak díky turistické 
lodní lince 901 a L41.

Turistická lodní linka jezdí od 25. 
března do 30. října během víkendů a 
o svátcích. V období 20. června až 31. 
srpna vyplouvá navíc každý pátek. 

Linka 41 zahájí plavby 22. června. 
Od tohoto data vyráží loď každou 
středu v 9.20 hodin z Ústí nad Labem 
do Litoměřic a ve čtvrtek vyplouvá     
v 9.20 z Litoměřic do Ústí nad Labem.

Pro zájemce o kratší výlet jsou 
vhodné středeční plavby v 14.15 z 
Litoměřic do V.  Žernosek s okružní 
plavbou po Píšťanském jezeře. Na 
svou palubu loď pojme až 25 jízdních 
kol. Kompletní jízdní řád naleznete 
na www.ceskestredohori.info. (jer)
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JAN HRKAL / ZASTUPITEL 
Rekonstrukce Palachovy ulice – skvělá zpráva! Ale 

prohlédnu si projekt a zjistím, že z Palachovky bude 
velké parkoviště a závodní dráha pro motorová vozi-
dla. To opravdu potřebujeme a chceme za více než 43 
mil. korun? Alespoň těch pár stromů, že tam poroste, 
i když jich bude málo. To je asi jediné, co mě potěšilo. 
Projekt zcela ignoruje cyklisty! Každá rekonstrukce 
městské infrastruktury již v dnešní době musí myslet 
na cyklodopravu. A široká Palachova ulice si o to pří-
mo říká. Příkladů řešení je dost z ČR i ze zahraničí.

Osobně navrhuji projekt projednat s občany města, 
doplnit a dopracovat podle skutečných potřeb všech 
lidí, kteří tuto ulici denně používají. Nejenom řidičů 
motorových vozidel, ale také cyklistů a chodců. Času 
není nazbyt, je potřeba jednat a konat.

VÁCLAV ČERVÍN / MÍSTOSTAROSTA  
Rekonstrukce Palachovy ulice je dlouho připravovanou 

záležitostí, stálo to mnoho úsilí a práce řady lidí. Výsled-
kem je podaná žádost o dotaci a projektová dokumentace 
k realizaci akce. Kritické hlasy hovoří o tom, že pokud 
zde nebude speciální pruh pro cyklisty, jde o špatně od-
vedenou práci… Nikoliv! Všichni zúčastnění se po ce-
lou dobu zabývali tím, jak tam pruh pro cyklisty zřídit, 
ale opakovaně narazili! Musíme si totiž vybrat. Buď 
zachováme a rozšíříme v ulici parkování, nebo budeme 
mít zmíněný pruh. Když zrušíme v ulici parkování, cca 
60 parkujících aut bude stát kde? Zde žijící lidé budou 
parkovat v  přilehlých ulicících? Navrhované řešení je 
dobrým kompromisem, kde se po celkovém zklidnění 
a zpomalení dopravy dosáhne požadovaného cíle – a to 
zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu 
s důrazem na chodce, ale i cyklisty.

SKLENĚNÁ PARKOVACÍ VĚŽ USCHOVÁ STOVKU KOL   
Umožnit cyklistům bezpečně 

si uschovat nejen kolo, ale i přilbu 
nebo osobní zavazadlo, má nová 
parkovací věž pro kola, tzv. bike-
tower. Podání žádosti o dotaci na 
realizaci projektu podporujícího 
cyklistiku jednomyslně schválili za-
stupitelé. 

Jedenáct metrů vysoká, prosklená 
parkovací věž se samoobslužným 
systémem by mohla stát vedle 
zelené budovy Českých drah na 
pozemku, který je majetkem města. 
„Nachází se v  blízkosti centra, 
navíc na místě, kde se potkává au-
tobusová i železniční doprava,“ 
poukázal na výhody umístění mís-

tostarosta Karel Krejza.
Vzhledem k  tomu, že soused-

ní budovu ČD nesmí převýšit, 
částečně bude zapuštěna do země. 
K  realizaci projektu však dojde 
pouze v  případě, že město získá 
z  Integrovaného regionálního 
operačního programu dotaci, 
která může dosáhnout 90 procent 
nákladů vyčíslených na celkem 12 
milionu korun.

Prosklená věž má pojmout až 
118 kol, za jejichž bezpečné uložení 
by cyklista zaplatil symbolickou 
částku.  Součástí má být i nabíječka 
na elektrokola. Obdobná věž zatím 
stojí pouze v Hradci a Přerově.(eva)  

DOPRAVNÍ 
OMEZENÍ

MOSTECKÁ ULICE JE
DOČASNĚ ZASLEPENA
Až do 13. června platí dopravní 

omezení související se stavebně 
náročnou rekonstrukcí Vodní ulice. 
Zde došlo k havárii vodovodu, která 
významně poškodila komunikaci. 
Je třeba ji stabilizovat a předláždit. 
Vzhledem k  tomu, že jde o hlavní 
přístupovou silnici k mlýnům a čističce 
odpadních vod, zůstal zde provoz 
nákladní dopravy v době oprav vždy 
v  jednom jízdním pruhu za pomoci 
signalizačního zařízení obousměrně 
zachován.  S  cílem nekomplikovat u 
Tyršova mostu výjezd těžkotonážních 
vozidel jedoucích z Vodní ulice, byla 
zaslepena sousední Mostecká ulice. 
Osobní auta při cestě na ostrov jezdí 
z  centra města Jarošovou ulicí a ve 
směru opačném Zahradnickou ulicí.  

Fakt, že v  některých dnech na 
stavbě nebude nikdo pracovat, nez-
namená přerušení prací. „Je nezbytné 
stabilizovat podloží vozovky pomocí 
cementových vrstev, které musí vyz-
rát. Tento postup vyžaduje nutné 
technologické přestávky,“ upozornil 
veřejnost stavební technik odboru 
územního rozvoje městského úřadu 
Ladislav Pošík. (eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 2 DOPRAVA 

Palachova ulice se má změnit v moderní bulvár. Foto Eva Břeňová 

PALACHOVA ULICE MÁ BÝT 
KRÁSNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ

Palachova ulice má v  následu-
jících letech šanci stát se jednou 
z  nejhezčích a z  hlediska dopravy 
nejbezpečnějších ulic města. Za-
stupitelé totiž odsouhlasili podání 
žádosti o dotaci na realizaci 
stavebně i finančně náročné rekon-
strukce vyčíslené na 44 milionů 
korun, přičemž dotace by mohla 
představovat 14 milionů korun. 
Zbývající částku je město připraveno 
uhradit ze svého.

Stavba je navržena jako rekon-
strukce stávající dopravní infra-
struktury, optimalizující celkové 
uspořádání ulice. Páteřním prvkem 
rekonstrukce má být nová, asfaltová, 
šest metrů široká vozovka vedoucí 
od ulice Masarykova až Na Valy. 
Na vozovku naváže výstavba par-
kovacích stání ve všech úsecích mezi 
křižovatkami.

Plocha křižovatek má být oproti 
zbývajícím částem vozovky o 10 
centimetrů zvýšena,  čímž dojde k 
přirozenému zklidnění dopravy.  
Rekonstruovány budou i chodníky 

podél domů při zachování jejich šíře. 
„Například na chodníky v ulici Pala-
chova plynule naváže chodník v ulici 
Křížíkova tak, aby byl umožněn 
bezbariérový přístup až k  hornímu 
vlakovému nádraží," uvedla vedoucí 
odboru územního rozvoje městského 
úřadu Venuše Brunclíková. Jako bez-
bariérové jsou navrženy i autobusové 
zastávky v  jižní části ulice.  Součástí 
stavby je dále optimalizace veřejného 
osvětlení, včetně  nasvětlení místa 
pro přechod chodců v prostoru 
křižovatky ulic Palachova x Ma-

sarykova, Palachova x Eliášova a So-
vova x Na Valech, která bude řízena 
semafory.

Dojde i k výsadbě zeleně a zvýšení 
uživatelského komfortu. Například 
asfalt před kinem nahradí chod-
níková plocha se zelení tak, aby zde 
vzniklo malé náměstíčko. Před res-
taurací Johannahof zbude místo na 
předzahrádku. V  projektu již není 
středový pás se zelení. Navržena je 
ale nová stromová alej. 37 stromů 
určených ke kácení nahradí 40 
nových. (eva)

Místostarosta Krejza s  vizualizací věže před místem u dolního vlakového 
nádraží, kde by věž mohla již v příštím roce stát. Foto Eva Břeňová

LABSKÁ ULICE BUDE
CELÁ PŘEDLÁŽDĚNA

Rekonstrukci kanalizace a vodo-
vodu připravuje Severočeská vo-
dárenská společnost v  ulici Labská 
a na Lodním náměstí. Vzhledem 
k tomu, že součástí projektu je kom-
pletní předláždění Labské ulice, 
musejí řidiči počítat s  kompletní 
uzavírkou. Přesný termín a délka 
uzavírky teprve budou upřesněny. 
   Do konce června pak má být ho-
tova oprava poruchového úseku vo-
dovodu v Raisově ulici, která probí-
há za provozu. Stejně jako v případě 
Palachově ulici, kde rekonstrukcí 
prochází plynovod. (eva)



OBYVATELÉ SÍDLIŠTĚ ŘEŠILI 
TŘETÍ ETAPU REVITALIZACE 

Asi 20 lidí se v dubnu zúčastnila procházky pokrat-
ickým sídlištěm, která se uskutečnila za doprovodu 
architektů, představitelů města a pracovníků městského 
úřadu. Společně procházeli prostory kolem panelových 
domů v ulicích Kubínova, U Kapličky a Na Výsluní, 
tedy místa, kterých se dotkne třetí etapa regenerace 
sídliště nacházející se ve stadiu příprav. Vedení radnice 
chtělo slyšet od obyvatel této části, co se jim zde nelíbí, 
je třeba změnit a naopak co by chtěli zachovat.

Lidé se zajímali o lokální problémy, způsob řešení 
prostranství před jejich domy, možnosti v  kácení 
stromů, oplocení hřiště, upozorňovali na hromadící se 
vodu v případě silnějšího deště. „Nejvíce diskutovaným 
problémem však byl nedostatek parkovacích míst,“ in-
formoval místostarosta Václav Červín. Bohužel hustota 
zdejší zástavby neumožňuje výraznější zvýšení počtu 
parkovacích míst. „Některé návrhy budeme moci zre-
alizovat tak, aby míst přibylo, ale bohužel ne v takové 
míře, jak by bylo potřeba,“ konstatuje místostarosta.

Diskusi s obyvateli předcházelo slavnostní zakončení 
první etapy revitalizace pokratického sídliště.  Zah-
rnovala  především okolí Pokratického potoka a pěší 
trasy za objekty ulice Alfonse Muchy.  Vybudováno 
bylo odpočinkové místo s  herními prvky,  osazen 
nový mobiliář, došlo k úpravám stávající komunikace, 
rekonstrukci chodníků a výsadbě nové zeleně. Stavebně 
nejnáročnější byla oprava lávky u teplovodu.

Město Litoměřice v  těchto dnech uspělo i se svou 
žádostí o dotaci na druhou etapu regenerace sídliště 
Pokratice. Od Ministerstva pro místní rozvoj ČR získá 
čtyři miliony korun, další dva miliony přidá ze svého. 

Realizována bude ve druhé polovině letošního roku.
Druhá etapa se tentokráte dotkne okolí domů Pokrat-

ická 50, 52, 54, 56 a U Kapličky 6, 7, 8, 9. „Zahrnuje 
úpravy stávajících povrchů a budování nových pěších 
tras, stavební úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 
chodců, včetně bezbariérového řešení, dále revize 
a doplnění nového osvětlení, například u přechodů 
a přechodových míst, obnovu zeleně, řeší sběr ko-
munálního a separovaného odpadu, osazení mobiliáře 
a podobně,“ informovala Dana Svobodová z  odboru 
územního rozvoje městského úřadu.  V projektu jsou 
zohledněny i názory a požadavky, které vzešly z ankety 
mezi obyvateli této lokality, uskutečněné na přelomu lis-
topadu a prosince. Svůj názor následně ústně vyjádřily 
i zhruba dvě desítky lidí, kteří se 30. listopadu setkali s 
architektem a zástupci města při procházce dotčeným 
územím.

Regenerace pokratického sídliště má celkem šest etap. 
Třetí etapa plánovaná pro rok 2017, k níž se obyvatelé 
včera vyjadřovali, má řešit prostory v okolí panelových 
domů v  ulicích Kubínova, U Kapličky, Na Výsluní. 
Změny se dotknou nejen parkování, ale také tamních 
hřišť. Počítá se také s úpravou cest a doplněním zeleně 
a mobiliáře. V dalších etapách pak dojde k regeneraci 
Ladovy ulice a ulic Alfonse Muchy a Janáčkova.

„Pokud bude město Litoměřice i nadále úspěšné 
v  čerpání žádostí o dotaci na regeneraci panelového 
sídliště Pokratice jako dosud, skončit může v  roce 
2020,“ dodala vedoucí odboru územního rozvoje 
městského úřadu Venuše Brunclíková.

Eva Břeňová 

OCTÁRNA HYZDÍ MĚSTO 
 Dva vybydlené objekty hyzdí Li-

toměřice a okolí, přitom jde z hle-
diska historie, případně polohy o 
cenné stavby. Jedním z nich je bý-
valá octárna Na Kocandě, kterou 
naposledy provozoval státní podnik 
Severočeské konzervárny a drož-
ďárny. Na stavu objektu se negativ-
ně podepsaly letité soudní spory.  
Nyní jej vlastní Kristýna Hanous-
ková, původem z Litoměřic, která 
žije v  Praze. Druhou část vlastní 
společnost Labena. Byty v  horní 
části budovy nejprve obývali squa-
tteři, ještě před několika týdny pak 
bezdomovci. Jejich "působení" zde 
město vyřešilo tím, že objekt ne-

chalo vydezinfikovat poté, co se 
začal mezi bezdomovci šířit svrab a 
ohniskem byla, jak se ukázalo, prá-
vě octárna. Okna a dveře v přízemí 
zajistila proti vniknutí spolumaji-
telka objektu. 

Zatímco ta s  městem spolupra-
cuje a ujišťuje, že jí na budoucnosti 
domu v  centru Litoměřic záleží a 
jeho obnově brání pouze nevyjas-
něné vlastnické vztahy, v  případě 
známé vily Pfaffenhof, nacházející 
se uprostřed sadů nad Litoměři-
cemi, je to jiné. Její technický stav 
je natolik tristní, že stavební úřad 
nechal dům na náklady města oplo-
tit, aby zde nedošlo k  úrazu. Po 

majiteli, který na několikeré výzvy 
stavebního úřadu nereagoval, bude 
následně vymáhat náklady ve výši 
zhruba 80 tisíc korun zpět. Součas-
ným vlastníkem je pražská firma se 
švýcarským jednatelem. (eva)

PRVNÍ CHYTROU 
SOLÁRNÍ LAVIČKU…

Dokončení ze strany 1
Lavičku CapaSitty vyvinul tým 

ze společnosti Full CapaCity ve 
spolupráci s mladým designé-
rem Janem Vítkem a odborníky 
z ČVUT. „Jde o první „chytrou“ 
lavičku určenou nejen k  odpo-
činku. Nabízí totiž možnost bez-
platného připojení k  internetu 
a dobití mobilních telefonů, ta-
bletů, čteček i fotoaparátů, a to 
pouze s využitím solární energie. 
Dále monitoruje výrobu energie, 
spotřebu při dobíjení a kvalitu 
ovzduší,“ vyjmenoval její před-
nosti energetický manažer města 
Litoměřice Jaroslav Klusák. 

Lavička nabíjí přístroje po-
mocí USB zásuvek a nabízí i 
indukci pro telefony, které bez-
drátové nabíjení podporují. Má 
zabudovanou baterii, díky níž 
systém funguje, i  když zrovna 
slunce nesvítí. Na délku měří 2,2 
metru a na výšku necelý metr. 
Solární panel je umístěn za opě-
radlem.  Lavička váží zhruba 350 
kilogramů a je vyrobena z oceli, 
betonu a dřeva.  

„Lavička v Litoměřicích má 
oproti loňskému prototypu vy-
lepšený a ještě odolnější design. 
V této podobě jsme připraveni 
na její sériovou výrobu,“ říká Jan 
K. Rolník, kreativní ředitel ze 
společnosti Full CapaCity.

Náklady na pořízení lavičky 
do Litoměřic byly uhrazeny z 
projektu „READY 21“ z  progra-
mu Švýcarsko - české spoluprá-
ce. „Díky své funkčnosti zapa-
dá solární lavička do koncepce 
propagace a osvěty udržitelné 
energetiky realizované městem 
Litoměřice,“ doplnil starosta La-
dislav Chlupáč. (eva)
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Nové herní prvky pro děti, zkulturněné prostranství kolem potoka, včetně nového schodiště, to je jen malá ukázka již provedených změn. Foto Eva Břeňová 

Takto nevzhledně vypad objekt oc-
tárny. Foto Eva Břeňová

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Další veřejné jednání měst-

ského zastupitelstva se usku-
teční ve čtvrtek 23. června od 
16 hodin v konferenčním sále 
hradu. Jste srdečně zváni.



PUBLIKACE O HRADU 
ZÍSKALA OCENĚNÍ

„Hrad Li-
toměřice 
– místo, 
v  němž 
se snoubí 
historie se 
současnos-
tí“ je název 
propagač-

ního materiálu vydaného Centrem 
cestovního ruchu, který získal před 
několika dny stříbrnou příčku v ka-
tegorii publikací. Ocenění převzal 
zástupce CCR na výstavišti v  Lysé 
nad Labem, kde byly v rámci veletr-
hu Regiony ČR zveřejněny výsledky 
první soutěžní přehlídky turisticko - 
propagačních materiálů. 

„Z ocenění mám velkou radost, 
protože naše turistické památky ne-
jen udržujeme pro budoucí gene-
race, oživujeme, ale i systematicky 
propagujeme,“ konstatovala ředitel-
ka CCR Anna Matulová. Publikace, 
jejíž autorkou je tisková mluvčí měs-
ta Eva Břeňová, na dvaceti stránkách 
přibližuje historii   památky i součas-
nost. Zdobí ji fotografie od několika 
autorů nevšedně dokumentujících 
interiér i exteriér hradu. (eva)

VZROSTLA CENA ZA ZÁBOR 
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

V květnu vstoupila v  platnost 
aktualizovaná vyhláška o místních 
poplatcích. Jejím cílem je pomocí 
výše poplatků regulovat stánkový 
prodej na Mírovém náměstí.  
Se zvýšením ceny za užívání 
veřejného prostranství však 
musejí počítat i provozovatelé 
předzahrádek. 

Novela obecně závazné vyhlášky 
v prvé řadě řeší situaci na Mírovém 
náměstí, které není primárně 
určeno pro stánkový prodej. „Po-
mocí vyhlášky o místním poplatku 
nelze regulovat, ani zakázat na 
Mírovém náměstí stánkový prodej, 
který podle vedení města patří 
hlavně na tržnici. Je ale možné sta-
novit maximální sazbu poplatku, a 
tím prodej omezit,“ vysvětlila ve-
doucí kanceláře starosty Martina 
Skoková. Z tohoto důvodu je nově 
Mírové náměstí zařazeno do sa-
mostatné I. zóny, kde je poplatek 

stanoven ve výši maximální sazby 
100 korun na metr čtvereční a den.  
U ostatních veřejných prostranství 
byla sice původní částka 25 korun 
zvýšena na 50 korun, což ale nadále 
zůstává pod hranicí maximální 
možné sazby. 

Zdražení se dotkne i předzahrádek, 
kde ke změně ceny nedošlo několik 
let. Zatímco dosud za předzahrádku 
do 30 metrů čtverečních platil pro-
vozovatel 200 korun a za větší 400 
korun, nově to bude v první a druhé 
zóně 400 a 800 korun. 

Počet předzahrádek každým  
rokem v Litoměřicích přibývá. „Le-
tos byl povolen provoz dvou nových, 
a to před barem v  Palachově ulici 
a na Kostelním náměstí u kašny 
před Klaretem, kde dosud fungo-
vala pouze předzahrádka Bazaru,“ 
informovala Jana Kuchařová z od-
boru územního rozvoje městského 
úřadu. (eva)

VLASTNÍ DOKLAD JE PRO DÍTĚ NUTNOSTÍ
Čas dovolených se blíží a s nimi i potřeba zkontrolovat 

platnost cestovních dokladů, případně si požádat o vydání 
nových. Učiníte-li tak včas, ušetříte.  Pro cestování s dět-
mi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad.  

„A to i v  případě, že jedete s  dítětem do Drážďan na 
nákup,“ upozorňuje vedoucí oddělení správních činnostií-
městského úřadu Milena Nováková. Pas i občanský průkaz 
jsou pro děti levnější. Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Děti však mohou do členských států Evropské unie a 
dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní ob-
čanský průkaz. „Na ten je nyní možné vycestovat do zemí 

Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na 
Island,“ jmenuje náměstkyně ministra vnitra Jana Vildu-
metzová. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 
15 let je 50 Kč s dobou platnosti 5 let.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského 
průkazu činí maximálně 30 dnů. Je však možné požádat 
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních 
dnů. Tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve 
výši 2 tisíce korun. 

Podrobnější informace i s  návodem jak postupovat 
naleznete na webových stránkách města v nově zřízené a 
obyvateli hojně využívané sekci „Potřebuji si vyřídit“. (eva)

MĚSTO PRODALO
DVA POZEMKY 

Město našlo kupce na parcelu na 
Miřejovické stráni určenou k  indi-
viduální výstavbě rodinného domku, 
stejně jako na pozemek v centru města.  
Prodej probíhal formou licitace.

Město za pozemek o výměře 763 
m2 získá 1,26 mil. Kč (+ 21% DPH). 
Jde o poslední neprodaný pozemek 
určený k  výstavbě rodinného domu 
v  ulici Jasanová. S  vítězem licitace 
uzavře město kupní smlouvu, kterou 
ještě musí schválit zastupitelé, stejně 
jako smlouvu o spolupráci obsahu-
jící dohodu o umístění stavby. V ní 
se město zaváže k  výstavbě přípojek 
(voda, kanalizace, plyn) v případě, že 
kupující uhradí 50 tisíc korun. Částka 
zahrnuje i finanční spoluúčast na vy-
budování komunikace, která má být 
postavena do konce roku.

Prodán byl i pozemek Na Valech 
(482 m2), určený ke smíšenému využití 
s možností částečného zastavění. Vyvo-
lávací cena byla navýšena z 742 tisíc na 
1 milion 70 tisíc Kč (+ 21% DPH). (eva)
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Tajemník úřadu Milan Čigáš 
(vpravo) a  informatik Jan Černý 
převzali na Ministerstvu vnitra pro 
Litoměřice ocenění. Foto E.Břeňová

LITOMĚŘICE BYLY VE FINÁLE
Litoměřice se dostaly mezi tři finalisty oceněné za 

vynikající výsledky dosažené v Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památ-
kových zón ČR za rok 2015. Ocenění 19. dubna z rukou 
náměstků Ministerstva kultury a Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR převzal ve Španělském sále Pražského hra-
du starosta Ladislav Chlupáč. Stalo se tak u příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel.

Litoměřice poté, co získaly titul Historické město 
Ústeckého kraje 2015, uspěly i v  celorepublikovém 
klání. Za sebou zanechaly taková města jako Karlovy 
Vary, Kutnou Horu, Luhačovice, městskou část Praha 1, 
Šternberk apod. Titul získal moravskoslezský Příbor, o 
druhé a třetí místo se podělily Litoměřice a Jičín.

„Jde o ocenění dlouholeté systematické práce v oblas-
ti údržby a regenerace památek a zároveň realizace řady 
akcí, které vylepšují nejen celkový vzhled historického 
jádra města, ale zároveň i vytváří podmínky pro to, aby 
se v něm lidem dobře žilo a bylo turisticky atraktivní. 
Nejde přitom o úspěch jednotlivců, nýbrž celého týmu 
lidí, jehož úsilí bylo korunováno úspěchem nejprve 
v krajské, a poté i v celorepublikové soutěži,“ konstato-
val krátce po převzetí ceny starosta Chlupáč.

Ocenění totiž nepředstavuje jen cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace městské 
památkové rezervace, do kterého se Litoměřice zapo-

jují již od roku 1992, ale je zároveň i oceněním projektů 
oživujících historické jádro města. (eva)

MÁME "PARÁDNÍ WEB" 
Druhé místo v  soutěži „Parádní 

web 2015“, vyhlašované Ministerst-
vem vnitra ČR a časopisem Veřejná 
správa, získaly webové stránky města. 
Ocenění v  kategorii měst převzali 
v Praze z  rukou náměstkyně mi-
nistra Jany Vildumetzové tajemník 
městského úřadu Milan Čigáš a in-
formatik Jan Černý. První skončily 
Boskovice.

„Náš web byl označen jako 
uživatelsky přívětivý, přehledný, 
přičemž u poroty bodovala hlavně 
nová sekce „Potřebuji si vyřídit“. Ta 
lidem poskytuje podrobný návod, 
jak v  různých životních situacích při 
kontaktu s úřadem postupovat,“ uvedl 
tajemník úřadu Milan Čigáš.Web 
je každý den aktualizován. Jednou 
z novějších sekcí jsou i videoreportáže 
točené na aktuální témata.

Po letošním prestižním postupu 
do nejvyšší kategorie A Národ-
ní sítě Zdravých měst jde o další 
ocenění kvality veřejné správy města 
Litoměřice. (eva)

Pro významné ocenění Litoměřic jako historického města 
si na Pražský hrad dojela delegace z Litoměřic v čele se 
starostou Chlupáčem. Foto Dominik Faustus



MAGNETICKOU REZONANCI 
MINISTERSTVO SCHVÁLILO

Doporučujícím stanoviskem 
Komise pro posuzování rozmístění 
přístrojových zdravotnických 
prostředků, zveřejněném na inter-
netových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví ČR, bylo litoměřické 
nemocnici schváleno vybudování 
pracoviště magnetické rezonance.

„Považuji tento výsledek za velký 
úspěch. Pro nemocnici a jí posky-
tované zdravotní služby je pracoviště 
magnetické rezonance zásadní 
a my jsme se nyní opět o něco 
přiblížili k  cíli ho zde vybudovat,“ 
shrnul výsledek jednání přístrojové 
komise Radek Lončák, předseda 

správní rady Městské nemocnice v 
Litoměřicích.

Záměr zřídit magnetickou re-
zonanci podpořilo koncem 
loňského roku i zastupitelstvo města 
a schválilo nemocnici pro letošní 
rok finanční příspěvek ve výši 14,5 
miliónu korun právě na jeho vybu-
dování. Celkové náklady spojené 
se zřízením magnetické rezonance 
jsou předpokládány ve výši 33 
miliónů korun (s DPH), z čehož 28 
miliónů představuje nákup přístroje 
a 5 miliónů náklady na projektovou 
dokumentaci a související stavební 
úpravy. Projekt by měl být v plném 

provozu realizován zhruba do 16 
měsíců od schválení přístrojovou 
komisí.

„Před námi je ještě hodně práce. 
Doporučující stanovisko je prvním, 
byť zásadním, krokem. Nikdo 
z  nás však nepochybuje, že nové 
pracoviště magnetické rezonance 
bude přínosem pro všechny 
Litoměřičany. Věřím proto v podpo-
ru všech zainteresovaných subjektů, 
a to nejen uvnitř, ale i vně nemoc-
nice,“ uzavřel Radek Lončák. 

Naděžda Křečková, 
oddělení marketingu, vnitřního 

auditu a kvality nemocnice

LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU JE NEDOSTATEK
Litoměřice patří mezi města, kde občan najde 

celý komplex zdravotní péče, a to jak v městské 
nemocnici, tak ve škále ambulancí. V současné 
době zde působí 17 všeobecných praktických 
lékařů pro dospělé pacienty a šest pro děti a do-
rost, 16 stomatologů, šest gynekologů, tři orto-
pedi, stejný počet specialistů ORL, psychiatrů, 
chirurgů či diabetologů. Pacient může využít 
služby kožního lékaře, očaře, urologa, gastroen-
terologa, alergologa, neurologa, internisty či ra-
diodiagnostika. Na území města je rovněž devět 
lékáren a několik provozoven optiky. Stále je to 
však málo.

Nedostatek kvalifikovaného zdravotnického 
personálu je systémový problém českého zdra-
votnictví a nijak se nevyhýbá ani Městské ne-
mocnici v Litoměřicích. „V případě lékařů, ze-
jména v rámci exponovaných oborů intenzivní 
medicíny, neurologie, gynekologie, interny, ale 
i chirurgie a dalších, je aktuální potřeba naší 
nemocnice v  rozsahu kolem deseti lékařů do 
optimálního stavu. Avšak nutno podotknout, že 
v každém z těchto oborů splňujeme požadavky 
na minimální personální vybavení dané le-

gislativou,“ uvedla mluvčí nemocnice Naděžda 
Křečková.

Není na škodu, když klidné vody občas rozčeří 
nová služba nebo přítomnost nového specia-
listy. V těchto dnech je to například zavedení or-
dinace dalšího všeobecného praktického lékaře 
v Mánesově ulici č. 1335/12, tentokrát pod náz-
vem Osobní lékař.

Lékařka Martina Antalová zde přichází s 
nabídkou poskytnout pacientům co nejvíce 
potřebných vyšetření na jednom místě v  jeden 
čas. Díky modernímu vybavení, dostatku 
přístrojové techniky a personálnímu zázemí 
může klientům provádět různá vyšetření přímo 
v  ordinaci. Pacienti se vyhnou delším objed-
nacím lhůtám plánovaného vyšetření, ale i 
čekání na výsledky. Ordinace spolupracuje 
s  většinou pojišťoven a stále ještě přijímá pa-
cienty. Objednat se lze osobně na výše uvedené 
adrese, telefonicky na čísle 416 732 293 nebo 
prostřednictvím www.osobni-lekar.com.

Nejen v  Litoměřicích, ale všeobecně je 
problémem vyšší věk praktických lékařů a 

skutečnost, že řada mladých lékařů chodí na 
zkušenou za hranice. Důvody jsou prosté, z hle-
diska dostupnosti zůstat žít doma za německý 
plat. Nesmí se však zapomenout, že věk 
ukončení poskytování zdravotních služeb není 
nikde stanoven. Důchodový věk není obecným 
limitem pro uvolnění místa nově nastupujícímu 
lékaři. Bohužel, lékaři sice stárnou, ale jen málo 
z nich za sebe aktivně hledá náhradu nebo 
plánuje uvolnit své místo novému lékaři. I to je 
důvod jejich nedostatku.

„Obecně lze říci, že by mělo jít o změnu sys-
tému, nejen vzdělávání, ale i tvorby sítě a 
způsobu zajištění dostupnosti. Ústecký kraj se 
snaží mladé lékaře v  regionu stabilizovat. Pro 
akademický rok 2015/2016 vyčlenil na podporu 
budoucích zubních lékařů a farmaceutů jeden 
a čtvrt milionu korun. V  tomto akademickém 
roce tak získalo stipendium 25 studentů. Pod-
pora studenta zavazuje pracovat pro vybraného 
poskytovatele zdravotních služeb právě to-
lik let, na kolik mu je poskytnuto stipendium,“ 
uvedla tisková mluvčí Ústeckého kraje Lucie 
Dosedělová. Václav Sedlák

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
DOSTALO TELEVIZE
Pět televizí s  úhlopříčkou 

24“ převzali zástupci nemoc-
nice. Pořízeny byly z finančního 
příspěvku města uvolněného 
v rámci  komunitního plánování 
sociálních služeb a jsou určeny 
pro zvýšení komfortu dětských 
pacientů litoměřické nemoc-
nice. Umístěny jsou na pokojích 
uzpůsobených pro pobyt dětí 
s doprovázející osobou. Finanční 
příspěvek města na nákup pěti 
televizorů dosáhl výše 20 tisíc 
korun. Další tři televize z  ko-
munitního plánování získala ne-
mocnice pro dětské oddělení již 
loni. (nk)

DEN BEZ ÚRAZU 
DĚTI ZAUJAL

Nemocnice se i letos zapojila do 
projektu „Dětský den bez úrazů“ 
probíhajícího pod záštitou Zdravé-
ho města Litoměřice. Dětem 
předvedla možnosti a vybavení 
moderní sanity. 

Projekt Dětský den bez úrazu 
se koná každým rokem a je určen 
pro žáky druhých tříd základních 
a speciálních škol. Jde o preven-
tivní akci organizovanou v rámci 
kampaně „Národní dny bez úrazů 
2016“. 

Probíhá na dětském dopravním 
hřišti a účastní se jí všechny složky 
integrovaného záchranného sys-
tému. Cílem je ukázat litoměřickým 
druhákům význam a  vzájemnou 
součinnost všech složek IZS a jejich 
nenahraditelnou funkci v  celém 
systému. (nk)
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Řidič Karel Nacke seznamoval děti s  prací dopravní zdravotní služby a 
s  možnostmi, které nabízí moderní vybavení sanitky. Transportní křeslo i 
lehátko si mohly vyzkoušet. Foto Naďa Křečková

HALU ZDOBÍ STŘEDOHOŘÍ.
Ve fotogalerii nemocniční haly je 
do konce června k vidění soubor 
fotografií „Milešovské a lounské 
Středohoří“, které zde vystavuje 
Jiří Volf (na snímku). „Jako rodák 
z  Třebenic mám silné vazby na 
České středohoří, na krajinu, 
která byla v  minulosti obdivová-
na řadou významných českých i 
zahraničních osobností a která 
zaujala i mnoho významných 
umělců,“ uvádí Jiří Volf.

Text a foto Naďa Křečková



KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ NA AKTUÁLNÍ TÉMATA
Mgr. Martin HRDINA / TOP 09 
„Psí exkrementy mě v Litoměřicích štvou. Navrhuji 
zvýšit pokuty stejně jako v Děčíně,“  přichází 
s možným řešením  zastupitel

Když jsem byl osloven, abych napsal tento 
sloupek, dlouho jsem nad tématem nepřemýšlel. 
Naše město je krásné a opravdu vzkvétá. To, co 
je ale dlouhodobě kaňkou na oné kráse, jsou psí 
exkrementy. Často chodím po městě s kočárkem 
se svým malým synkem a kolikrát cesta po chod-
níku připomíná spíše slalom a slalom to není ko-
likrát obří, ale obří jsou ony produkty. Problém 
se bohužel týká i majitelů velkých psů.

Štve mě nezodpovědnost pejskařů a neochota 
po svých miláčcích uklízet. Výmluvy, že za psa 

platí poplatek, opravdu neobstojí. Že nejsem sám, koho tento prob-
lém trápí, potvrdilo i diskusní fórum Desatero problémů Litoměřic, 
které proběhlo v dubnu. Tento problém získal velkou pozornost a 
umístil se na 2. místě. Budu moc rád, pokud se tuto záležitost bude 
dařit řešit.

Co se dá dělat? Inspirací pro naše město může určitě být nedaleký 
Děčín, kde vedení města v boji s nepořádnými majiteli psů důrazně 
přitvrdilo. Novela zákona o přestupcích z loňského října umožňuje 
uložit pokutu až 5000 korun. Takto vysokou pokutu už v Děčíně do 
března tohoto roku „napařili“ 11 pejskařům. Myslím, že ti si příště 
dvakrát rozmyslí, jestli hromádku uklidí. Je pravdou, že pokud 
nepomáhají opakované nižší pokuty, nezbývá, než vyzkoušet jejich 
maximální výši.

Je jasné, že chytit tyto hříšníky není jednoduché. Psů je hodně, 
strážníků málo. Pomůže kamerový systém a hlavně osobní statečnost 
občanů, kteří jsou svědky tohoto chování. Bude to běh na dlouhou 
trať, ale věřím, že se podaří nezodpovědné pejskaře převychovat.

Ing. Pavel GRUND / ČSSD 
„Opravy silnic již začaly, investovat do Technických 
služeb města se vyplatí,“ ujišťuje místostarosta 

I přes nekompletní linku na opravu silnic, fréza a recyklátor 
živice asfaltu Bagela 1000 mají být dodány do konce května, 
začaly Technické služby města s opravou silnic. Na opravy 
je vyčleněna „Těžká parta“,  jak je nazvána v TSM. Skládá se 
z osmi zaměstnanců  a techniky Avia, traktor, M 25, Bagela, 
UNC, finišér a válec. 
Práce na opravách byly zahájeny již v únoru na obrovských 
výtlukách v ulicích Nezvalova, Teplická, Odboje a Eliášova. 
V březnu a dubnu to byly ulice Stránského, Družstevní, Sei-
fertova, E. Krásnohorské, Svojsíkova, Michalovská a dále se 
opravily kanálové vpusti v ulicích Resslova, Dvořákova, Pa-

lachova a U Katovny. V květnu byly opravovány ulice Odboje, Liškova, Kamýcká, 
Luční, 28.října, Štursova, Plešivecká, Domov pro seniory U Trati. Každá oprava si 
vyžádá i dopravní omezení, které je nutné pro bezpečnost „Težké party“ i ostatních 
účastníků silničního provozu zajistit. Informace o omezení a seznam ulic najdou 
občané na stránkách města. Doufám, že investice, které byly určeny do TSM, ob-
čané ocení v lepším komfortu cestování a bezpečnosti na komunikacích města.  

Ing. Petr URBÁNEK / ANO 2011 
„Ani opakované lži ze strany vedení města nás 
neodradí od práce pro občany,“ říká zastupitel 

V poslední době jsme svědky stále častějších útoků 
vedení města vůči zastupitelům z hnutí ANO. Ne-
divme se, v předchozích volebních obdobích nebyli 
zvyklí na kontrolu své práce opozicí. Občané se tak 
dozvídali pouze o úspěších, které nikdo nezpochyb-
ňuje, ale závažné porušování zákonů zůstávalo skry-
to před zraky veřejnosti. A prostor pro různé čachry 
s veřejnými prostředky byl také mnohem větší. Kon-
trolní činnost zastupitelů z hnutí ANO proto tradiční 
politiky značně znervózňuje. Ignorování připomínek 
či návrhů opozičních zastupitelů a zametání problé-

mů pod koberec však není odpovědný přístup. Mrzí nás, že problémy není 
schopné vyřešit samo zastupitelstvo a opakované porušování zákonů tak 
potvrdil a řešil až Krajský úřad, Ministerstvo vnitra, ÚOHS, ČŠI a v nepra-
vomocném rozsudku i Okresní soud. Pronájem výstaviště Zahrada Čech 
navíc šetří policie.

Poté co neuspěli s trestními oznámeními na naše výroky a poté co se jim 
nepodařilo umlčet opoziční zastupitele ani jinými způsoby, přišly na řadu 
lži či pomluvy o hnutí ANO uveřejňované v místním tisku či na zasedáních 
zastupitelstva. Pod tíhou důkazů byli členové vedení města opakovaně nu-
ceni brát svá nepravdivá slova zpět, ale vymáhat omluvy u všech jejich lží 
či pomluv je nemožné. 

Ani tyto útoky nás však nemohou odradit od práce pro naše spoluobča-
ny, kterou jako opoziční zastupitelé provádíme ve svém volném čase a za 
své vlastní peníze, nikoli v pracovní době a za peníze města. V rámci akce 
„Ukliďme Česko“, vyčistilo v polovině dubna 20 členů hnutí ANO černou 
skládku a odpadky na Terezínské kotlině. Stejně jako v loňském roce jsme 
po městě rozmístili oblíbené Kiss Pointy a pomohli zamilovaným najít 
rozkvetlé třešně pro prvomájový polibek. Jde o drobnosti, kterých organi-
zujeme desítky a které doplňují hlavní poslání opozice, t.j. kontrolu práce 
vedení města, poukazování na jejich pochybení a nabízení alternativních 
řešení, z nichž si mohou občané při dalších volbách vybrat.
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Mgr. Karel KREJZA / ODS 
Silná koncentrace moci a médií hrozí požíráním zají-
mavých ekonomických subjektů na trhu dominantním 
hráčem," varuje místostarosta

Začnu více ze široka, ale dění na celostátní úrovni 
přímo souvisí s děním ve městech a obcích. Poslední 
dobou je vidět, jak ministr financí Andrej Babiš uplá-
cí svého koaličního partnera ve vládě. Místo toho, aby 
v době ekonomického růstu, pro který připravila pod-
mínky předchozí vláda, snižoval státní dluh, tak ho na-
dále zvyšuje. Babiš prosazuje vlastní  byznysové plány 
a  ke státu se nechová jako k vlastní firmě, jak sliboval, 
ale velkoryse utrácí peníze, které by měly být použity na 
splácení státního dluhu.

Což má řadu důsledků. Tím negativním je, že se eko-
nomika znova přehřívá, v důsledku čehož chybí kapacity pro dopravně infra-
strukturní stavby na silnicích. Například v Litoměřicích chybí i zaměstnanci 
technických služeb. Čím déle budeme sypat peníze do růstu, o to větší sešup 
nás čeká.  Místo abychom udržitelně a plynule investovali do dopravní infra-
struktury, tak se utrácí a ceny pro stát rostou.  Za pár let bublina praskne, pení-
ze dojdou a práce ve stavebnictví prostě nebude.

Andrej Babiš prosazuje zákony o biopalivech, ohýbá dotační tituly ve pro-
spěch sebe a spřízněných firem, přes Ministerstvo financí kontroluje bankovní 
dozor, získává informace a ovládá firmy, jež patří mezi největší dodavatele slu-
žeb pro stát.  Takhle silná koncentrace moci a médií hrozí požíráním zajíma-
vých ekonomických subjektů na trhu dominantním hráčem, který má přístup 
k informacím a obchoduje s nimi se svými kamarády.  Jde o skutečnou hrozbu 
pro stát.  Kam spějeme? 

To vše přináší jediné pozitivum - objevuje se spousta příležitostí k realizaci 
obecních projektů. Máme šanci na inovaci informačních technologií městské-
ho úřadu. Usilujeme o získání podpory pro budování infrastruktury určené 
cyklistům, pro realizaci tzv. chytrého řešení vedoucího ke zlepšení organizace 
parkování prostřednictvím dopravního značení.  Chceme podpořit technické 
vzdělávání, a to vybudováním moderního zázemí pro Technický klub mládeže 
při DDM Rozmarýn  a odborných učeben na Masarykově základní škole atd. 

ZASTUPITEL JAROMÍR MAREŠ REZIGNOVAL 
 Jaromír Mareš (ODS) opouští místo litoměřické-
ho zastupitele. Rezignaci předal starostovi města 
Ladislavu Chlupáčovi v uplynulých dnech.
„Důvodem jsou mé zvýšené pracovní povinnosti, 
které mi nadále neumožňují zodpovědně zastávat 
tuto významnou funkci,“ vysvětluje Jaromír Ma-
reš. O tom, kdo ho v zastupitelstvu nahradí, bude 
rozhodnuto do nejbližšího jednání zastupitelstva, 
které se uskuteční 23. června. 



Delegace z  Armentières v  čele se starostou Bernardem Haesebroeckem (na 
snímku druhý zleva) na vernisáži francouzské umělkyně Christelle Guillet 
v  domě kultury za doprovodu starosty Ladislava Chlupáče a organizátora 
akce Josefa Matějky. Foto Eva Břeňová

LIDÉ VOLAJÍ PO MODERNIZACI 
KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU
Litoměřičané, kteří se v dubnu 

zúčastnili v domě kultury veřejného 
diskusního fóra „Desatero 
problémů“, si přejí zrekonstruovat 
krytý plavecký bazén. Myšlenka, 
která vznikla u diskusního stolu 
zaměřeného na sport, kulturu a 
volný čas, získala v závěrečném hla-
sování nejvyšší podporu. 

„Lidé navrhovali rekonstruk-
ci stávajícího bazénu a zároveň 
jeho dostavbu směrem do zadní 
části objektu, kde je nyní tenisové 
hřiště. Došlo by k  rozšíření služeb 
například pro seniory nebo rodiny 
s  dětmi. A to tak, aby i v  době 
probíhajícího plaveckého výcviku 
mohl být bazén otevřen veřejnosti. 
Což je nyní nemožné,“ charakte-
rizoval myšlenku diskusi přítomný 
vedoucí plaveckého bazénu 
Ladislav Beneš.

Vedení radnice nápad překvapil. 
Zazněl totiž poprvé. „Dosud není 
takový projekt součástí zásobníku 
projektů města, neexistuje žádná 
studie.  Myšlenka určitě nezapadne, 
nicméně k  realizaci v  nejbližších 
dvou letech nedojde, protože 
před námi stojí řada rozpraco-
vaných projektů, jako je například 
stěhování základní umělecké školy 
do centra města,“ uvedl místosta-
rosta Karel Krejza.

Na druhém místě se umístil 
požadavek na dodržování 
městských vyhlášek ze strany 
městské policie, a to s akcentem na 
pejskaře. Třetí nejvyšší počet hlasů 
získala výstavba startovacích bytů 
navržená mladými zastupiteli. 
V  závěsu se umístil požadavek na 
vybudování nového skateparku, 
vznik studentského portálu se 

seznamem brigád a seniorparku 
s cvičícími a herními prvky.

Novinkou letošní diskuse se stalo 
tzv. participativní rozhodování.  
Účastníci fóra prvně vybrali jeden 
z projektů, který městskému úřadu 
předložili k  realizaci a označili za 
prospěšný sami obyvatelé. Náklady 
na realizaci přitom nesměly 
překročit 150 tisíc korun. Autoři 
své projekty sami představili. 
V  závěrečném hlasování nejvyšší 
podporu získalo rozšíření dětského 
hřiště na Mostné hoře navržené 
Petrem Panašem. K  realizaci 
podle starosty Ladislava Chlupáče 
dojde v průběhu léta. Litoměřická 
radnice tak  pilotně zavedla novou 
formu zapojování veřejnosti do 
rozhodování o rozvoji města.

Kromě nově definovaných 
problémů starosta Chlupáč in-
formoval účastníky fóra i o tom, 
jak jsou plněny požadavky oby-
vatel, které vyplynuly z  loňské 

diskuse. „Na omezení vjezdu 
nákladních aut do centra pracu-
jeme tak, aby s tím související do-
pravní opatření byla realizována 
zhruba v polovině letošního roku. 
Co se týče revita-lizace tržnice, 
proběhlo veřejné projednání a 
máme připravený projekt. Dále 
jsme vyslyšeli přání mladých 
lidí a zavedli připojení k  inter-
netu v  Jiráskových sadech,“ vyj-
menoval starosta způsob řešení 
TOP problémů definovaných loni. 

Diskuse s  veřejností splnila účel. 
„Účast obyvatel se každoročně 
zvyšuje. I letos přišlo diskutovat více 
než dvě stě obyvatel města,“ dodal 
politik Zdravého města Litoměřice 
Petr Hermann. Definované problé-
my následně ověřila anketa na we-
bových stránkách Zdravého města 
Litoměřice, stejně jako sociologický 
průzkum uskutečněný v květnu na 
reprezentativním vzorku 500 oby-
vatel. (eva)

LITO-PARTNER OŽIVUJE SPOLUPRÁCI S PARTNERSKÝMI MĚSTY
V březnu  proběhla volba nového 

vedení litoměřického spolku Lito-
-Partner, který sdružuje zájemce o 
spolupráci s partnerskými městy Li-
toměřic. Po roční pauze se Filip Hr-
bek stal předsedou,  místopředsedky-
ní Kateřina Vomáčková a řadovými 
členy širšího vedení Jana Váchová, 
Jaroslav Růžička a Jaroslav Malec. 

"Jako cíl pro tento rok jsem si vyty-
čil oživení spolupráce se všemi part-
nerskými městy Litoměřic a zvýšení 
aktivity a viditelnosti spolku směrem 
k veřejnosti i členům. Z těchto důvo-
dů došlo k ustanovení hodin pro ve-
řejnost a oživení Facebookové strán-
ky (www.facebook.com/LitoPartner)  
tak, aby měl každý občan Litoměřic 
příležitost dozvědět se víc o zahra-
niční spolupráci a případně se do ní 

mohl zapojit," uvedl předseda, které-
ho je možno po telefonické dohodě 
(mobil: 723 499 219) navštívit každé 
pondělí v budově městského úřadu  
na Mírovém náměstí (2. patro).

V tomto roce již naše město napří-
klad navštívil Spolek sudetoněmec-
kých rodinných badatelů, cyklisté 
z  Míšně, delegace radnic z  Armen-
tières a z Míšně a v termínu 21. – 22. 

května i členové spolku pro přeshra-
niční spolupráci z  Míšně. Poslední 
zářijový víkend pak do Litoměřic 
zavítají představitelé radnic i spolků 
pro přeshraniční spolupráci z  obou 
německých měst, aby v Litoměřicích 
oslavili 15. a 20. výročí partnerství.

Z aktuálně běžících projektů je pak 
nutné upozornit na mezinárodní fot-
balový turnaj starých gard z Litomě-
řic, Míšně a Fuldy, který se pokaždé 
koná v  jiném městě, přičemž tento 
rok je na řadě město v  Hesensku a 
také na Litoměřickou dlažbu, které se 
i letos zúčastnil tým z Míšně. 

Nejdůležitější součástí všech 
aktivit je však i nadále navazování 
nových přátelství a společných zá-
jmů a cílů, nehledě na hranice mezi 
státy. (eva)

FASÁDA RADNICE
DOZNÁ ZMĚN

Fasáda budovy radnice na 
Mírovém náměstí dozná změn. 
Na základě stavebně-historického 
průzkumu dojde k návratu k původní 
barevnosti. "Kamenné prvky budou 
v barvě pískového okru, architek-
tonické prvky členíci fasádu (lizény a 
šambrány) nahradí opět pískově ok-
rová. Celá plocha fasády pak přejde 
k teplému odstínu šedé (místo stáva-
jící novédobé šedomodré). Samotná 
budova bude označena bronzovým 
nápisem Městský úřad Litoměřice 
a znakem města,"  informovala 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová.

  Renovací prochází i Gotické 
dvojče. V jeho případě loni byla 
provedena oprava hydroizolace 
schodiště a vnitřních omítek v 
suterénu. Letos přijde na řadu kom-
pletní oprava střechy a nová fasáda 
celého objektu.

  Město tak pokračuje v regeneraci 
památkové rezervace. Pro letošní rok 
vyčlenilo půl milionu korun na obn-
ovu nemovitých kulturních památek. 
Další 2,2 milionu na ně přidá Min-
isterstvo kultury a 1,9 milionu ko-
run dosáhne spoluúčast vlastníků 
objektů. Celkem 200 tisíc pak město 
získalo za úspěchy v krajském i ce-
lorepublikovém kole soutěže His-
torické město 2015.

Renovace se však netýká pouze 
objektů města. Příspěvek dosta-
nou i soukromí žadatelé. Například 
církev uspěla s  žádostí o finanční 
podporu na obnovu fasád, 
komínových těles a  nátěr oken 
kanovnických domů na Dómském 
náměstí. Příspěvek státu i města 
dostanou také soukromí vlastníci 
objektů na Mírovém náměstí (dům 
č.p. 9/1) a objektu v Mostecké ulici 
(232/4). (eva)   

I v letošním roce byl součástí veřejné diskuse stůl mladých. Mladí zastupitelé 
v něm vyjadřovali své názory na dění ve městě. Foto Eva Břeňová
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Do jaké výšky plošina dosáhne, vyzkoušel při představení vozu starosta města 
Ladislav Chlupáč. Foto Eva Břeňová 

VŮZ S VYSOKOZDVIŽNOU 
PLOŠINOU UŽ SLOUŽÍ MĚSTU

Technické služby města (TSM) 
obnovují techniku. Vozidlo s 
vysokozdvižnou plošinou za dva  
miliony korun nově slouží městu.

Nahradilo téměř tři desítky let 
starý vůz s plošinou, která dosáhla 
pouze do výšky 12 metrů. Ta nová 
dosáhne o devět metrů výše, což 
umožní pracovníkům TSM kromě 
jiného i instalovat výzdobu radnice 
a provádět údržbu vysokých his-
torických budov.

„Do vozového parku nám 
v  uplynulých dnech přibyl i 
elektromobil, tandemový vibrační 
válec a silniční fréza na opravu 
poškozených komunikací. V 
následujících dnech čekáme ještě 
dodávku stroje na recyklaci živičné 
směsi, v  jehož případě výběrové 
řízení na dodavatele není u konce,“ 
informoval ředitel TSM Ivo Elman. Na obnovu a doplnění techniky, 

která zvýší efektivitu práce, přispělo 
město své příspěvkové organizaci 
11 milionů korun. (eva)

DESÍTKY DOBROVOLNÍKŮ UKLÍZELY LITOMĚŘICE
Tři velkoobjemové kontejnery 

a šest desítek stolitrových pytlů 
plných odpadu, které odvezli pra-
covníci Technických služeb města. 
Takový je výsledek akce Ukliďme 
Litoměřice společně, která se 
konala 16. dubna. Třetí ročník opět 
pořádalo Zdravé město Litoměřice 
ve spolupráci s odborem životního 
prostředí a s řadou organizací a 
dobrovolníků, kteří se tak připojili 
k  celorepublikové akci Ukliďme 
Česko. 

 Lokality určené k úklidu si z 
části vybrali sami dobrovolníci.
Zdravé město Litoměřice zajis-
tilo kontejnery, pytle, rukavice 
apod. Například 35 dobrovolníků, 
členů turistického oddílu mládeže 
Litomíci, a žáci turistického 
kroužku při  ZŠ Havlíčkova, ale i 
kamarádi a rodiny, kdy nejmladším 
účastníkem byla dvouletá holčička, 
vyčistili cestu za výstavištěm. „I 
přes nepřízeň počasí se všichni moc 
snažili. Výsledkem byl téměř plný 

kontejner a přes třicet pneumatik 
od malých až po velké traktorové,“ 
konstatovala vedoucí Litomíků 
Kateřina Krňáková. 

Do akce se i letos zapojili zastu-
pitelé. Hned šest jich společně s další 
zhruba dvacítkou dobrovolníků 
uklízelo Terezínskou kotlinu. Ruku 
k  dílu přiložil i ministr životního 
prostředí Richard Brabec. „V  kon-
tejneru skončila nejen místní 
černá skládka, ale i roky se kupící 
nepořádek a odpadky, které hyzdily 
tuto část města,“ uvedl zastupitel 
Petr Urbánek a dodal: „Uvidíme, 
jak dlouho zůstane lokalita čistá.“

Vyčištěna byla i další pro-
stranství.   „Ještě před několika 
lety jsem bydlela v Pokraticích. 
Rádi jsme chodívali na procházky 
kolem Medulánky Hervertovým 
údolím. Tehdy mě překvapil velký 
nepořádek kolem potůčku a dál ve 
stráni, kde bylo i ohniště. Pak  jsem 
se odstěhovala a na údolí i s 

nepořádkem zapomněla,“ vzpomíná 
Marie Mazancová, která se na místo 
vypravila i s dobrovolníky z Diecézní 
charity v čele s koordinátorkou Ve-
ronikou Vedejovou.  „Odpadků bylo 
požehnaně, ale práce i při mírné 
nepřízni počasí nám šla od ruky. Kéž 
bude lidí ochotných přiložit ruku k 
dílu přibývat a nepořádku v přírodě 
naopak ubývat,“ dodala Marie Ma-
zancová. 

Jako každoročně se k  úklidu 
připojila i nezisková organizace 
NADĚJE se svými klienty, kteří uk-
lidili okolí Penny marketu a sklád-
ku za Albertem v  Želeticích. Na 
Mostné hoře uklízel Eko tým ze 
ZŠ Na Valech s  učitelkou Lenkou 
Čermákovou.

„Věřím, že se k  výzvě připojili i 
další občané. Obrovský dík patří 
všem, kterým není lhostejné, jak 
naše město vypadá,“ vzkázala 
koordinátorka Zdravého města 
Litoměřice Rita Vlčková. (eva)

STROMY NA VALECH
BYLY PORAŽENY

   Dva mohutné, 21 metrů vysoké 
stromy rostoucí podél vozovky 
Na Valech v  úseku mezi poštou a 
výjezdem ze Sovovy ulice, na konci 
dubna padly k zemi. Odborný po-
sudek totiž ukázal, že stav dvou 
70 let starých jerlínů japonských 
vyžaduje okamžité kácení.

„Oba stromy se nacházely v  ha-
varijním stavu a pro své okolí 
představovaly neúnosné ohrožení 
z  hlediska provozní bezpečnosti, 
a to nejen při extrémním, ale i 
běžném počasí,“ stojí ve znalec-
kém posudku. O jeho vypracování 
požádal odbor životního prostředí 
městského úřadu poté, co začala 
po velkých kusech opadávat kůra 
kmene, jehož obvod u jednoho ze 
stromů dosahuje 450 centimetrů ve 
výšce 130 cm.

„S náhradní výsadbou v dohled-
né době počítáme,“ ujistila Len-
ka Brožová z  odboru životního 
prostředí městského úřadu. (eva)

ROZVOJ TEPLÁRNY JE V ZÁJMU BUDOUCÍHO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE
Výtopna ENERGIE Holding v  Litoměřicích 

znamená dlouhodobě bezpečný a spolehlivý zdroj 
tepla, který přináší nejvyšší uživatelský komfort. 
Jedinou starostí zákazníka je stanovit si svou tepel-
nou pohodu pouhým otočením kohoutku u radiá-
toru. Cena tepla z litoměřické výtopny je  výrazně 
pod republikovým průměrem uhelných tepláren. 
Lokální plynové kotelny zpravidla nedokáží 
nabídnout úspornější řešení se zachováním stejné 
tepelné pohody a balíčku služeb již v ceně tepla.

Stabilní skupina zákazníků umožňuje tepláren-
ské společnosti rozvoj sítě centrálního zásobování 
při zachování více než konkurenceschopné ceny 
tepla. Centrální zásobování teplem je také jedním 

z  hlavních nástrojů, jak zachovat zdravé ovzduší 
ve městě a jeho okolí. Litoměřická výtopna splňuje 
přísné emisní limity na tuhé znečišťující látky do-
konce padesátinásobně. Představuje to méně, než 
vypustí jeden klasický domovní kotel na hnědé 
uhlí. 

Přes šest a půl tisíce koncových odběratelů 
je zásobováno přes dvacet kilometrů dlouhým 
potrubím, které může přenášet teplo i z jakéhokoli 
nově připojeného zdroje. Dodavatel tepla 
ENERGIE Holding a město Litoměřice podepsaly 
v  roce 2013 memorandum o dlouhodobé 
spolupráci. Zachování a rozvoj sítě zásobování 
teplem je logickým předpokladem pro využití tepla 

z plánovaného geotermálního vrtu. V budoucnu by 
Litoměřice, které se dlouhodobě potýkají s vysokou 
koncentrací prachu v ovzduší, mohly získávat teplo 
ze země prakticky bez emisí.

„Teplárna má nyní pod širým nebem poměrně 
rozsáhlé skladovací prostory na hnědé uhlí, ze 
kterých je v případě silnějšího větru odnášeno ne-
zanedbatelné množství prachových částic do okolí.  
Také v případě dopravy uhlí a popelovin do výtop-
ny  dochází k zátěži okolí přístupové komunikace 
emisemi z dopravy a z vlastního nákladu. Tento 
problém  vyřeší následné napojení na geotermální 
projekt,“ konkretizoval vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ Pavel Gryndler. (jan, eva)

Mezi doborovolníky, kteří uklízeli 
Litoměřice, byla i řada dětí.

Foto Kateřina Krňáková 
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VÍTE, ŽE ... ?
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DÍKY NÁRŮSTU TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU POPLATEK NEROSTE

Množství vytříděného odpadu, který lze opětovně 
využít nebo recyklovat, v Litoměřicích stoupá. Poplat-
ky za svoz komunálního odpadu proto nerostou. Pozi-
tivní motivace obyvatel města se radnici vyplácí.

V roce 2015 se podařilo vytřídit 261 tun papíru, 260 
tun plastů a 205 tun skla. Zatímco v případě skla se údaj 
nijak výrazně neliší od roce 2014, u plastů došlo k ná-
růstu o 11 tun a u papíru dokonce o 13 tun v porovnání 
s předcházejícím rokem. 

Nárůstem vytříděného odpadu získává město vyšší fi-
nanční odměnu od společnosti EKO-KOM. I díky ní bylo 
možno přistoupit k potřebné optimalizaci vývozu plastů. 

„V  březnu jsme zahájili  dvoutýdenní vývoz kontejnerů 
s plasty na stanovištích, na kterých docházelo opakova-
ně k přeplňování kontejnerů, aniž by došlo k razantnímu 
navýšení nákladů na svoz,“ informovala Lucie Egrešiová 
z  odboru životního prostředí. Tímto krokem zároveň 
město reagovalo na výsledky veřejného fóra Desatero 
problémů, kdy lidé žádali častější svoz tříděného odpadu, 
hlavně plastů. „Postupně chceme upravit četnost vývozů i 
u kontejnerů na papír a sklo tak, aby nedocházelo k jejich 
přeplňování,“ slíbila Lucie Egrešiová.

Lidé ve městě naleznou celkem 535 nádob na tříděný 
odpad, které jsou rozmístěny na 168 stanovištích. (eva)

NOVINKA, JÍŽ JE TŘÍDĚNÍ KOVŮ, 
SE STALA SAMOZŘEJMOSTÍ

Spektrum vytříděného odpadu se rozšiřuje. Novinka, kterou loni 
bylo přistavení šedivých kontejnerů ve tvaru zvonu určených pro ko-
vový odpad, našla u obyvatel města odezvu. 

„Byli jsme mile překvapeni, že se pro obyvatele stalo třídění kovů 
stejnou samozřejmostí jako třídění papíru, skla a plastu,“ uvedla Lu-
cie Egrešiová z odboru životního prostředí městského úřadu.  Díky 
tomu se za loňský rok podařilo vytřídit celkem 3,88 tun kovových 
odpadů.

K  původním deseti stanovištím s  kontejnery na kovový odpad 
v  ulicích Dukelská, Jiřího z  Poděbrad, křižovatka ulice Havlíčkova 
a Nezvalova, křižovatka ulice Nerudova a Sokolovská, Seifertova, 
Stránského – u autobusové zastávky, Topolčianská u ZŠ, U Kaplič-
ky a Vojtěšská, přibylo na začátku roku dalších pět stanovišť, a to 
v ulicích Kaštanová, Liškova, křižovatka ulice Palachova a Šaldova, 
Plešivecká a Sadová. (eva)

SVOZ BIOODPADU PROBÍHÁ
Svoz bioodpadu běží na plné obrátky. 

I letos probíhá až do konce listopadu 
pravidelně jednou za 14 dní vždy v sudý 
týden v pondělí, a to v následujících uli-
cích: Ankertova, Bezručova, Brožíkova, 
Březinova cesta, Čelakovského, Dalimi-
lova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Hu-
sova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, 
Kořenského, Kozinova, Křepkova, Ma-
charova, Marie Majerové, Navrátilova, 
Nerudova, Neumannova, Nezvalova, 
Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáš-
ka, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, 
Škrétova, Špálova, Švabinského, Vanču-
rova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická.

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

plevel, větve), zbytky ovoce, zeleniny, 
slupky, skořápky od vajec, čajové sáč-
ky, kávová sedlina. Naopak do nádoby 
v žádném případě nepatří maso, kosti, 
uhynulá zvířata, olej z potravin a obaly 
od potravin (sklo, plast, kov). Nádoby 
musí být přistaveny v den vývozu nej-
později v 6 hodin ráno.

Zájemci o nádobu na bioodpad si ji 
mohou na městě objednat. K rodinné-
mu domu lze přidělit pouze jednu ná-
dobu. V průběhu celého kalendářního 
roku mohou občané města zdarma od-
kládat odpad ze zeleně také na sběrném 
dvoře, který se nachází v ulici Nerudo-
va. Lucie Egrešiová,

odbor životního prostředí MěÚ

… v  případě ztráty, poškození či 
opotřebení nádoby na komunální 
odpad se náhradní nádoba nevydá-
vá a vlastník domu si novou poři-
zuje na vlastní náklady? 
… se poplatek za odpad stanovuje 
podle nákladů na netříděný odpad?  
Tedy čím  více odpadu vytřídíme, 
o to více město a následně obyvate-
lé ušetří na poplatku za odpad. 
… každý občan může přispět ke 
snížení nákladů města na svoz od-
padu tím, že k vývozu přistaví pou-
ze plnou popelnici?  Jelikož město 
platí za výsyp popelnice,  nikoliv 
za množství odpadu, je vývoz po-
loprázdné nádoby nákladný. (egr)

NÁROK MÁTE
NA DVĚ NÁDOBY

Nárok na bezplatné získání nádo-
by na komunální odpad a bioodpad 
mají lidé s trvalým bydlištěm v Lito-
měřicích, kteří řádně hradí poplatek 
za komunální odpad.  Zdarma mo-
hou získat jednu nádobu na komu-
nální odpad o objemu 110 l a jednu 
nádobu na bioodpad o objemu 240 
l k  rodinnému domu nebo k  jedné 
bytové jednotce (u bytových domů), 
v  jejichž okolí se na veřejném pro-
stranství města nenacházejí kontejne-
ry na komunální odpad. Po vyřízení 
žádosti podané na MěÚ (tel. kontakt: 
416 916 175) je nádoba k vyzvednutí u 
firmy FCC BEC (Prosmycká 2/čp.88, 
Lovosice, od 7 do 14 hodin). (egr)

ZA ULOŽENÍ ODPADU VE SBĚROVÉM DVOŘE SE NEPLATÍ
Až padesátitisícová pokuta hro-

zí tomu, kdo odloží starý nábytek, 
televizi nebo ledničku ke kontej-
neru na komunální odpad. Pod-
stupovat takové riziko je přitom 
zcela zbytečné, protože veškeré 
odpady z domácnosti mohou lidé 
s trvalým bydlištěm v Litoměřicích 
ZDARMA odevzdat na sběrném 
dvoře v  Nerudově ulici (u pokra-
tických závor). Otevřeno je zde 
každý den v týdnu kromě neděle. 

Zájem o služby sběrného dvoru, 
který byl otevřen před třemi lety, 
postupně stoupá. „V loňském roce 
jeho služeb využilo 8860 lidí,“ in-
formoval Jakub Švára, pracovník 
sběrného dvoru, který provozují  
Technické služby města a jenž není 
určen pro odkládání směsného ko-
munálního odpadu. Odpad musí 
být roztříděný. 

Nejvyšší množství odevzdaného 
odpadu bylo loni zaznamenáno 

u objemného odpadu (320 tun). 
Na dalším místě se v  množství 
umístily stavební odpady (209 
tun) a dřevo (159 t). Litoměřičané 
loni odevzdali celkem 15 tun 
nebezpečných odpadů a 12 tun 
stavebních materiálů obsahujících 
azbest. Převzato bylo i 15 tun ko-
vových odpadů. V rámci zpětného 
odběru bylo loni ze dvora svezeno 
1104 kusů televizí a počítačových 
monitorů, 7,6 tun drobného 

elektrozařízení, 23 tun chlazení, 
kde převážnou část tvořily odevz-
dané chladničky, a 37 tun ostat-
ního elektrozařízení, jako jsou 
pračky, myčky, vysavače, sekačky 
apod. (eva)

OTEVÍRACÍ DOBA
• pondělí a středa: 8:30 - 16:00
• úterý a čtvrtek: 8:30 - 18:00
• pátek: 8:30 - 15:00 
• sobota: 8:00 - 14:30 

ÚŘAD JDE PŘÍKLADEM. Separa-
ci odpadu zintenzivnili i pracovníci 
městského úřadu. Například z kan-
celáří již nejsou vynášeny odpadko-
vé koše. Odpad musejí zaměstnanci 
MěÚ třídit sami podle druhu do ná-
dob, kterých už je osm desítek.

Foto Eva Břeňová 

Graf přibližuje vývoj třídění odpadu za posledních osm let. Pokles v množství 
papíru mezi lety 2010 a 2011 byl dán nárůstem výkupních cen, v důsledku 
čehož byly nádoby města vykrádány a papír zpeněžen ve sběrnách. V posled-
ních letech se situace stabilizovala. Graf: odbor životního prostředí



TRŽNICE ZAHÁJILA LETOŠNÍ SEZÓNU
Tradiční jarní prodejní Tržnice 

Zahrady Čech, letos v  propojení 
s  výstavou Bydlení, v  dubnu od-
startovala letošní výstavní sezonu. 
Mezi celkem 35 tisíci návštěvníky 
nechyběli ani hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček a starosta 
Litoměřic Ladislav Chlupáč.

„Tržnice nabídla vyhledávaný 
sortiment pro všechny zahrádkáře, 
kutily či chalupáře. Jsem ráda, že si 
akce udržela stoupající tendenci v 
nárůstu návštěvnosti a počtu vysta-
vovatelů,“ uvedla vedoucí obchodu 
Zahrady Čech Michaela Mokrá. 

I letos byla Tržnice rozdělena do 
tematických sekcí. „S ohledem na 
tento fakt jsme rozšířili nabídku tím, 
že jsme ji spojili s výstavou Bydlení na 

Zahradě Čech. Cílem bylo návštěvní-
kům nabídnout nejen rostlinný ma-
teriál a vše, co souvisí se zahradou, 
ale také sortiment, který je tematicky 
nejblíže - tedy vybavení domácnos-

tí,“ dodala Michaela Mokrá. Novin-
kou letošní první akce na výstavišti 
se stala rozšířená chovatelská sekce. 
Pavilon G byl přeměněn na expozici 
exotického ptactva. (eva)

Návštěvníci výstaviště nepochybně zaznamenali stavební úpravy, jejichž 
prostřednictvím vedení výstaviště postupnými kroky mění tvář areálu. Po-
slední významnou změnou je zprovoznění fontány a úprava jejího okolí. 
Letos má na řadu přijít přilehlý pavilon T. Foto Eva Břeňová 

I když se na první pohled zdá, 
že se na výstavišti mezi Autosalo-
nem a podzimní Zahradou Čech 
nic nekoná, opak je pravdou. Areál 
výstaviště je využíván externími or-
ganizátory.
KVĚTNOVÉ AKCE:

• Hudební akce REAKTONE
• 18. -  21. května  secondhand

    tak trochu jinak – Marwil.cz.
• 28. a. 29. 5. Mezinár. výstava psů

USKUTEČNÍ SE V ČERVNU:
• 3. 6.  FASHION AND BEAUTY 

SHOW 2016
KK Studio, MODA DI MILANO a 

SANSARA pořádají pátý – jubilejní 
ročník společenské a charitativní 
akce, která je již známá prezenta-
cemi firem, módními přehlídkami, 
kadeřnickou show a následnou af-
terparty. Z malé akce, kterou v roce 
2012 uspořádaly tři kamarádky pro 
své zákaznice, se časem stal event 
pro 350 lidí. Účelem akce je propo-
jit litoměřickou komunitu, prezen-
tovat lokální firmy, seznámit lidi s 
aktuální nabídkou služeb ve městě, 
pobavit a inspirovat a samozřejmě i 
charitativní záměr - vybrat finance 
pro potřebné.
• 15. 6. Den s Policií ČR  aneb

Národní dny bez úrazu 
Probíhají ve spolupráci s 

Hasičským záchranným sborem 
Ústeckého kraje, který uspořádá 
krajskou soutěž ve vyprošťování 
zraněných osob z  havarovaných 
vozidel. 
• 22. – 24. 6. Marwil.cz 

- secondhand tak trochu jinak 
Mezi další aktivity pak patří 

firemní akce, které nejsou veřejnosti 
přístupné nebo pronájem mobiliáře 
na akce pořádané mimo výstaviště. 

Michaela Mokrá,
vedoucí obchodu Zahrady Čech

AUTOSALON  ZPESTŘILI 
VETERÁNI I MOTORKÁŘI 

Rozpačitý pátek a chladnou neděli z pohledu návštěvnosti 
Autosalonu vykompenzovala sobota, kdy na Zahradu Čech 
dorazilo zhruba deset tisíc návštěvníků. Celkem prošlo bra-
nami od 13. do 15. května na 15 tisíc příznivců motorismu. 

Zejména mladé návštěvníky oslovily tři show zaměřené 
na tuning, představení vozů Škoda upravených pro soutěž 
Monte Carlo a na vozy Volkswagen. V sobotu se stal láka-
dlem Mezinárodní sraz historických vozidel. „ Účast odha-
duji na 130 automobilů a motocyklů. Přijeli tradičně naši 
přátelé z německých klubů v Rochlitz a Schwatzhaide. Letos 
byly nejzajímavější prvorepublikové automobily. Většina 
účastníků se vydala se svými stroji na soutěžní jízdu, která 
byla tentokrát směrována na Lovosicko. Jednu ze zastávek 
jsme stanovili u terezínského muzea, kde osádky plnily 
úkol, poté měly krátké volno k prohlídce expozice. Vrátili 
jsme se tak do místa, kde naše srazy vznikly,“ uvedl Vratislav 
Král, předseda pořádajícího VCC Velemín. 

V neděli dopoledne si dali v areálu dostaveníčko mo-
torkáři, kterých přes chladné počasí dorazilo přibližně sto. 
Úderem poledne se vydali na tradiční spanilou jízdu. (se) 

Expozice se zahradním nábytkem patřila na  jarní Tržnici mezi 
nejnavštěvovanější.  Foto Eva Břeňová

FARMÁŘSKÉ TRHY 
• 11. a 25. června
• 9. , 23. července

I letos pořádá 
Zahrada Čech 
každou druhou 
sobotu farmářské 

trhy, a to již tradičně na Kostel-
ním náměstí. Na trzích naleznete 
osvědčenou nabídku tradičních 
produktů, jako je čerstvé ovoce a 
zelenina, sušené ovoce a zelenina, 
bylinky, koření, ovocné šťávy, džusy, 
mošty, pečivo, domácí uzeniny, živé 
ryby, houby, mléčné výrobky, káva 
a různé další pochutiny. Nechybí 
ani sadba, květiny hrnkové i řezané 
či ručně tvořené výrobky. S postu-
pem času se bude nabídka dále 
rozšiřovat podle sezónnosti jednot-
livých produktů. (mm)

Historická vozidla návštěvníky jako obvykle zajímala. 
Foto Václav Sedlák.

VÝSTAVIŠTĚ:
KALENDÁŘ AKCÍ 

INVESTICE BYLA SCHVÁLENA
Celkem 5,5 milionu korun činí 

pro letošní rok investice města do 
dalšího zkulturňování a zkvalit-
ňování prostor výstaviště, které je 
v  majetku města a provozuje ho 
společnost Zahrada Čech. Inves-
tici schválili v dubnu zastupitelé 
v rámci rozpočtových změn.

Učinili tak i přes nesouhlasné 
stanovisko opozice, která se do-
mnívá, že nedávnou aktualizací 
nájemní a licenční smlouvy k pro-
nájmu areálu výstaviště radní měs-
to poškodili. Záležitostí se zabývá 
Ministerstvo vnitra. „Rozhodnutí 
o investici bychom měli odložit do 
doby ukončení šetření,“ navrhl za-
stupitel Petr Urbánek.

Zastupitelé ji však většinou hlasů 
schválili s  odůvodněním, že město 
investuje do svého. „Částka bude 
použita na rekonstrukci pavilonu T, 
který přiléhá k již opravené fontáně.  
Následně počítáme s jeho celoroč-
ním provozem,“ informoval radní 
Lukas Wünsch, který zastupuje měs-
to ve společnosti Zahrada Čech. 

Návštěvníci výstaviště nepo-

chybně zaznamenali již reali-
zované stavební úpravy, jejichž 
prostřednictvím vedení výstavi-
ště postupnými kroky mění tvář 
areálu k lepšímu. „Poslední vý-
znamnou změnou je zprovozně-
ní fontány a úprava jejího okolí. 
Tato investice si vyžádala více než 

čtyři miliony korun,“ informoval 
jednatel výstaviště Petr Skřivánek. 
Úpravy spočívaly ve vybudování 
nového přístupového schodiště, 
položení dlažby, změně technolo-
gie fontány, která v posledních le-
tech nebyla v provozu, odvodnění 
prostoru apod. (eva)
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HROZEN LÁKÁ NA KOŠT VÍN
Litoměřický 
hrozen 2016 
klepe na brány 
hradu. Již v so-
botu 4. června 
se zde usku-
teční soutěžní, 
prezentační a 

prodejní výstava vín, na které dostane-
te příležitost ochutnat i zakoupit vína 
z více než dvou desítek českých a mo-
ravských vinařství. Chybět mezi nimi 
nebude ani šampion soutěže, kterým 
má být vyhlášen Modrý portugal 2014 
z Žernoseckého vinařství.

Rozhodli tak akreditovaní porotci, 
kteří v květnu degustovali stovku do 
soutěže zaslaných vín. Pro samotné 
hodnotitele šlo o překvapení, protože 
v naprosté většině se šampionem stá-
vají vína bílá. Navíc ta česká převál-
covala letos vína moravská. Fakt, že si 
titul odveze majitel regionálního Žer-
noseckého vinařství František Kupsa, 
je o to cennější. 

Zlaté medaile získá šest vín, mezi 
nimi například litoměřický Tramín 

červený nebo roudnické Rulandské 
modré.  Ocenění převezmou zástup-
ci vinařství v  sobotu 4. června ve 14 
hodin. Návštěvníci se podle Jiřího 
Čábelky, ředitele soutěže, která byla 
předskokanem červnové akce, mají 
nač těšit.  „Ochutnávat totiž budou 
vína velmi dobrá, až vynikající,“ zhod-
notil předseda Cechu českých vinařů 
Jiří Čábelka do soutěže zaslané vzorky, 
jejichž počet rok od roku stoupá. 

Program začíná již v 10 a skončí ve 
20 hodin. „Věřím, že i letos bude at-
mosféra v hradu příjemná,“ zve Anna 
Matulová, ředitelka Centra cestovního 
ruchu. (eva)

PROGRAM
10.00 zahájení výstavy
12.00 Od plotny skok (sál hradu)
13.00 kejklíř Pupa (nádvoří)
14.00 předávání cen vinařům (sál)
14.30 Vaganti, středověk. písně (sál)
15.00 orchestr Péro za kloboukem 
(nádvoří)
16.00 kapela Od plotny skok (sál)
17.30 orchestr Péro za kloboukem

ZAHÁJENÍ SEZÓNY ZPESTŘILA VÝSADBA RÉVY I KŘEST KNIHY
 Nevšední zahájení turistické sezony proběhlo 2. 

května v hradu. Začátek sezóny totiž zpestřila vý-
sadba vinné révy, otevření vinařského infocentra, 
představení nové knihy i vernisáž výstavy obrazů. 

V duchu oslav 700. výročí narození krále Karla 
IV., které si letos připomínáme, vysadil starosta 
města společně s  ředitelkou Centra cestovního 
ruchu Annou Matulovou a vinařem Vladimírem 
Šuhájkem na nádvoří hradu tři sazenice vinné révy. 
Poté došlo k otevření nového vinařského infocen-
tra v  přízemí správní budovy na nádvoří hradu. 
„Návštěvníkům nabízíme ke koupi v průběhu sezo-
ny, tedy od května do září každý den v týdnu od 11 
do 16 hodin, upomínkové předměty, propagační 
materiály, ale i česká vína, která budou moci na ná-
dvoří hradu nebo přímo v infocentru také ochut-
nat. Nechybí mezi nimi ani Královská kolekce vín 
speciálně adjustovaná Cechem českých vinařů u 

příležitosti oslav narození Karla IV.,“ informovala 
ředitelka Matulová.

Start turistické sezóny zpestřilo i představení 
právě vycházejícího „Průvodce po vinařstvích na 
Litoměřicku“.  Publikace přibližuje zajímavou his-
torii vinařství v našem regionu, zajímavosti z oboru 
vinařství a výrobní postupy. Především pak obsa-
huje sérii rozhovorů s vinaři, které jsou doplněny 
bohatou fotodokumentací.  „V dalších částech pak 
čtenáři najdou také tipy na vinařské akce konané v 
regionu i rady o tom, co v souvislosti s koštováním 
vín a návštěvou vinařství nedělat,“ uvedl autor kni-
hy Michal Závada, podle něhož publikace přináší 
atraktivní a přehlednou formou informace, které 
podobným způsobem dosud nebyly uveřejněny.

Slavnostní zahájení turistické sezony zakončila 
vernisáž výstavy děl akademického malíře V. A. 
Šrůtka, která na konci května skončila. (eva)

HOSPIC SLAVIL 
15. NAROZENINY

Oslavy 15. výročí založení Hospice 
sv. Štěpána se ve čtvrtek 14. dubna 
uskutečnily ve slavnostní atmosféře 
v sále hradu. Večer zpestřila aukce fo-
tografií a uměleckých děl, kterou mo-
deroval herec Pavel Kříž ve spolupráci 
s  akademickým sochařem Liborem 
Pisklákem. 

Draženo bylo 22 fotografií a dalších 
37 uměleckých děl. Výtěžek dosáhl 
neuvěřitelných 171 tisíc korun, dal-
ších 100 tisíc korun přidala lovosická 
firma PREOL.  „Večer byl krásný a 
moc se vydařil. Všem návštěvníkům, 
ať již aktivním dražitelům či ostatním 
podporovatelům, velmi děkuji. Stejně 
jako sdružení fotografů FotoporoT, 
kteří aktivně pomáhali s  přípravou 
aukce, nebo Centru cestovního ruchu 
za poskytnuté zázemí v hradu a s ním 
spojené služby,“ uvedla ředitelka hos-
pice Monika Marková.

Hospic sv. Štěpána byl prvním za-
řízením svého typu v Ústeckém kraji. 
Na slavnostním večeru byli oceněni 
všichni bývalí i současní zaměstnanci, 
přičemž devět z nich zde pracuje od 
samého počátku. V  průběhu večera 
vystoupil kromě řady dalších hostů i 
místostarosta Litoměřic Pavel Grund, 
který  přislíbil vedení hospice, že vede-
ní města  je připraveno zařízení i v ná-
sledujících letech podporovat stejně 
jako dosud.  (eva)

Mezi vinaři nebudou ani le-
tos chybět návštěvníky Hroznu 
oblíbená vína Pavla Skráška.

Foto Eva Břeňová

Kniha Michala Závady (na snímku), věnovaná 
regionálnímu vinařství, je ke koupi v novém 
vinařském infocentru hradu. Foto Eva Břeňová

Pavel Kříž se v hradu s chutí chopil 
role dražitele.  Foto Eva Břeňová

NOVÝ OKRUH CÍRKEVNÍCH
PAMÁTEK KONČÍ ODMĚNOU

V letošní sezóně budou nově představeny vybrané 
církevní památky města Litoměřice. V rámci nového 
turistického produktu „Okruh církevních památek“ se 
mohou návštěvníci seznámit s vybranými památkami 
a navíc získat odměnu. V rámci okruhu mohou zaví-
tat do katedrály sv. Štěpána, kostela Zvěstování Panny 
Marie, kostela Všech svatých či kostela sv. Jakuba. Trasa 
zahrnuje také vyhlídku Kalich a Diecézní muzeum.

Po absolvování alespoň poloviny okruhu je možné 
pokračovat za odměnou do Biskupského pivovaru u 
sv. Štěpána v Komenského ulici a vychutnat si třetinku 
piva k hlavnímu jídlu z denní nabídky nebo menu, pro 
děti je připravena varianta rozlévané limonády. 

Okruh církevních památek je zajišťován Destinační 
agenturou České středohoří ve spolupráci se správci 
jednotlivých památek, Centrem cestovního ruchu a 
za podpory Biskupství litoměřického. Více informací 
získáte na www.ceskestredohori.info a v informačních 
centrech na Mírovém náměstí a v hradu.

 Luděk Jirman, ředitel
Destinační agentury České středohoří

KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY 
LITOMĚŘIC POKRAČUJÍ

Hradní restau-
race má za se-
bou Kulinářský 
týden pokrmů 
Karla IV., kdy ve 
dnech oslav 700. 
výročí panovní-
kova narození 
nabízela speci-
ality středověké 
kuchyně, hrad  
přednášky his-
torika a celé 
Litoměřice pak 
kostýmované 

prohlídky města. Zatímco kulinářský týden i přednášky 
jsou za námi, kostýmované prohlídky, kdy se hlavní role, 
oblečeni v dobových kostýmech, ujímají pracovníci Cen-
tra cestovního ruchu Litoměřice, budou pokračovat. A to 
každé úterý po celý červenec a srpen.  Prohlídku si je nutno 
rezervovat v infocentru na Mírovém náměstí.   (eva)

"Poznejte Litoměřice společně s námi," 
zve v kostýmu Ondřej Přecechtěl 
k prohlídce města. Foto Eva Břeňová
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Jana Stojanovová se v lednu stala novou kronikářkou města. Foto Karel Pech

JE NEJMLADŠÍ KRONIKÁŘKA MĚSTA
Litoměřice zřejmě mají nejmlad-

šího kronikáře od roku 1950, z ně-
hož nejstarší kronika města pochá-
zí. Pověřena touto funkcí byla letos 
v  lednu 36letá Jana Stojanovová, 
která pracuje jako referentka státní 
památkové péče městského úřadu. 
Nové funkce se ujala s  entuzias-
mem a řadou nápadů. 

„Zatím jsem ve fázi sběru zajíma-
vých materiálů a seznamování se 
s  představiteli jednotlivých institu-
cí. Plánuji se více zaměřit na litomě-
řické biskupství, jehož přítomnost 
ve městě z  mnoha důvodů pova-
žuji za unikátní,“ říká absolventka 
kulturně historické regionalistiky 
UJEP v  Ústí nad Labem.  Pochází 
z Kolínska a momentálně již něko-
lik let bydlí s rodinou v Terezíně. Za 
spolupracovníka si zvolila manžela 
Štěpána, rodáka z Litoměřic.  Od 
svých předchůdců se chce odlišit. 
Některé témata hodlá rozpracovat 
detailněji,  případně přehledněji, 
jiná chce omezit – například zprávy 
o počasí. Dle svých slov zatím není 

rozhodnuta, zda kroniku obohatí 
o větší množství fotografií.  Práci 
kronikáře se hodlá věnovat jeden 
víkend v měsíci. 

Jana Stojanovová nahradila Bo-
řivoje Závodného, jemuž zdravotní 
stav již neumožňoval se práci vě-
novat. Založila také e-mail kroni-
kaltm@seznam.cz, na který jí lidé 
mohou psát své náměty a podněty. 

Na práci kronikáře dohlíží letopi-
secká komise. Kronika je vydávána 
ve dvou kopiích, přičemž jedna zů-
stává městu a druhá putuje do lovo-
sického okresního archivu. (eva)

POSLEDNÍ KRONIKÁŘI MĚSTA
• Oldřich Doskočil: 1997 - 2009
• Bořivoj Závodný: 2010 - 2015
• Jana Stojanovová: od ledna 2016

KALICH ARENA SE TĚŠÍ OBLIBĚ 
Hokejová sezona v Kalich areně skončila a led 

nahradila plocha pro in-line bruslení. Ovšem ne 
nadlouho.  Již na začátku července zde začne letní 
soustředění dětí. Litoměřický zimní stadion, který 
je po rozsáhlé modernizaci už šest let v provozu, 
patří mezi vyhledávaná sportoviště, kde se kromě 
pravidelných hokejových zápasů dospělých, 
juniorů a žákovských mužstev konají i  soustředění 
týmů a řada turnajů. 

„V lednu si nás jako místo soustředění vybral 
australský mančaft hráčů do 20 let. Na přelomu 
března a dubna se zde konal prestižní finálový tur-
naj DHL extraligy juniorů, který měl obrovskou 
mediální pozornost. V dubnu se uskutečnil turnaj 
O pohár starosty města a Kalich cup. V červenci 
zde proběhnou soustředění mládeže,“ poukázal 
na „mimořádné“ události manažer Kalich areny 
Jan Fišera s tím, že některé žádosti, a to i z KHL 
nebo od Slovanu Bratislava, musely být z kapacit-
ních důvodů odmítnuty. Moderní zimní stadion 
v Litoměřicích se těší oblibě i díky zázemí, které je 
jedno z nejlepších v ČR - od víceúčelové tělocvič-

ny, wellness služeb, posilovny, kluboven, šaten až 
po ubytovnu a restauraci. Nechybí bezbariérový 
přístup, proto sportoviště příležitostně využívají i 
sledge hokejisté. 

Zimní stadion však hojně využívají i Litomě-
řičané -  například místní sportovní oddíly, jako  
trampolínisté, judisté, florbalisté i basketbalisté, 
z nichž některé zde mají svou základnu. 

Od dubna do června stadion nabízí in-line plo-
chu. Po celý rok sem chodí bruslit děti ze základ-
ních a mateřských škol, které využívají i tělocvičnu 
a saunu. Kurz bruslení v letošní sezoně navštívilo 
2 500 osob, veřejného bruslení využilo 7 500 lidí. 

Na prvoligové zápasy litoměřického „A“ týmu 
přišlo 30 tisíc diváků. Přestože sezonu nelze vzhle-
dem k 10. příčce označit za vydařenou, tým je při-
pravený poprat se v příští sezoně o úspěch. „Tím by 
pro nás byla účast ve čtvrtfinále,“ říká Daniel Tvrz-
ník, jeden z trenérů.  O tom, jakým způsobem a 
zda vůbec bude pokračovat spolupráce s Hradcem 
Králové, ještě není rozhodnuto. Jednání nadále 
probíhají. (eva)

V prestižním finálovém turnaji extraligy juniorů se 
v Kalich areně představil v dresu Sparty litoměřický 
odchovanec Vojtěch Kulda, který úspěšně kráčí ve 
stopách Martina Škouly nebo Michala Birnera, kte-
rý v dresu české reprezentace zazářil na květnovém 
Mistrovství světa v  Moskvě. V  červnu přijede do 
Litoměřic vyprávět o svých čerstvých sportovních 
zážitcích. Foto Karel Švec

VIOLONCELLISTKY HRÁLY S FILHARMONIÍ
Ve spolupráci České filharmonie a Asociace ZUŠ vznikl 

v roce 2014 mimořádný projekt, ve kterém je umožněno 
talentovaným mladým hudebníkům zahrát si společně 
s filharmoniky v koncertních prostorách Dvořákovy síně 
Rudolfina. Letos se konal již třetí ročník společného kon-
certu orchestru filharmoniků a žáků ZUŠ. Zúčastnilo se 
ho 80 žáků z 30 základních uměleckých škol z 5 krajů. 

Ze ZUŠ Litoměřice byly vybrány žákyně z violoncello-
vé  třídy paní učitelky Jany Šillerové – Ludmila Landová, 
Nikol Loskotová a Marie Puldová. Na projekt se společ-
ně se svou učitelkou připravovaly. Poslední intenzívní 
soustředění  proběhlo  od 7. do 10. dubna a vyvrcholilo 
závěrečným slavnostním koncertem s ostatními mladými 
hudebníky a filharmoniky pod taktovkou dirigenta Jiřího 
Bělohlávka. Koncert byl mimořádným hudebním i lid-
ským zážitkem. Dominika Valešková, ředitelka ZUŠ

PĚVECKÉ SBORY 
PŘIVEZLY  ZLATO Z BELGIE
Ve dnech 29. 4. - 2. 5. se sbory Modrásci a Puellae 

cantantes zúčastnily Evropského hudebního festiva-
lu pro mládež v belgickém Neerpeltu. Letos festival 
hostil téměř 3500 zpěváků ve 105 sborech z 24 zemí, 
včetně Turecka a Jihoafrické republiky. V početné 
konkurenci si oba sbory pod vedením Saši a Romana 
Pallasových vyzpívaly ve své kategorii 1. cenu.

Puellae cantantes navíc dostaly příležitost představit 
se spolu s dalšími pěti vybranými sbory téměř dvou-
tisícovému publiku na slavnostním happeningu, kde 
každý sbor předvedl krátký program a v závěru spo-
lečně zazpívaly píseň Pompeii od Bastille.    V sobotu 
i v neděli po ukončení soutěžních vystoupení prošel 
městem jásající početný průvod s vlajkami všech zú-
častněných států. Roman Pallas, sbormistr

ALCHYMISTICKÉ
LITOMĚŘICE ZAUJALY

Druhý ročník kulturně – vzděláva-
cího a osvětového festivalu Alchymis-
tické Litoměřice, který se v duchu mo-
tta: ZEMĚ, KLÍČ KE MNĚ uskutečnil 
12. až 15. května v domě kultury, za-
nechal hluboký zážitek.

Bohatý program zahrnoval nejen 
90 přednášek, workshopů, seminářů 
a konferenčních setkání, ale také 20 
uměleckých výstav či taneční kon-
certy, divadelní představení, medi-
tace a cvičení. Tuto pestrou nabídku 
setkávání, zábavy, relaxace, poučení a 
možnosti k zamyšlení využilo během 
festivalových dnů tři a půl tisíce ná-
vštěvníků z ČR i zahraničí. 

V  programu se vystřídalo mnoho 
známých osobností.  Páteční den 
byl věnován dětem, rodičům a 
inspirativnímu vzdělávání. Sobota se 
nesla v  duchu člověka zahradníka. 
Neděle gradovala a poukazovala na 
člověka jako tvůrce svého života. 

Každý rok se věnujeme jinému, 
aktuálnímu tématu. Letos jsme se za-
měřili na výchovu a vzdělávání pro-
žitkem, tvoření, soběstačnost a životní 
prostředí, péči o tělo i duši a osobní 
rozvoj. Příští rok to  budou terapie lé-
čení těla i duše.

Michaela Švejdová, organizátorka 

Zahájení festivalu zpestřilo netra-
diční a velice pěkné hudební vystou-
pení. Foto Eva Břeňová
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Program spočívající v józe, rehabilitačním cvičení, alpiningu, ale například 
i výuce squashe nebo luštění šifer, připravil ve fitcentru Beseda pro nadšené 
seniory kolektiv vedený cvičitelkou Adélou Markovou. Foto Tereza Kalinová

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY SENIOŘI SE POHYBU NEBOJÍ

Kampaň „Místa v Litoměřicích 
přátelská seniorům“, organizovaná 
Zdravým městem Litoměřice, 
finišuje. Řadu dní se přitom 
těšila velké pozornosti účastníků, 
kterých byla více než stovka.

Již 4. ročník kampaně, na 
jejíž organizaci spolupracuje 
řada partnerů, začala na kon-
ci dubna. Senioři postupně 
vyzkoušeli služby dopravního 
hřiště, v  knihovně formou 
cvičení trénovali mozek a paměť, 
v  Rozmarýnu absolvovali výt-
varný workshop, v  hospici zase 
přednášku o zde poskytovaných 
službách. Zhruba pět desítek lidí, 
kdy nejmladším účastníkům bylo 
60 a nejstarším bezmála 90 let, se 
účastnilo zábavně sportovního 
odpoledne ve fitcentru Beseda. 
Uskutečnil se turistický výlet, 
beseda s nutriční terapeutkou, 
komentovaná prohlída výstavy 
v muzeu, turnaj v petanque, 
prohlídka prostor radnice spo-
jená s výkladem o historii města, 
seniorský trojboj v Domově U 
Trati, aqua aerobik v bazénu, 
přednáška o životě v Keni apod. 

Program 2. června zakončí  
exkurze na třídící linku v Pros-
mykách, jejíž účastníci se více 
dozví o možnostech třídění 
odpadů. Sraz je v 9 hodin na 
parkovišti u soudu v ulici Na 
Valech, kde bude přistaven au-
tobus. 

„Celá kampaň je prima, na akce 
jsem chodila loni a nechybím 

ani letos,“ neskrývala nadšení 
ani svůj věk jedna z  nejstarších 
účastnic, 86letá Libuše Mrvíková 
chvíli před tím, než se zapojila do 
cvičení v Besedě. 

Za účast na jednotlivých ak-
cích získávali senioři razítka do 
soutěžní karty. Již 15. června bu-
dou v domě kultury oceněni ti 
nejaktivnější z nich. (eva)

ČERVEN: 
6. 6. v 17 h | Klub celiakie
Téma: příspěvek na péči a soc. 
dávky, školní stravování atd.  
Přednáší Mgr. Hovorková, host 
Ing.  Sasová  | vstup zdarma
7. 6. v 17 h | Umění japonských 
zahrad. Fascinujícím světem pro-
vede Dr. Ivo Chmelař. Přednáška 
je součástí probíhající výstavy 
tušové malby v japonském stylu 
a „festivalu japonské kultury“ v 
Galerii ve dvoře.  Vstup 30 Kč 
8. 6. v 18 h | Člověk ve frekven-
cích zdraví a mobilů.  Vedle na-
šeho fyzického těla existuje i tělo 
bioenergetické, vibrující v širo-
kých elektromagnetických spekt-
rech. Přednáší Jan Velek | 30 Kč 
14. 6. v 17 h | Bylinková poradna 
IV. | zdravý životní styl. Beseda 
J. Ranušové  s ochutnávkou čajů. 
Kdy a jak nejlépe užívat bylinky, 
abyste z nich získali to nejlepší, co 
do nich příroda vložila. 30 Kč
15. 6. v 18 h | Už se zase mohu 
smát – Zdravá strava | zdravý ži-
votní styl IV. Přednáška o životním 
stylu, odhalujícím kořeny plno-
hodnotného života a tajemství po-
hody. Přednáší Dr. Huňát | 30  Kč
21. 6. v 17 h | Brazílie | cyklus 
přednášek o Portugalsku III. 
Přednáší M. Voplatková. 30 Kč
22. 6. v 18 h | Mexiko | Klub ces-
tovatelů. Po stopách Mayů se do 
Mexika vypravila J. Štefaniková. 
Vstup 30 Kč
25. 6. od 10 h | Relaxace a žonglo-
vání | kurz. Senioři, studenti a ma-
minky na mateřské: 60 Kč, ostatní: 
90 Kč | rezervace u lektorky Len-
dacké: tel. 723 501 005
SENIORŮM:  
3. 6. Ve zdravém těle zdravý 
duch – cvičení pro seniory na 
Střeleckém ostrově, akce podpo-
řena Zdravým městem Litoměřice 
v rámci projektu Pohyb nás baví – 
sraz v 9.30 u letního kina
10. 6. Vzpomínková procházka v 
rámci projektu Zapomenutí sou-
sedé – sraz v 9.30 před knihovnou
ČERVENEC
V době od 25. 7. do 6. 8. 2016 
bude knihovna z technických 
důvodů UZAVŘENA.
16. 7. Výlet na zámek Loučeň
pro výherce rodinné soutěže “S 
knihovnou po stopách Karla IV.”.
Soutěž končí 15. 6., výherci budou 
informováni. 
Workshopy v přírodě
Během letních prázdnin připravu-
jeme ve spolupráci s Dílnou ruční-
ho papíru tvořivé workshopy v par-
ku V. Havla pro seniory s vnoučaty. 
Více:  www.knihovnalitomerice.cz

PĚSTOUNSKÉ A OSVOJITELSKÉ 
RODINY SE SEŠLY I VE SLOUPU 
Před 10 lety byla založena obecně prospěšná spo-

lečnost Centrum pro náhradní rodinnou péči. Své 
hlavní zázemí má v Litoměřicích, ale rozličné aktivi-
ty za dobu svého působení rozšířilo do celého kraje. 

„Posláním organizace je dlouhodobá podpora ro-
din s dětmi v náhradní rodinné péči. Centrum po-
máhá jak osvojitelům, tj. rodinám, které si opuště-
né děti adoptovaly, tak také pěstounským rodinám. 
Zajišťujeme odbornou pomoc při řešení akutních 
rodinných problémů, ale také odborná školení nebo 
zábavné programy,“ uvedla zakladatelka a ředitelka 
Margita Šantavá. Mezi připravované aktivity pat-
ří také rodinné víkendy pro pěstouny a osvojitele, 
během kterých na děti čekají volnočasové aktivity a 
pro jejich rodiče přednášky pod vedením odborných 
lektorů. 

Jeden z takových pobytů se uskutečnil v květnu ve 
Sloupu. Pro rodiny byl nachystán jedinečný program. 
S  názornou ukázkou dorazili zástupci firmy Cura-
prox, kteří s  rodinami nacvičovali správný postup 
čištění zubů, dále bylo možné zhlédnout přehlídku 
hasičského sboru z České Lípy a večer i ohňostroj. 

Víkend, kterého se zúčastnilo 38 dospělých, 41 
dětí a 20 pedagogických pracovníků, se uskutečnil 
pod názvem „Kde brát, abych mohl dávat“. 

Rostislav Kadlec, účastník pobytu

MĚSTO POZVALO PĚSTOUNY K ÚŠTĚKU
Ve dnech 13. - 15. 

května proběhlo setká-
ní deseti pěstounských 
rodin ve Starém Týně 
u Úštěku. Z celkem 45 
účastníků bylo 22 dětí. 
Pěstouni měli ve dvou 
dnech zajištěno školení 
prostřednictvím lektorky 
PhDr. Ivany Honzlové. 
Děti se věnovaly ruko-
dělným činnostem, v pří-
rodě hrály detektivní hru 
a podnikly pěší výlet do 
úštěckého Muzea čertů. 
Nechyběly ani sportovní 
aktivity a soutěžní hry.

Program pro děti a částečně i pro dospělé byl již tra-
dičně zajištěn ve spolupráci s DDM Rozmarýn, který je  
při těchto akcích nepostradatelným pomocníkem. 

Víkendové pobyty pořádá pro pěstounské rodiny 
město Litoměřice dvakrát do roka. Jeho činnost se s 
Centrem pro náhradní rodinnou péči dle vysvětlení 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáty 
Jurkové nedubluje, protože každý subjekt věnuje pozor-
nost jiným rodinám tak, aby žádná z nich nezůstala bez 
pomoci. (eva)

I STOKORUNA POMŮŽE
Diakonie se v letošním roce soustředí na drobné dárce. 

Co ji k tomu přimělo? „V letošním roce jsme dostali velmi 
nízké státní dotace. Navíc z nich nelze hradit všechny věci, 
které naši klienti ke svému rozvoji potřebují,“ říká Zdeněk 
Bárta, člen dozorčí rady Diakonie, a dodává: „Drobný 
pravidelný dar 100 Kč měsíčně  dárce nepocítí, přesto se 
v součtu jedná o výraznou pomoc.” Jedna z pravidelných 
přispěvatelek Diakonie Zdena Skálová z Litoměřic dodá-
vá: „Přispívám maličko, ale více organizacím. Mám z toho 

dobrý pocit, že se můžu aktivně podílet na činnostech, 
které považuji za smysluplné.” Letos drobní dárci přispě-
li např. na ošacení pro číšníka v restauraci Klobouk či na 
hudební nástroje pro kapelu Jedním dechem složenou z 
klientů našich služeb. A jak se Diakonie drobným dárcům 
odvděčí? Např. 1x ročně mají možnost dostat zdarma be-
nefiční večeři v restauraci Klobouk Diakonie v Terezíně. 
Ta letošní se koná již 15. června od 17 hodin, a to za účasti 
herečky Táni Fischerové, s níž si všichni zároveň připome-
nou 10 let trvání Centra sociálních služeb Klobouk Diako-
nie v Terezíně. Zuzana Hájková

V Muzeu čertů se dětem 
líbilo. Foto Hana Eiglerová
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4. 3. TEORIE TYGRA. (ČR, 2016, 
komedie). I ochočení muži mohou 
zdivočet.  Od 17:30 hod.
SMRTELNÉ HISTORKY. (ČR, 
2016, povídkový). Tři příběhy, které 
končí hrdinskou smrtí malé ústřední 
postavy. Každý příběh však na hrdin-
ství a smrt nahlíží jinak. Od 20:00 h.

5. 3. CHŮVÁK. (Německo, 2015, kome-
die). Boj s harantama začíná. Od 
17:30 hod.
TEORIE TYGRA. Od 20:00 hod.

6. 3. SMRTELNÉ HISTORKY. Od 17:30 
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ. (ČR, 
2016, drama). Příběh poslední po-
pravené ženy v Československu. Od 
20:00

7. 3. PÁD LONDÝNA.  (USA, 2016, 
thriller). Bílý dům dobyli a teď si ter-
oristé vezmou ještě větší sousto. 17:30 
ULICE CLOVERFIELD 10 (USA, 
2016, sci-fi thriller). Pravda nemusí 
být vždy někde venku ... Od 20:00 h.

8. 3. TEORIE TYGRA. Od 17:30 hod.
PÁD LONDÝNA. Od 20:00 hod.
ULICE CLOVERFIELD 10. Od 
22:00 hod

9. 3. PAT A MAT VE FILMU. (ČR, 2016, 
rodinný). Dvojice „šikulů“ Pat a 
Mat se vrací na scénu, a to rovnou v 
celovečerním filmu pro celou rodinu! 
Od 15:00 hod
ULICE CLOVERFIELD 10. Od 
17:30 hod
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Předpremiéra za účasti tvůrců. 
(ČR, 2016, komedie). Štěpán a 
Kendy jsou to nerozluční kamarádi 
s nevyčerpatelným smyslem pro hu-
mor i schopností sebeironie, i když 
už s lehkým nádechem skepse. Od 
19:30 hod
PÁD LONDÝNA. Od 22:00 hod.

10. 3. PAT A MAT VE FILMU. Od 15 h.
ULICE CLOVERFIELD 10.  17:30
PÁD LONDÝNA. Od 20:00 hodin

11. 3. DEADPOOL. (USA, 2016, akční sci-
fi).Komiksový antihrdina společnosti 
Marvel, bývalý člen  speciálních  
jednotek a zběhlý žoldák Wade Wil-
son, se podrobil experimentu, díky 
kterému získal schopnost rychlého 
samouzdravování. Od 17:30 hod
CHŮVÁK. Od 20:00 hod

12. 3.. TEORIE TYGRA. Od 17:30 hod.
DEADPOOL. Od 20:00 hod.

13. 3. REVENANT Zmrtvýchvstání.  Od 
17:30 hod.
MUSTANG. (Francie, 2015, drama). 
Bezstarostné dospívání pěti sester na 
tureckém venkově skončí ve chvílí, 
kdy jsou po zdánlivě nevinné hře 
s chlapci izolovány od společnosti 
konzervativní rodinou. Od 20:00 h.

14. 3. POHÁDKOVÁ ŠKOLA. (ČR, 
pohádkové pásmo). Všichni musí do 
školy. Od 9:30 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 17:30 hod.
NIKDY NEJSME SAMI. (ČR, 2015, 
drama). Drama o současné době 
a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci 
jejích běsů. Od 20:00 hod.

15. 3. OREL EDDIE. (VB, USA, 
životopisný, komedie). Chtěl se stát 
olympionikem a reprezentovat V. 
Británii na některých olympijských 
hrách v nějakém sportu, celkem 
jedno ve kterém sportu. Od 17:30 
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 20:00 hod.
PÁTÁ VLNA. (USA, 2015, sci-fi)
Lidstvo přišlo ve čtyřech vlnách o 
vše. Pátou vlnou má přijít o život. Od 
22:00 hod.

16. 3. MICHALOVI MAZLÍČCI-Michal 
Nesvadba. (divad.předst. Od 10:00
ZOOTROPOLIS: Město zvířat - 
3D. (USA, 2015, animovaný). Mod-
erní metropole zvířat Zootropolis je 
město jako žádné jiné... Od 15 h.
PÁTÁ VLNA. Od 17:30 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 20:00 hod.
OREL EDDIE. Od 22:00 hod.

17. 3. ZOOTROPOLIS: Město zvířat – 
2D. Od 15:00 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 17:30 hod.
NIKDY NEJSME SAMI. Od 20 h.

18. 3. OREL EDDIE. Od 17:30 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 20:00 hod

19. 3. JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK.  Od 17:30 hod.
OREL EDDIE. Od 20:00 hod.

20. 3. UŽ JE TADY ZAS. (Německo, 
2015, komedie). 70 let po neslavném 
odchodu se Hitler překvapeně 
probouzí dnes v Berlíně. 17:30 hod.
BOJ. (Dánsko, 2015, drama). 
Skutečný boj čeká vojáka leckdy až 
po návratu domů z války.Od  20 h.

21. 3. KNIHA DŽUNGLÍ – 3D. (USA, 
2016, rodinný). Hraný velkofilm po-
dle překrásných povídek Rudyarda 
Kiplinga inspirovaný klasickým ani-
movaným stejnojmenným snímkem 
od studia Disney Od 15:30 hod.
VZPOMEŇ SI. (Kanada, 2015, 
drama, thriller). Válečné zločiny se 
neodpouští. Od 17:30 hod.
LOVEC: Zimní válka - 2D (USA, 
2016, dobrodružný, fantasy). Dřív 
než Lovec potkal Sněhurku. Od 20 h.

22. 3. KNIHA DŽUNGLÍ – 2D. Od 15:30 
TEORIE TYGRA. Od 17:30 hod.
VZPOMEŇ SI. Od 20:00 hod.
LOVEC: Zimní válka – 2D. Od 22 h

23. 3. KNIHA DŽUNGLÍ – 3D. Od 15 
KNIHA DŽUNGLÍ – 2D. Od 17:30 
LOVEC: Zimní válka – 3D. Od 20 h
VZPOMEŇ SI. Od 22:00 hod.

24. 3 ROBINSON CRUSOE: Na ostrově 
zvířátek. (Francie, 2015, animovaný). 
Na malém exotickém ostrově žije 
velmi přátelský papoušek Úterý. Po 
strašlivé  bouři najde Úterý na 
pláži stvoření, které nikdy neviděl: 
člověka jménem Robinson  
Crusoe.  Od 15:00 hod.
LOVEC: Zimní válka–3D. Od 17:30
VZPOMEŇ SI. Od  20:00 hod.

25. 3. VZPOMEŇ SI. Od 17:30 hod.
LOVEC: Zimní válka – 3D. Od 
20:00 hod.

26. 3. GIUSEPPE VERDI: Rigoletto. 
(Francie, přímý přenos, opera).
Poprvé ve Státní opeře v Paříži. Od 
19:30 hod.

27. 3. KOLONIE. (Německo, 2015, 
drama). Inspirováno skutečnými 
událostmi odehrávajícími se v 
chilské kolonii Dignidad za  
Pinochetova režimu. Od 17:30 h
SPOTLIGHT. (USA, 2015, drama)
Ponořte se do světa lží... Od 20 h.

28. 3. ZBRUSU NOVÝ ZÁKON. (Lu-
cembursko, 2015, komedie)
Bůh existuje. Je to pěkně nesnesitelný 
morous, který nosí ponožky do pan-
toflí a  celé  dny tráví 
vymýšlením absurdních zákonů a 
znepříjemňuje lidem život. Od 15:30 
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY. (ČR, 
2016, komedie). I po rozvodu můžou 
mít partneři skvělý vztah... Od 17:30 
KOLONIE. Od 20:00 hod.

29. 3. JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY. Od 
17:30 hod.
REVENANT Zmrtvýchvstání. 
Od 20:00 hod.
UŽ JE TADY ZAS. Od 22:00 hod.

30.3. BELLA A SEBASTIÁN: DOB-
RODRUŽSTVÍ POKRAČUJE. 
(Francie, 2015, dobrodružný). 
Velká přátelství pokračuje ještě 
větším dobrodružstvím. Od 15 
hodin.
UŽ JE TADY ZAS. Od 17.30 h.
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY. Od 
20 hodin
KOLONIE. Od 22 hodin.

VÍCE INFORMACÍ 
NALEZNETE 

NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH:

WWW.MKZ-LITOMERICE.CZ

6. 4. Vím, že víš, že vím/ Agentura 
Harlekýn. Komedie.Hrají Si-
mona Stašová, Michal Dlouhý a 
další. Od 15.30 a 19.30 hod.

12. 4. O pejskovi a kočičce/Hravé di-
vadlo Brno. Pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ. Od 9.00 a 10.30 hod.

14. 4. Pocity/Vernisáž Terezy Kubíč-
kové. Slavn. zahájení výstavy ob-
razů litoměřické rodačky. 19 h.

15. 4. Bohemia Balet IV - Taneční 
rozmanitosti/ Taneční 
konzervatoř Praha. Od 19 hod.

17. 4. O broučkovi/ Sváťovo di-
vidlo. Loutková pohádka pro 
nejmenší. Od 10.00 hod.

18. 4.  Koncert/ Trio Martinů. 
Housle, violoncello a klavír. Od 
19.00 hod.

20. 4.. Cizinec/Divadlo Na zábradlí 
Praha. Román Alberta Camuse 
Cizinec z roku 1942 bývá pova-
žován za klíčové dílo literárního 
existencialismu. Od 19.00 hod.

23. 4. Sen noci svatojánské/ Mladiva-
dlo ZUŠ Litoměřice. Ona miluje 
jeho a on ji, což neschvaluje 
onen. Chce, aby si vzala tamto-
ho, jenže ten má asi rád tamtu, 
jen to zatím neví. Od 19.00 hod.

24. 4. O víle Květince/ Divadlo Kuka-
dlo. Hudební pohádka o tom, co 
se stalo na louce a kterak všichni 
broučci kopretinám pomáhali. 
Po pohádce VÝTVARNÁ DÍL-
NA. Od 15.00 hod.

25. 4. Tajemství lesní tůně/ Divadelní 
společnost F. Kreuzmanna. 
Pohádkový příběh z jižních 
Čech o dvou rybářích, vodní 
paní, hejkalovi a jednom velkém 
tajemství. Pro MŠ a 1. Stupeň 
ZŠ. Od 9.00 a 10.30 hod.

4. 5. Koncert žáku ZUŠ/ ZUŠ 
Litoměřice. Taneční a Literárně- 
dramatický obor. Od 18.00 hod.

11. 5. Jak Vendelín s čerty vařil /Divadlo 
Starý návrat. Pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ. 
Od 9.00 a 10.30 hod.

15. 5. Božská Sarah/ Divadlo Kalich. 
Silnou a působivou hrou si he-
recká legenda Iva Janžurová plní 
dlouholetý profesní sen. Příbě-
herečky Bernhardtové režíruje 
Alice Nellis. Od 19.00 hod

17. 5. Krysáci/ Divadlo D5. Příběhy 
Krysáků jsou známé především 
z večerníčku České televize, 
nebo knížek. Pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ. Od 9.00 10.30 hod.

19.5. Marie Gemrotová a Martina 
Kasíková/ koncert. Krásná operní 
pěvkyně a talentovaná klavíristka 
předvedou dílo Chopina a Shu-
manna. Od 19.00 hod.

22. 5. Povídání ovčí babičky/ Sváťovo 
dividlo. Od 10.00 hod.

26. 5. Romeo a Julie / Divadelní spo-
lek Kašpar Praha. Od 19 h.

29. 5. Jen počkej, zajíci / Divadlo 
Applause. Výpravná divadl.
pohádka na motivy legendárního 
animovaného seniálu. Od 15 h. 

7. 4. VIVALDIANNO - MĚSTO 
ZRCADEL
Velkolepý projekt! Otevře se 
Vám úchvatná podívaná na 
podání klasické hudby inter-
pretované v současném mo-
derním a energickém pojetí 
s vysokou úrovní, noblesou a 
jedinečností.Od 19.30 h.

19. 4. ATMO – JAKUB DĚKAN  
Koncert hudební skupiny. 
Od 21 hodin

10. 4. TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Tradiční taneční odpoledne 
s kapelou VÍTI VÁVRY. Od 
15 h.

11. 4. DESATERO PROBLÉMŮ 
LITOMĚŘIC. Tradiční 
veřejné diskusní fórum 
města. Od 16 h.

20. 4. JAREK NOHAVICA
Sólový recitál jednoho z 
našich nejznámějších písnič-
kářů s kytarou a heligonkou 
sestavený nejen ze známých 
písní, ale i z aktuálních novi-
nek z nově připravovaného 
alba. Od 19.30 h.

22. 4. 
23. 4.

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 
2016.  Pá – so od 10:00 hodin,  
14. ročník soutěžní, prezentační 
a degustační vinařské akce 

5. 5. TRAVESTI SHOW
Travesti skupiny Screamers 
a Techtle Mechtle v novém 
zábavném pořadu ,,Ženy za 
pultem. Od 19.30  hodin

7. 5. FESTIVAL TANEČNÍHO 
MLÁDÍ - finále. Severočeská 
regionální postupová taneční 
přehlídka choreografické 
tvorby nefolklorních tanečních 
souborů všech věkových 
kategorií. Od 10 h.

12. 5.
   až 
15. 5.

ALLFESTIVAL 
2. ročník akce s mottem ZEMĚ 
KLÍČ KE MNĚ je určen 
především všem, kteří mají 
chuť smysluplně ŽÍT, tvořit, 
sdílet a inspirovat sebe i druhé s 
ohledem na naše okolí, přírodu 
i planetu

22. 5. TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Tradiční taneční odpoledne s 
kapelou ROSŤA PECHOUŠEK 
BAND.. Od 15 hodin.

24. 5. PAVEL ŽALMAN 
LOHONKA – 70 JAR. 
Koncert folkové legendy 
Pavla Žalmana Lohonky, 
který svým hlasem a texty 
těší publikum již téměř půl 
století, oslaví 70 let v rámci 
koncertní sezony 2016. Od 
19.30 hodin 

DIVADLO K.  H. MÁCHY / DUBEN, KVĚTEN DŮM KULTURY / DUBEN, KVĚTEN 
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Loni bylo na festivalu veselo. Dunění afrických bubnů přimělo k tanci nejen 
návštěvníky akce, ale i protagonisty módní přehlídky. Foto Eva Břeňová 

LETNÍ KINO ZAHAJUJE
V pátek 20. května byla komedií Padesátka zahájena 

nová sezóna projekcí v letním kině na Střeleckém ost-
rově, které provozuje Kinoklub Ostrov. V pravidelných 
promítáních budeme pokračovat od začátku června, 
a to vždy v pátek od 21 hodin. Na programu v červnu 
je dokumentární film o dnes již legendárním Divadle 
Sklep, dále film Osm hrozných od Quentina Tarantina, 
dalším filmem je Příběh lesa a posledním červnovým 
filmem bude kultovní horor Mlčení jehnátěk, který je 
letos součástí Projektu 100.  

Během prázdnin bude letní kino uvádět filmy dva-
krát týdně, a to vždy ve středu a v pátek. Středa je změ-
nou v  programu, v  předešlých letech jsme promítali 
v úterý. Diváci se můžou těšit na české i zahraniční fil-
my, uvedeme např. Ztraceni v Mnichově, Stoletý stařík, 
který vylezl z okna a zmizel či Sedm statečných, což je 
další film z Projektu 100. Snažili jsme se letos zvolit fil-

my ze všech oblastí, aby si mohl vybrat opravdu každý 
divák a letní kino tak bylo obohacením kulturní nabíd-
ky v Litoměřicích a stalo se místem, kam se diváci pro 
jeho příjemnou atmosféru rádi vracejí.

Na červen chystáme u letního kina také akci pro ce-
lou rodinu „Zdravý ostrov – naše radost“, v rámci které 
bude na hřišti u Hospody u Letního kina odhalen nový 
herní prvek. Na této akci, která se uskuteční v  neděli 
12.6. a je podpořena grantem Zdravého města Litomě-
řice, vystoupí také divadlo Pruhované panenky s před-
stavením Kuchyňská skříň.

Letní kino provozuje Kinoklub Ostrov ve spolupráci 
s jeho nájemcem – Agenturou Modrý z nebe. Od roku 
2014 promítáme na novém digitálním projektoru. Let-
ní kino je zastřešené, promítáme za každého počasí. 
Jeho provoz je podporován městem. Více informací na 
www.kinoostrov.cz a www.facebook.com/kinoostrov/

 Za Kinoklub Ostrov
Hana Galiová a Věra Preclíková 

MUZEUM ZVE
12. 5. – 24. 7. Zahrada či Ráj? 
40 let CHKO České středohoří. 
Výstava pořádaná se Správou 
CHKO představí méně propago-
vané přírodní fenomény Českého 
středohoří. Zároveň přiblíží vývoj 
ochrany přírody v regionu od 
předválečných aktivit jednotlivců až 
po současné projekty Správy CHKO, 
které se věnují např. zachování stepí 
na Lounsku nebo záchraně krajo-
vých odrůd ovocných stromů. 
10. 6. Přírodovědný den na Bílých 
stráních. Páteční odpoledne a 
podvečer v chráněné lokalitě Bílé 
stráně. Pod vedením odborníků se 
seznámíme s faunou i flórou této 
národní přírodní památky.

NOC KOSTELŮ
V  pátek 10. června se uskuteční 

celorepubliková akce Noc kostelů, 
.„Cílem je otevřít a přestavit turistům, 
návštěvníkům i obyvatelům kostely 
a nabídnout v  nich kulturně naučný 
program,“ informoval litoměřický 
děkan Jozef Szeliga s  tím, že noc 
kostelů má vzbudit zájem o věci duch-
ovní, o křesťanské hodnoty a ukázat 
společenský a kulturní rozměr sakrál-
ních staveb. 

PŘIJĎTE DO PARKU NA FESTIVAL 
DUN DUN INSPIROVANÝ AFRIKOU

V  Litoměřicích proběhne fes-
tival inspirovaný Afrikou. Rytmy 
afrických bubnů a jejich zvuky 
DUN DUN rozezní park Václava 
Havla v  pátek 17. června, kdy se 
skuteční třetí ročník akce, která 
se v  minulých dvou letech setkala 
s mimořádným úspěchem. 

Africké tržiště se otevře ve 
13.00 hodin, kdy začíná i dopro-
vodný kulturní program. „Chybět 
nebude módní přehlídka, hudeb-
ní vystoupení, několik výtvar-
ných workshopů, čtení pro děti, 
malování na obličej nebo živá 
zvířátka. Občerstvení na vás čeká 
fairtradové a většinou s nádechem 
Afriky. Opět můžete akci podpořit 
tím, že přinesete kolo, které již 
nepotřebujete. Následně bude zas-
láno dětem do Afriky. Na festivalu 
proběhne i benefiční workshop na 
podporu keňské základní školy 
Ndere,“ upozornila jedna z orga-
nizátorek Hana Tobiášová. Akci 
zpestří výstava Kde se šije férově 

Markéty Nešporové.

Hledáte důvod, proč se akce 
zúčastnit? „Protože můžete být 
součástí prima atmosféry a dosta-
nete příležitost potkat se s  lidmi, 
kteří mají zkušenosti s  Afrikou. 
Zároveň nasajete něco z  africké 

podmanivosti,“ zve na akci Re-
nata Rokůsková, předsedkyně 
litoměřického sdružení Shine-
Bean, které pomoc v  Keni 
zprostředkovává a společně s 
Fairtradovým městem Litoměřice 
akci organizuje. (eva)

FÉROVÁ SNÍDANĚ ÚSPĚŠNĚ SKONČILA, FAIRTRADOVÁ SOUTĚŽ PRÁVĚ STARTUJE
Fairtradová káva, čaj, voňavé 

koláče z domácích vajec a fairtra-
dového cukru či kakaa, ovoce od 
místních farmářů. Takové dobroty 
posnídalo zhruba sedm desítek lidí, 
kteří se v sobotu 14. května sešli na 
společném pikniku v  Jiráskových 
sadech. Dali tak najevo, že je zajímá, 
kdo a za jakých podmínek pro ně 
plodiny pěstuje.

Piknik s názvem Férová snídaně 
Na Zemi proběhl v  Litoměřicích už 
pošesté. Město se tak přidalo k dalším 
160 místům v České republice, kde se 
piknikový happening pořádal. 

Do soutěže o nejlepší fairtradovou 
buchtu se v  sobotu dopoledne zapo-
jilo osm soutěžících. Vítězkou se stala 
Karolína Štolcová před Sárou Cha-
loupkovou a Lucií Baudlerovou. „Upe-

kla jsem férové sušenky, a to podle ob-
jeveného receptu, kde byly především 
bio suroviny,“ prozradila vítězka, 
studentka Střední školy pedagogické, 
hotelnictví a služeb v Litoměřicích (na 
snímku uprostřed).

Zatímco férový piknik skončil, 
fairtradové soutěžení pokračuje. Až 
do 10. září bude probíhat soutěž Kde 
hledat fair trade, kterou u příležitosti 
Světového dne pro fairtrade vyh-
lásilo Zdravé a Fairtradové město 

Litoměřice. V  informačním centru 
na Mírovém náměstí jsou k vyzved-
nutí karty se seznamem prodejen, 
kaváren a restaurací, kde můžete za-
koupit fairtradové produkty. Pokud 
tak učiníte, nechte si kartu od prode-
jce orazítkovat.

„Soutěžící, kteří získají nejvyšší 
počet razítek, respektive nakoupí 
produkty v  nejvyšším počtu provo-
zoven, obdrží zajímavé ceny od míst-
ních pěstitelů. Bonusové body pak 
získají za nalezení dalšího prodejního 
místa, kde lze fairtadové produkty 
zakoupit,“ dodala koordinátorka pro-
jektu Hana Tobiášová. 

Vyhlášení výsledků a předání cen 
proběhne koncem září. Soutěžní kar-
tu je třeba odevzdat do 10. září v info-
centru na Mírovém náměstí. (eva, se)

Vítězky soutěže o nejlepší férovou buchtu. Foto Petr Hermann

LITOMĚŘICKÝ KOŘEN
Pátek 1.7. 
16.50 STINKA
18.00 Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá
19.10 BBP Podzemní orchestr
20.15 Dva
21.30 FRU FRU
22.45 Ty syčáci a Kom. sbor Syrinx
00.10 Hanba (Polsko
Sobota 2.7. 
11.15 Divadlo Demago 
12.00 Jarda Svoboda a Fanda Holý 
13.00 Choroš
13.55 Jiří Konvrzek a Lukáš Kalivoda
14.00 Divadlo Krabice (pro děti)
15.00 The Tap tap
16.20 L. Vychodilová a David Noll
17.25 Kamil Jasmín band
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 Kromě knihy Dějiny města Litoměřice předal sta-
rosta Chlupáč Josefu Polovi i pamětní list města.

 Foto Eva Břeňová 

OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL  • OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL

EMERITNÍ PŘEDNOSTA POL NA SVOU PRÁCI DODNES VZPOMÍNÁ A RÁD
   Byl nejdéle sloužícím přednostou okresního 

úřadu v České republice. Dodnes je na to pyšný, 
protože práce naplňovala jeho život. Právě v 
duchu služby veřejnosti odváděné ve prospěch 
Litoměřic i desítek okolních obcí a měst 
bývalého okresu Litoměřicka se neslo 29. dubna 
přijetí osmdesátiletého Josefa Pola, emeritního 
přednosty okresního úřadu, starostou Ladisla-
vem Chlupáčem. 

  „Nejen v Litoměřicích, ale i v  řadě obcí jste 
zanechal nesmazatelnou stopu,“ přivítal sta-
rosta Chlupáč na radnici Josefa Pola, který je 
čestným předsedou Klubu starostů zhruba čtyř 
desítek obcí spadajících do správní působnosti 
města Litoměřice. Právě starostové obcí dodnes 
vzpomínají na to, jak měli u něj vždy dveře 
otevřené a osobně jim pomáhal řešit a mnohdy 
i hasit problémy. „Zrušení okresních úřadů, 
k němuž došlo před 13 lety, bylo nejen z tohoto 

pohledu obrovskou chybou, protože rozloha kra-
je je veliká,“ posteskl si starosta Chlupáč. Jak dále 
připomněl, konkrétně v  Litoměřicích má Josef 
Pol zásluhy na tom, že zde byla zahájena stavba 
nové nemocnice, hasičské stanice, kulturního 
domu nebo plaveckého bazénu. 

   Ke každé stavbě se přitom váže osobní vz-
pomínka muže, který svou profesní kariéru 
zakončil jako ředitel Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových pro oblast Ústec-
ka a Liberecka. „Například plavecký bazén se 
málem nedostavěl. Stavbu hasičské stanice 
na Českolipské ulici jsme zase prosadili díky 
vstřícnosti tehdejšího ministra vnitra Grulicha,“ 
pátrá v  paměti Josef Pol, který důchodový věk 
tráví v Litoměřicích se manželkou Marií.  „Svou 
práci jsem dělal s  láskou a hrozně rád,“ loučí 
se slovy, která jdou od srdce.  My ostatní za ni 
děkujeme.                            Eva Břeňová 

PROŽIJTE LÉTO KULTURNĚ 
ČERVEN

• Výstava žákovských prací SŠ a 
MŠ Litoměřice / hrad 
(www.hradlitomericecz)
• Festival windowia twins /Galerie 
ve dvoře
• 4. 6. Litoměřický hrozen / hrad 
(10 – 20 hodin). 5. ročník prezen-
tační, soutěžní a prodejní výstavy 
vín
• 8.6. Koncert žáků hudebního 
oboru ZUŠ Litoměřice / Divadlo 
(od 18 hodin)
• 10. 6. Noc kostelů 
Zpřístupnění řady církevních ob-
jektů veřejosti s kulturně-naučným 
programem
• 12. 6. Vernisáž výstavy: Daniela 
Roulová – Plocková Souznění a 
snění / Dílna ručního papíru (od 
14 hodin, potrvá do konce června)
• 15. 6. Absolventský koncert žáků 
ZUŠ Litoměřice / divadlo (18.00 
hodin)
• 19. 6. Varhanní koncert žáků 
ZUŠ / katedrála (od 15 h.)
Koncert duchovní hudby
• 22. 6. Litoměřické varhanní léto 
/ katedrála (od 19.00)
26. ročník mezinárodního hudeb-
ního festivalu. 1. Koncert v podání 
P. Kšici a Five Brass.
• 25. 6. Zahrada orchestrů ZUŠ / 
zahrada školy (14 – 20.00). Přehlíd-
ka orchestrů, souborů a sólistů
• 26. 6. Zdravý ostrov, naše radost 
/ letní kino

ČERVENEC
• Výstava fotografií Josef Pospí-
chal – Jen pro radost a potěšení / 
hrad
• Výstava fotografií Víta CIbura 
a František Janovský / Galerie ve 
dvoře
• Výstava koláží: emoce v pentaga-
mu /Dílna ručního papíru
Výstava doplněna workshopem. 
Tvoření osobní vůně podle živlů 
28.7.
• 1. 2.7. Litoměřický kořen 2016 / 
letní kino
22. ročník hudebního festivalu . 
www. Modryznebe.cz
• 7. 7. Kostýmované prohlídky 
města / informační centrum
• 8. – 9. 7. Save – skate II / skate-
park pod Tyršovým mostem
www.facebook. com /saveskate
• 13. 7. Litoměřické varhanní léto 
/katedrála
2. koncert v podání A. Bialka.
• 14. 6. Kostýmované prohlídky 
města / infocentrum
• 21. 6. Kostýmované prohlídky 
města / infocentrum
• 28. 7. Workshop tvoření osobní 
vůně podle živlů / Dílna ručního 
papíru (18.00)
• 28. 7. Kostýmované prohlídky 
města / infocentrum
• 28. – 31. 7. Papírování / Dílna 
ručního papíru
Souvislá tvůrčí práce s  papírem. 
www.rucnipapir.com

Litoměřické kulturní léto, v průběhu kterého se můžeme od května 
do konce září těšit na více než šest desítek žánrově různorodých akcí, 
startuje. „Stejně jako loni jsme na jeho organizaci uvolnili z rozpočtu 
města milion korun, protože oblast kultury si to zaslouží,“ konstatoval 
místostarosta Karel Krejza. 

   Těšit se můžeme na žánrově různorodé festivaly, vystoupení žáků 
základní umělecké školy, divadelních spolků, tanečníků, amatérských i 
profesionálních zpěváků a hudebníků, chybět ani letos nebudou work-
shopy, výstavy, zábavné akce pro různé generace nebo charitativní kon-
cert. „Každý si určitě najde pořad dle svého gusta, za což děkuji všem 
spolků, neziskovým organizacím, ale i jednotlivcům, kteří se na orga-
nizaci LIKUL podílejí,“ dodal místostarosta Krejza. 

  Program LIKUL na červen a červenec přinášíme, přehled pořadů na 
srpen a září otiskneme  v příštím vydání Radničního zpravodaje. 

Uvést však již nyní můžeme, že pokračovat budou koncerty 
Litoměřického varhanního léta, 6. srpna se uskuteční Pivní slavnosti, 
jejichž největší hvězdou má být skupina Argema. Jednou z lahůdek se 
20. července stane vystoupení velkého letního koncertu chlapeckých 
sborů v čele s Pány kluky, a to v pořadu Kantáta máje.  Srpnový pro-
gram zakončí Litoměřické svátky hudby, které se ponesou v duchu  260 
let, které letos uplynou od narození hudebního genia W.A. Mozarta. 
Hlavním bodem programu prvního koncertního večera bude vynikající 
Brahmsův dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr. Druhý kon-
certní večer zazní árie a dueta z oper Mozarta, Verdiho, Doniccetiho a 
Rossiniho. Společně s Plzeňskou filharmonií i letos vystoupí řada vyni-
kajících sólistů. 

Folkové atrium zase potěší příznivce folku, a to 3. září. O dva dny 
později se uskuteční již 5. ročník charitativního koncertu pro hospic, na 
kterém tentokráte vystoupí skupina The Tap tap společně s pěveckým 
sborem Puellae cantantes. Letní kino nabídne 9. a 10. září INCENDIO, 
tedy dětský festival ohně a pohybu. Jednou z posledních akcí, které LI-
KUL zakončí, bude Vinobraní (16. a 17. září). Jeho podoba ještě není 
definitivní, ale mezi ty, co přislíbili účast, patří například skupina Bur-
ma Jones nebo zpěvačka Naďa Urbánková. Eva Břeňová 
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