
PALACHOVU ULICI ČEKÁ 
ZÁSADNÍ PROMĚNA 

Palachova ulice bude jednou z nejhezčích a z hlediska dopravy nejbezpečněj-
ších ulic v Litoměřicích. Město již obdrželo rozhodnutí o získání dotace ve výši 14 
milionů korun na realizaci stavebně i finančně náročné rekonstrukce. Výběrovým 
řízením se podařilo cenu  projektu snížit z původních 44 milionů korun o třetinu.

Realizace proběhne ve třech etapách, přičemž první dvě se týkají letošního roku.  
„Stavební úpravy odstartují v dubnu v ulici Na Valech a pokračovat budou Sovo-
vou ulicí, až po křižovatku s ulicí Palackého. Třetí etapa skončí v polovině příštího 
roku," informovala vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše 
Brunclíková. Veřejnost bude o aktuálním průběhu prací, chystaných dopravních 
omezeních a dalších změnách průběžně informována na webových stránkách 
města v případě zájmu i prostřednictvím aplikace mobilního rozhlasu.

Již nyní je zřejmé, že dojde k omezení dopravy, a to vždy v úsecích dotčených 
stavbou. Součástí budou i stavební práce související s trvalou instalací semaforů 
v ulici Na Valech tak, jak žádala veřejnost. I v případě této frekventované silnice je 
proto třeba počítat s dopravními komplikacemi.  (eva)

Více informací na straně 2

NÁVŠTĚVNOST KINA STOUPÁ, PATŘÍ K NEJLEPŠÍM V REPUBLICE 
Litoměřické kino Máj obsadilo v žebříčku ná-

vštěvnosti jednosálových kin páté místo v České 
republice, a obhájilo tak loňskou pozici. Před-
stihla ho pouze pražská kina Oko a Aero, brněn-
ské kino Scala a kladenský Hutník. Žebříček zve-
řejnila v lednu Unie filmových distributorů ČR.

Obzvláště potěšitelným faktem je, že  návštěv-
nost Máje se zvedla o dalších 13 tisíc lidí a zvýšil 
se i počet projekcí. Loni zavítalo na celkem 1035 
projekcí 75 tisíc návštěvníků. „Je to pro nás skvě-
lý výsledek, za nímž stojí kromě kvality posky-

tovaných služeb hlavně atraktivnost titulů, které 
distributoři uvádějí na trh, a rychlost, s  jakou 
se nám daří dostat je do Litoměřic,“ vysvětluje 
ředitelka Městských kulturních zařízení Věra 
Kmoníčková. 

Zatímco předloni se největší pozornosti těšil 
erotický film Padesát odstínů šedi, loni u litomě-
řického diváka kralovaly filmy pro děti. Druhý 
díl pohádky Anděl Páně navštívilo 4 030 diváků, 
Tajný život mazlíčků 3 069 a Fantastická zvířata 
2 372 lidí. 

Zvyšující se návštěvnost umožňuje další mo-
dernizaci kina. Po jeho digitalizaci a rekonstruk-
ci kinokavárny procházejí loni i letos výměnou 
čalouněná sedadla v sále tak, aby prostorově na-
bízela vyšší komfort a dostatek prostoru.  „Dále 
chystáme stavbu venkovní terasy pro kinokavár-
nu vybudovanou směrem do dvora soukromé 
základní školy Lingua universal, kde jsou k dis-
pozici i venkovní herní prvky pro děti. V provo-
zu bude již na jaře,“ popsala novinku ředitelka 
Kmoníčková. (eva)

ČTĚTE UVNITŘ
• Máme schválený rozpočet pro 

rok 2017 (str. 3)
• Úhradová vyhláška nepokryje 

nemocnici nárůst mezd (str. 5)
• Městský kamerový systém byl 

rozšířen (str. 9)

Radniční zpravodaj
SLOVO STAROSTY
Vážení Litoměřičané,

vkročili jsme 
do roku 2017. 
Jednou z nej-
důležitějších 
věcí, které mu-
síme řešit, je 
budoucnost 
naší nemocni-
ce. Velice si vá-
žím toho, že po 
řadu let posky-

tuje kvalitní služby a managementu 
se podařilo udržet ji nezadluženou. 
Navíc v průběhu posledních let bylo 
z prostředků nemocnice investová-
no více než 300 milionů korun do 
zkvalitnění prostor, vybavení, no-
vých operačních sálů, stravovacího 
provozu apod. Ti, kdo sledují vývoj, 
vidí,  že nemocnice v  celé ČR, snad 
s výjimkou těch fakultních, všeo-
becně řeší jak finanční problémy, 
tak i personální obsazení. Litomě-
řice nejsou výjimkou. Chceme si 
udržet špičkové lékaře i zdravotní 
sestry a zároveň zachovat rozsah 
zdravotní péče. Prostředky zdravot-
ních pojišťoven, ani města však na 
to zdaleka nestačí. Forma příspěv-
kové organizace, kterou nemocnice 
je, stojí proti tomuto trendu. Mohu 
vás ujistit, že nemocnici nechceme 
privatizovat ani prodávat, pouze 
chceme najít silného partnera – 
provozovatele, který by zajistil stej-
ně kvalitní, a já spíše požaduji kva-
litnější, zázemí, služby a podmínky 
pro pacienty i zaměstnance. A pro 
to uděláme maximum, neboť cítí-
me zodpovědnost za chod našeho 
zdravotnického zařízení.

Bylo by alibistické odsouvat tento 
problém a čekat, jak se vše vyvine. 
Teprve pak by hrozilo omezování 
zdravotní péče a zavírání méně lu-
krativních oborů. A to rozhodně 
nikdo z nás nechce.

Ladislav Chlupáč  

MÁME ELEKTRONICKOU ÚŘEDNÍ DESKU
Elektronizace veřejné správy se 

promítá i do způsobu informování 
obyvatel. Jedním z  prvních měst 
v  kraji, které nabídlo obyvatelům 
novinku v  podobě elektronické 
úřední desky, jsou Litoměřice. In-
stalována byla v  závěru loňského 
roku v podloubí radnice.

Její systém automaticky přebírá 
veškeré dokumenty z  úřední in-
ternetové adresy a formátuje je do 
struktury úřední desky. „Obsah se 
zobrazuje na profesionálním LCD 
monitoru, který je v  provozu 24 
hodin denně.  Občan vyhledává a 
zobrazuje dokumenty pomocí tla-
čítek dotykem přes sklo,“ popisuje 
jednoduchý způsob užití vedoucí 
oddělení informatiky městského 
úřadu Leona Slabochová.Interak-
tivní úřední deska zajišťuje dostup-
nost všech aktuálních dokumentů 
bez ohledu na jejich počet a stran. 
Vyhledávání je srozumitelné a 
v  souladu se zákonem. Úřadu pak 
poskytuje i zpětnou vazbu o efekti-
vitě a návštěvnosti úřední desky.

Zkušební provoz digitální úřed-
ní desky v podloubí Mírového ná-
městí byl vyhodnocen jako úspěš-
ný. Nahradil proto úřední desky 
v  Sovově ulici. „Jejich počet zde 
klesl z  původních patnácti na de-
vět, které využívají již jen správní 

odbor městského úřadu, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví a 
útvar strategického plánování a 
udržitelného rozvoje,“ upřesnil 
tajemník městského úřadu Milan 
Čigáš (na snímku).

Text a foto Eva Břeňová

VYUŽIJTE CZECH POINT 
V MĚSTSKÉ NEMOCNICI

V plném provozu je nové detašova-
né pracoviště městského úřadu Czech 
POINT.  Přímo v  budově nemocni-
ce, kterou každý den projdou stovky 
občanů, si lidé mohou nechat ověřit 
podpis, kopii listiny, požádat o výpisy 
z rejstříku trestů či z bodového hod-
nocení řidiče apod. Otevřeno je od 8 
do 12 hodin každý pracovní den. (eva)
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DRUHÁ ETAPA REGENERACE SKONČILA
Druhá etapa regenerace  pokratického sídliš-

tě skončila. Stavební akce, která začala v srpnu, 
byla završena před Vánocemi. Jižní a západní 
část sídliště, tedy lokalita vymezená tokem po-
toka na východě, ulicí Pokratická na západní 
straně a ulicí U Kapličky v části severní, tak do-
znala výrazných změn, jež zatraktivnily zdejší 
prostranství.

Viditelné jsou na první pohled. „Hlavní pěší 
promenádu podél Pokratického potoka doplnilo 
klidové pásmo ohraničené svahovou zídkou se 
zapuštěnými lavičkami a herními prvky, včetně 
nového veřejného osvětlení,“ poukázal na jednu 

z výraznějších stavebních úprav technik odboru 
územního rozvoje městského úřadu Ladislav Po-
šík. Vysazeny zde byly i nové stromy, jež časem 
vytvoří intimní zákoutí. Lokalitu krášlí také mla-
tové chodníčky podél potoka. 

Opodál zase jako místo setkávání a pro chví-
le odpočinku bude zdejším obyvatelům sloužit 
netradiční mobiliář -  dřevěná lehátka, lavičky a 
stolky. K pohybu a aktivitě zase vybízí malé fit-
ness hřiště s venkovními cvičícími prvky instalo-
vanými pod bývalým Krebsem. 

Vyšší komfort v přístupu do zadních částí ně-

kterých panelových domů zajišťují nová scho-
diště vybudovaná na přání obyvatel. Zkulturně-
no je i okolí čtyř kontejnerových stání, jež jsou 
nově zastřešena. Osazeno bylo i větší množství 
zeleně. 

„Slavnostnější představení výsledků druhé 
etapy regenerace pokratického sídliště obyvate-
lům města plánujeme na jaře,“ informoval mís-
tostarosta Václav Červín. Realizace si vyžádala 
6 milionů korun, z čehož 4 miliony představuje 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Vedení 
radnice věří, že obdobně bude úspěšné i s  žá-
dostí o dotaci na realizaci etapy třetí. (eva)

V POKRATICÍCH ZAČNE STAVBA
DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

V  dubnu bude v  Pokraticích 
zahájena výstavba dešťové kana-
lizace. Provoz v  horní části Po-
kratické ulice, při výjezdu z měs-
ta směrem na Ústí nad Labem, 
mají po dobu nezbytně nutnou 
řídit semafory. Na realizaci pro-
jektu budou participovat Seve-
ročeská vodárenská společnost, 
Správa a údržba silnic Ústeckého 

kraje a město Litoměřice, které 
kromě finanční spoluúčasti při 
stavbě dešťové kanalizace uhradí 
i stavbu chodníku, který v  této 
části Litoměřic chybí.

"Stavební práce potrvají zhru-
ba tři měsíce,“ informoval sta-
vební technik odboru územního 
rozvoje městského úřadu Ladi-
slav Pošík. (eva)

NA ŘADU PŘIJDOU DALŠÍ CHODNÍKY
Letošní rozpočet města počítá mj. 

i s  jedním milionem korun na stav-
bu chodníku na Macharově cestě. 
Konkrétně jde o úsek vymezený ús-
tím ulic Křepková a Purkyňova, kde 
chodník dosud chybí. Stavební práce 
zahájí oprava havarijního stavu opěr-
né zdi. Předcházela jim vstřícnost 
majitele bývalé vojenské ubytovny při 
směně pozemků dotčených stavbou. 

Rekonstrukcí pak projdou chod-
níky v ulicích Růžovka a Elišky Krás-

nohorské. „Reagujeme tak na přání 
obyvatel, kteří upozorňovali na jejich 
nevyhovující technický stav,“ uvedla 
vedoucí odboru územního rozvo-
je Venuše Brunclíková. Chodníky 
v obou ulicích si vyžádají investici ve 
výši 1,4 milionu korun. Celkem 200 
tisíc korun pak bude stát vydláždění 
dalšího úseku cesty vedoucí na Most-
nou horu. Zde vede chodník pouze 
k soše K. H. Máchy. Další úsek dosud 
nezpevněného povrchu zkrášlí dla-
žební kostky. (eva)

JEDNÍM Z CÍLŮ REKONSTRUKCE PALACHOVY 
ULICE JE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Stavba je navržena jako rekonstrukce stávající do-
pravní infrastruktury, optimalizující celkové uspořá-
dání ulice. Páteřním prvkem rekon-
strukce má být nová, asfaltová, šest 
metrů široká vozovka vedoucí od uli-
ce Masarykova až Na Valy. Na vozov-
ku naváže výstavba parkovacích stání 
(podélných nebo šikmých) ve všech 
úsecích mezi křižovatkami. 

Plocha křižovatek má být oproti zbývajícím částem 
vozovky o 10 centimetrů zvýšena, čímž dojde k přiro-
zenému zklidnění dopravy.  Rekonstruovány budou i 
chodníky podél domů při zachování jejich šíře. „Na-
příklad na chodníky v ulici Palachova plynule naváže 
chodník v ulici Křížíkova tak, aby byl umožněn bezba-
riérový přístup z Palachovy ulice až k hornímu vlako-
vému nádraží,“ upozornila vedoucí odboru územního 
rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. Jako 
bezbariérové jsou navřeny i autobusové zastávky v jižní 

části ulice.  Součástí stavby je dále optimalizace veřej-
ného osvětlení, včetně  nasvětlení místa pro přechod 

chodců v prostoru křižovatky ulic 
Palachova x Masarykova, Palachova 
x Eliášova a Sovova x Na Valech, kte-
rá bude řízena semafory.

Dojde i k výsadbě zeleně a zvýše-
ní uživatelského komfortu. Napří-
klad asfaltovou plochu před kinem 

nahradí chodníková plocha se zelení tak, aby zde 
vzniklo malé náměstíčko. Před restaurací Johanna-
hof zbude místo na novou předzahrádku. V projektu 
již není středový pás se zelení. Navržena je ale nová 
stromová alej. Celkem 37 stromů určených ke kácení 
nahradí 40 nových.

„Naším cílem je proměnit Palachovu ulici v moderní 
bulvár, který bude bezpečný jak pro chodce, tak i cyk-
listy a řidiče,“ vyzdvihl smysl projektu místostarosta 
Václav Červín. (eva)

POVRCH BĚŽECKÝCH
DRAH DOSLOUŽIL 
Běžecké dráhy Masarykovy 

základní školy a Ladovy ZŠ, jež jsou 
součástí školních hřišť, budou o 
letních prázdninách rekonstruovány. 
Povrch již nevyhovuje potřebám a 
požadavkům na bezpečnost dětí.  Do 
obou sportovišť hodlá letos město in-
vestovat dva miliony korun. (eva)

ŠKOLNÍ TOALETY
 ČEKÁ MODERNIZACE

Zhruba 700 tisíc korun bude 
letos město stát rekonstrukce so-
ciálního zařízení pavilonu tělesné 
výchovy v Základní škole v  Ha-
vlíčkově ulici, které využívá i ve-
řejnost v rámci pronájmů školních 
tělocvičen.  K realizaci dojde o let-
ních prázdninách. (eva)

VÍCE INFORMACÍ 
NALEZNETE NA

WWW.LITOMERICE.CZ 
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Hlavní pěší promenádu podél Pokratického potoka doplnilo klidové pásmo ohraničené svahovou zídkou se zapuštěnými lavičkami a herními prvky, mezi 
nimiž nechybí ani tabule, na které mohou děti kreslit. Opodál zase byl instalován netradiční mobiliář jako dřevěná lehátka. Foto Ladislav Pošík 



PARKOVACÍ VĚŽ PRO KOLA 
BUDE STÁT UŽ NA PODZIM

V  dubnu začne výstavba parko-
vací věže biketower pro více než 
stovku kol. Jedenáct metrů vysoká, 
prosklená stavba se samoobslužným 
systémem bude postavena v těsném 
sousedství dolního vlakového ná-
draží, vedle zelené budovy Českých 
drah do konce září tohoto roku.

„Je to v blízkosti centra města, na-
víc na místě, kde se potkává autobu-
sová i železniční doprava,“ poukázal 
na výhody umístění místostarosta 
Krejza.

Rozhodnutí o dotaci z  Integro-
vaného regionálního operačního 
programu ve výši 12,5 milionu ko-
run, což představuje 90% celkových 

nákladů, obdržela radnice v lednu. 
Součástí projektu je poměrně roz-

sáhlá úprava přednádražního pro-
storu směrem do ulice Mezibraní 
a k  podchodu na Střelecký ostrov. 
„Půjde o odstranění stávajících sta-
veb a oplocení, pořízení městského 
mobiliáře, výstavbu nových a úpra-
vu stávajících komunikací a zeleně,“ 
vysvětlila vedoucí odboru územního 
rozvoje MěÚ Venuše Brunclíková. 

Parkovací věž umožní cyklis-
tům za symbolickou částku bez-
pečně si uschovat nejen kolo, ale 
i přilbu nebo osobní zavazadlo. 
K  dispozici bude i nabíječka na 
elektrokola. (eva)

MĚSTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Město Litoměřice má schválený rozpočet na 

rok 2017. Na prosincovém jednání zastupitel-
stva pro rozpočet, který na straně příjmů do-
sahuje 435,9 milionu korun a na straně výdajů 
471,7 milionu korun, zvedlo ruku 17 zastupitelů 
(jeden byl proti a pět se zdrželo).  Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši téměř 36 milionů korun 
bude hrazen z úspor let minulých a z velké části 
i z očekávaných dotací. 

„V prvním čtvrtletí přijde dotace ve výši 11,4 
milionu korun na výkon agend prováděných 
odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Tu při 
schvalování rozpočtu není možno uvádět na 
straně příjmů města, naopak do doby obdržení 
dotace musí město celou částku předfinancovat 
z vlastních zdrojů.  Dále z opatrnosti podhodno-
cujeme příjmy, které ve skutečnosti bývají vyšší, 
než navrhujeme,“ poukázal místostarosta Karel 
Krejza na fakt, že rozpočet je „živý organismus“. 

Rozpočet počítá jak se zajištěním běžné-

ho provozu města, tak i s  výdaji na investice. 
Z celkových výdajů ve výši 472 milionů korun 
představují investice 71 milionů korun. Jedno-
značně nejvýznamnější akcí bude rekonstrukce 
Palachovy ulice. Na projekt ve výši 43,6 milionu 
korun získalo město dotaci 14 milionů korun, 
přičemž realizace bude rozložena do dvou let.  
Další 3 miliony byly schváleny pro třetí etapu re-
konstrukce Pokratického sídliště, ovšem pouze 
v případě získání čtyřmilionové dotace. Téměř 
dva miliony korun zaplatí město za cyklověž u 
dolního vlakového nádraží, kdy zbývající částku 
do celkových 14 milionů korun opět představuje 
státní dotace.  

Významné podpoře se v  příštím roce bude 
těšit nemocnice. „Kromě každoročního pří-
spěvku města ve výši jednoho milionu korun na 
nákup nové sanitky obdrží i 14,5 milionu korun 
na pořízení magnetické rezonance a 10 milionu 
korun jako provozní dotaci,“ informoval Ra-

dek Lončák, předseda správní rady nemocnice 
a zároveň předseda sedmičlenného finančního 
výboru, který jednomyslně doporučil schválení 
rozpočtu zastupitelům. 

Projektově připravena je i řada dalších projek-
tů, které původně byly s ohledem na zodpověd-
né sestavení rozpočtu dočasně odloženy. Jedním 
z nich je i rekonstrukce městské tržnice. „Pokud 
vývoj rozpočtu a jeho příjmů bude dle očeká-
vání příznivý, dojde k realizaci ještě letos,“ věří 
místostarosta Krejza. 

Litoměřice dlouhodobě hospodaří bez dlu-
hů. O finančním zdraví svědčí fakt, že i náročné 
investiční akce je schopno předfinancovat bez 
úvěru. V souladu s pravidly totiž dotace přichází 
na účet města teprve po řádném vyúčtování re-
alizovaného projektu.

Rozpočet pro rok 2017 je zveřejněn na webo-
vých stránkách města. Eva Břeňová

OBJEKT ROZMARÝNU 
ČEKÁ REVITALIZACE 

Rekonstrukce školních objektů po-
kračuje další významnou investicí. Po 
revitalizaci Základní školy U Stadionu 
a čtyř mateřských škol v roce 2015  při-
jde letos na řadu  objekt Domu dětí a 
mládeže Rozmarýn v Plešivecké ulici.

„Opět jsme byli úspěšní s žádostí o 
dotaci u Státního fondu životního pro-
středí, a to v rámci výzvy zaměřené na 
úspory energií. Podařilo se nám získat 
finanční podporu  ve výši téměř 2,3 
milionu korun. Zbývajících zhruba 4,5 
milionu půjde z rozpočtu města,“ in-
formoval místostarosta Václav Červín.

V  rámci projektu celkové rekon-
strukce dojde k výměně oken, za-
teplení pláště a střechy, na kterou 
bude instalována malá fotovoltaická 
elektrárna. Součástí je instalace nové 
vzduchotechniky a  částečná rekon-
strukce stávající otopné soustavy. Celý 

projekt významně přispěje ke snížení 
energetické náročnosti budovy a zvýší 
uživatelský komfort pro téměř  tisícov-
ku dětí, které celoročně navštěvují toto 
volnočasové  zařízení, jež funguje jako 
příspěvková organizace města.

Stavební práce budou probíhat od 
počátku června přes celé letní prázd-
niny tak, aby mohl nový školní rok 
začít v novém prostředí. „Děti o pří-
městské tábory neochudíme. Pro-
běhnou v  náhradních prostorách, i 
když v jiném režimu, než byli rodiče 
i děti zvyklí v  předchozích letech,“ 
uvedla ředitelka Rozmarýnu Zuzana 
Bendová, podle níž je proto dobré 
sledovat webové stránky organizace. 
Informace zde totiž budou v dosta-
tečném předstihu zveřejněny. 

Obdobně pokračuje i moderni-
zace mateřských škol. Dva miliony 

korun jsou pro letošek připraveny 
pro Mašinku ve Vančurově ulici. 
V případě objektu vilového typu na-
cházejícího se v  ochranném pásmu 
městské památkové rezervace dojde 
k výměně oken a částečnému zatep-
lení půdních prostor. Z celkového 
výčtu mateřských škol zřizovaných 
městem již chybí jen rekonstrukce 

školek v Alšově a Mládežnické ulici. 
„V  jejich případě zatím došlo pou-
ze k výměně oken, jimiž docházelo 
k  největším energetickým únikům. 
Zateplení objektů, včetně nové fasá-
dy, plánujeme pro příští rok. I v  je-
jich případě se pokusíme uspět s žá-
dostí o dotaci,“ dodal místostarosta 
Červín. (eva)

DISKUSE S VEŘEJNOSTÍ
Přijďte i letos diskutovat o současném i budoucím rozvoji města. Le-

tos se tradiční veřejné diskusní fórum Desatero problémů Litoměřic 
uskuteční ve středu 5. dubna od 16 hodin v domě kultury. 

Kromě stanovení nových problémů bude vedení města informovat o 
tom, jak jsou řešeny náměty z roku 2016, jako je rekonstrukce plavec-
kého bazénu, vymáhání dodržování vyhlášek městskou policií, situace 
s výstavbou nových startovacích bytů pro mladé, revitalizace městské 
tržnice, problematika cyklodopravy či zvýšení počtu odpadkových košů 
ve městě.

Diskutovat s  radními, zastupiteli, vedoucími jednotlivých odborů 
a odpovědnými osobami bude i tentokráte možno v  tematických ob-
lastech, jako je životní prostředí, doprava a územní rozvoj, vzdělávání, 
sport, kultura a volný čas, sociální oblast a zdravotnictví, podnikání, 
cestovní ruch a bydlení, veřejná správa, strategický rozvoj a bezpečnost 
ve městě. Součástí fóra bude tradičně i stůl mladých. 

Na fóru proběhne také hlasování o podpoře projektů přihlášených 
v  rámci participativního rozpočtu města „Můj nápad pro naše město 
2017“.   Více informací na webu zdravemesto.litomerice.cz. (rv)
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Ředitelka Rozmarýnu Zuzana Bendová má radost, že dosluhující okna čeká 
výměna. Foto Eva Břeňová



PODNIKATELSKÉ FÓRUM OTEVŘELO DALŠÍ TÉMATA
Prezentací projektu elektromo-

bility, novinek připravených měs-
tem Litoměřice  pro podnikatele 
a plnění Akčního plánu rozvoje 
spolupráce s  podnikateli bylo 6. 
prosince zahájeno v  konferenč-
ním sále hradu Podnikatelské fó-
rum 2016. Druhého ročníku akce 
se zúčastnila zhruba dvacítka 
představitelů místních firem a ob-
dobný počet zástupců městského 
úřadu a vedení města. 

Podnikatelské fórum, které 
mělo za cíl odstartovat pravidelná 
setkávání představitelů města a 
podnikatelů, kteří v  něm působí, 
a vytvořit platformu pro diskuzi 

o možnostech vzájemné spolu-
práce, se prvně uskutečnilo v loň-
ském roce. Na základě setkání 
vznikl „Akční plán rozvoje spo-
lupráce s podnikateli 2015-2020“, 
který obsahuje konkrétní aktivity 
realizované a plánované městem a 
náměty podnikatelů.

Jedním z nich byl právě požada-
vek na podporu elektromobility. Zá-
jem připojit se k  projektu různými 
způsoby již avizovali na fóru zástup-
ci čtyř firem – jednatel firmy Henn-
lich Pavel Šumera, ředitel střední 
školy Ekonom Miroslav Pokorný, 
dále Pavel Křivan, ředitel automobi-
lové části společnosti Gerhard Ho-

rejsek, a provozovatel regionální te-
levize a vydavatel novin Jan Dostal. 

Podnikatelům bylo mj. promít-
nuto i nové propagační video, prvně 
prezentované na podzim v Mnicho-
vě na veletrhu EXPO. Čtyřminutový 
film propaguje město Litoměřice, 
dosažené  úspěchy, vize a vyzdvihu-
je potenciál k dalšímu rozvoji. „Ke 
zhlédnutí je na webových stránkách 
města, na kterých v  rámci zvýšení 
informovanosti přibyla nová sekce 
Podnikatel,“ informoval tajemník 
městského úřadu Milan Čigáš s upo-
zorněním, že kromě jiného jsou zde 
podrobně prezentovány brownfields 
- již nevyužívané plochy města urče-

né k dalšímu rozvoji.
Za vydařený byl označen veletrh 

TECHNODAYS, tedy veletrh pod-
porující  rozvoj technického škol-
ství. „Je třeba ho však rozvíjet, aby 
byl určen nejen žákům 8. a 9. tříd, 
ale aby sloužil i k prezentaci střed-
ního a vysokého školství technic-
kého směru,“ vybídl jednatel firmy 
Hennlich Pavel Šumera, který mj. 
vyzval město k  ekologizaci měst-
ské hromadné dopravy.

V rámci diskuse došlo  i na kon-
troverzní témata, jako je napří-
klad doprava nebo dle některých 
názorů nedostatečná podpora 
živnostníků v centru města. (eva)

ELEKTROMOBILITA JE SOUČÁSTÍ KONCEPCE
Elektromobilita je součástí  ucelené doprav-

ní politiky jako základního koncepčního a 
rozvojového strategického dokumentu, který 
Litoměřice ve spolupráci s odbornými partne-
ry připravují s výhledem do roku 2030 a dále. 

Další kroky budou následovat, a to i ve spo-
lupráci s  místními podnikateli, kteří se k  ak-
tivitám města chtějí připojit - například v ob-
lasti pořízení vlastních elektromobilů nebo 
výstavbou veřejnosti dostupných dobíjecích 
stanic. Klíčové bude zprovoznit rychlodobí-
jecí stanice, na čemž město již spolupracuje 
s firmou ČEZ. Nyní jsou vytipovávány vhodné 
lokality. V rámci dalšího chystaného projektu 

pak město hodlá  testovat možnosti využití fo-
tovoltaických elektráren pro dobíjení elektro-
mobilů. Elektřinu chce využít i pro městskou 
hromadnou dopravu, která by v Litoměřicích 
měla v  nejbližších letech doznat zásadních 
změn co do kvality i četnosti spojů.  "Jakým 
způsobem se tak stane, by mělo vyplynout ze 
studie proveditelnosti, jež je součástí nových 
evropských projektů.  MHD by totiž v  bu-
doucnu měla představovat klíčový dopravní 
prostředek pro pohyb ve městě," uvedl mís-
tostarosta Karel Krejza.

Stále se zvyšující mobilita obyvatel má na 
jedné straně pozitivní dopady na kvalitu ži-

vota, na straně druhé negativně dopadá na 
kvalitu ovzduší či hladinu hluku ve městech. 
Dopravou je proto třeba se intenzivně zabývat, 
přizpůsobovat infrastrukturu, zajistit, aby byla 
dostupná všem, a přitom eliminovat její škod-
livé dopady. Tento postup lze charakterizovat 
heslem „více mobility, méně dopravy“.

Projekty související s tvorbou strategického 
dokumentu rozvoje dopravy – Plán udržitelné 
městské mobility - s výhledem do roku 2030, 
jejichž součástí bude i koncepce parkování 
v centru, realizuje město Litoměřice ve spolu-
práci s Centrem dopravního výzkumu v Brně, 
městem Drážďany a Technickou univerzitou 
Drážďany a dalšími partnery, jako je ČEZ, 
EON atd. Eva Břeňová

SLUŽEBNÍ VOZIDLA NAHRADILY 
NA RADNICI ELEKTROMOBILY

Městský úřad vyměnil dosavadní  
služební vozidla za elektromobily. 
Formou operativního leasingu uza-
vřeného na dva roky pořídil deset 
elektromobilů a čtyři hybridy znač-
ky Volkswagen, které využijí i pří-
spěvkové organizace, včetně měst-
ské nemocnice. První vozy zástupci 
radnice představili na nádvoří  hra-
du 6. prosince v rámci Podnikatel-
ského fóra 2016.

Elektromobily dodala městu fir-
ma Horejsek, největší distributor 
této značky v Ústeckém kraji, jež vy-
hrála výběrové řízení na dodavatele. 
Hodnota zakázky, zahrnující kromě 
vozů i dva kusy dobíjecích stanic, 
byla oproti předpokladu ponížena o 
jednu třetinu.  Po dvou letech vedení 
města projekt vyhodnotí  a rozhod-
ne, zda auta zakoupí, v jakém počtu, 
případně zda v  následujících letech 
využije dotace určené pro města a 
obce na pořízení těchto vozidel. 

Litoměřice tak oficiálně startují 
projekt elektromobility. Požadavek 
na jeho realizaci zazněl na jednání 
zastupitelstva v  roce 2015, byl ale 
rovněž součástí námětů podnikate-

lů v  rámci předloňského Podnika-
telského fóra. „Jde o trend, k němuž 
se postupně připojuje řada vyspě-

lých evropských měst. Litoměřice 
se v rámci ČR staly lídrem v oblasti 
energetiky. Obdobně chceme uspět 

i v  oblasti elektromobility, která 
s  energetikou úzce souvisí,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč. (eva)
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René Horejsek, jednatel firmy Gerhard Horejsek (vlevo), a Daniel Harant (vpravo), vedoucí divize osobních fozů 
firmy VW, předali na nádvoří hradu první elektrovozy místostarostovi Karlovi Krejzovi (uprostřed). Přestože v ně-
kterých vyspělých evropských zemích je elektromobilita v popředí zájmu, je rozvíjena a státy podporována, v České 
republice označil představitel firmy VW Daniel Harant přístup města Litoměřice za inovativní. Foto Eva Břeňová 



NEMOCNICE SI V ŽEBŘÍČKU VEDE VELMI DOBŘE
Úspěchem opět skončil pro Městskou nemoc-

nici v Litoměřicích 11. ročník celostátní srovnávací 
ankety neziskové organizace HealthCare Institute 
(HCI). Ta každoročně v rámci projektu Nemocnice 
ČR zjišťuje jak spokojenost ambulantních a hospita-
lizovaných pacientů a spokojenost zaměstnanců ne-
mocnic, tak i finanční zdraví hodnocených subjektů. 
Výstupem tohoto projektu jsou žebříčky nabízející 
srovnání českých a moravských nemocnic. 

„Opět jsme bodovali ve všech zmíněných ob-
lastech. V rámci konkurence všech českých a mo-
ravských nemocnic jsme obsadili u spokojenosti 
zaměstnanců 15. příčku, v hodnocení ambulantních 
pacientů 58. místo a v hodnocení hospitalizovaných 
osob 57. pozici,“ zhodnotil předseda správní rady a 

výkonný ředitel litoměřické nemocnice Radek Lon-
čák. Výsledky v těchto oblastech jsou víceméně srov-
natelné s předchozím rokem. 

Jako tradičně nemocnice dosáhla výborných vý-
sledků v rámci Ústeckého kraje. „Ve dvou zmíněných 
oblastech, a to ve spokojenosti ambulantních pacientů 
a zaměstnanců, jsme získali v rámci kraje 1. místo, což 
je oproti loňsku postup o jednu příčku pomyslného 
žebříčku,“ neskrýval radost z výsledku Radek Lončák. 
V hodnocení hospitalizovaných pacientů se litomě-
řická nemocnice umístila, stejně jako v loňském roce, 
na druhé příčce. „Velmi si vyjádření našich pacientů a 
zaměstnanců vážíme a bereme ho jako velký závazek, 
protože ještě těžší, než výborné umístění získat, je si 
ho udržet,“ dodal Radek Lončák.

Samostatnou z hodnocených oblastí, též spada-
jících pod projekt HCI Nemocnice ČR, je finanční 
zdraví nemocnic. To se, na rozdíl od spokojenosti, 
která pracuje s  údaji roku 2016, vztahuje k  roku 
2015 a není hodnocena anketním průzkumem, ale 
vyhodnocením statistických a ekonomických dat. 
Mezi nemocnicemi zřízenými městy a obcemi skon-
čila litoměřická nemocnice v hodnocení finančního 
zdraví na páté pozici v rámci celé ČR.

Do šetření Nemocnice v ČR se v roce 2016 za-
pojilo 358 hospitalizovaných, 344 ambulantních 
pacientů a 227 zaměstnanců litoměřické nemocnice. 

Naděžda Křečková, oddělení marketingu,
vnitřního auditu a kvality nemocnice

NAVÝŠENÍ ÚHRAD NEPOKRYJE 
NAŘÍZENÝ NÁRŮST MEZD 

Od 1. ledna se v litoměřické nemoc-
nici na základě nařízení vlády zvýšily o 
10% tarifní platy všech zaměstnanců, 
kterých je téměř jeden tisíc.  Kvalifi-
kovaným odhadem představuje tento 
nárůst zvýšení nákladů na platy ne-
mocnice o 30 milionů korun. Již nyní 
je však zřejmé, že litoměřická nemoc-
nice v úhradách od zdravotních po-
jišťoven pro rok 2017 nezíská vládou 
slibované zdroje, které by postačovaly 
na zmíněné zvýšení platů.

Nemocnice tak již 3 roky za sebou 
neobdrží zdroje na udržení a zlepše-
ní péče o pacienty. Potvrzuje se tak 
varování Asociace českých a morav-
ských nemocnic, že zdravotnickým 
zařízením regionálního typu peníze 

na zvýšení platů, natož na zvýšení ob-
jemu zdravotní péče, stačit nebudou. 
Kromě nařízeného navýšení tarifních 
platů se náklady na platy zvýší i v dů-
sledku zvýšení minimální mzdy.

 „Letos nám bude na platy chybět 
zhruba deset milionů korun,“ pou-
kázal na neradostnou skutečnost ře-
ditel správní rady a výkonný ředitel 
nemocnice Radek Lončák. Nedosta-
tečné výnosy ze zdravotního pojiš-
tění tak dále významně komplikují 
hospodaření nemocnic našeho typu. 
Kdo ze současného stavu nejvíce 
získá, jsou hlavně fakultní, ale také 
některé velké krajské nemocnice. 
„Tento stav tak nadále prohlubuje 
velké rozdíly v  úhradách nemocni-

cím za stejnou zdravotní péči. Přitom 
procentuální nárůst platů platí pro 
všechny, aniž by se kdokoliv z vlád-
ních politiků zajímal o to, kde na to 
vezmeme,“ poukázal na nerovnou si-
tuaci Radek Lončák. „Jsem rád, že na 
rozdíl od státu se město Litoměřice 
jako odpovědný zřizovatel nemocni-
ce touto tíživou situací zabývá a také 
do svého rozpočtu pro rok 2017 za-
hrnulo provozní příspěvek v celkové 
výši 10 millionů korun na krytí výše 
uvedeného rozdílu mezi navýšením 
tarifních platů pracovníků zdravot-
nických zařízení a zvýšením příjmů z 
plateb zdravotního pojištění,“ podě-
koval zastupitelům předseda správní 
rady nemocnice. Eva Břeňová
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Téměř tříkilový František se stal prvním miminkem narozeným v litoměřické 
porodnici v roce 2017. Na snímku se svojí maminkou Blankou Koutkovou z 
Lovosic. Foto Naděžda Křečková

PRVNÍ SE NARODIL
FRANTIŠEK

František Vilam je v Litoměřicích 
prvním miminkem narozeným v 
roce 2017. Jeho maminka, Blanka 
Koutková z Lovosic, ho v litoměřic-
ké porodnici přivedla na svět 4. led-
na ve 4.27 hodin. Chlapec po poro-
du vážil 2,92 kg a měřil 50 cm. 

Františkovi a jeho mamince přišli 6. 
ledna pogratulovat předseda správní 
rady nemocnice Radek Lončák, člen 
správní rady Jaroslav Pršala a mana-
žerka pro nelékařské zdravotnické 
obory Lenka Kalábová. Prvnímu le-
tošnímu miminku předali zlatý řetízek 
s přívěskem a mamince květinu. 

„Rodila jsem u vás i první dítě a 
v obou případech jsem byla moc spo-
kojená. Vaše porodnice je úžasná,“ 
reagovala Blanka Koutková, která je 
sama porodní asistentkou. Dále pro-
zradila, že František dostal jméno po 
dědečkovi a doma se na něj kromě 
tatínka těší ještě tříletý bratr Jiřík.

V litoměřické porodnici se v roce 
2016 narodilo 329 chlapečků a 294 
holčiček. Nejčastějšími jmény chlap-
ců byly Jakub, Matyáš a Jan, u hol-
čiček pak Eliška, Anna a Sofie. (nk) VÝSTAVA PROPAGUJE

KRÁSY STŘEDOHOŘÍ
Nejúspěšnější snímky, které vze-

šly z 6. ročníku fotografické soutě-
že s názvem „Život a cestovní ruch 
v Českém středohoří“ jsou vystave-
ny ve fotogalerii v hale nemocnice. 
Soutěž pořádá skupina FotoporoT 
ve spolupráci s  Centrem cestovní-
ho ruchu Litoměřice a fotografie 
hodnotí porota, která je složená 
z novinářů a profesionálních i ama-
térských fotografů.

„Hlavním smyslem fotosoutěže 
je propagace Českého středohoří 
a podpora cestovního ruchu v této 
krásné oblasti naší republiky,“ při-
blížil Petr Hermann, předseda od-
borné poroty fotografické soutěže. 
Loňského 6. ročníku se zúčastnilo 
celkem 17 autorů, kteří své práce 
mohli poslat jak do kategorie jed-
notlivých snímků, tak i do katego-
rie sérií snímků. 

Výstava v hale nemocnice potrvá 
do 28. února. (nk)

SPRÁVNÍ RADA 
JE KOMPLETNÍ

Ke změně ve vedení nemocnice 
došlo s příchodem nového roku.  
Leoše Vysoudila, který ke konci 
loňského roku rezignoval, nahradil 
v pozici člena správní rady a ředite-
le pro zdravotní péči Jaroslav Prša-
la, primář oddělení LDN. Jeho jme-
nování do funkce potvrdila rada 
města, stejně tak jako jmenování 
Leoše Vysoudila do dozorčí rady 
nemocnice. V té totiž na svůj post 
z důvodu časové zaneprázdněnosti 
rezignovala v prosinci vedoucí eko-
nomického odboru městského úřa-
du Iveta Zalabáková. (nk)

BEZPEČÍ DĚTÍ
JE DŮLEŽITÉ

   Tři nové autosedačky byly v pro-
sinci zakoupeny pro potřeby do-
pravní zdravotní služby litoměřic-
ké nemocnice. Autosedačky byly 
pořízeny tak, aby pokryly potřeby 
pro případnou dopravu dětí všech 
věkových kategorií. (nk)



Mgr. Karel KREJZA (ODS) 
"Efektivně jsme hospodařili
loni a činit tak
hodláme i letos"
Ačkoliv hospodaření loňského roku ještě není de-
finitivně uzavřeno, již nyní je zřejmé, že rozpočet 
města Litoměřice za rok 2016 skončil dle předpo-
kladů. Tedy  schodkem ve výši 15 milionů korun, 
který  představuje  pouhá tři  procenta celkového 
rozpočtu města.  Pokryt byl z úspor roku 2015, což i 

renomovaní ekonomové označují za efektivní postup. Obzvláště s ohledem 
na fakt, že za tímto z pohledu rozvoje města zanedbatelným schodkem stojí 
investice vyššího rozsahu a realizace první části projektu vzniku magnetic-
ké rezonance ve výši 15 milionů korun, se kterou jsme v předstihu nemohli 
kalkulovat.  O podporu tohoto pro zdraví obyvatel významného projektu 
jsme totiž museli bojovat. Dlouho nebylo jasné, zda přístrojová komise 
ministerstva zdravotnictví projekt právě v litoměřické nemocnici podpoří. 
Naštěstí bylo naše úsilí korunováno úspěchem, což sice něco stojí, nicméně 
investice do zdraví se jistě vyplatí.  
   Letošní rozpočet byl navržen opatrně, byť se schodkem, který by však 
dle různých ukazatelů měl být nižší než předpokládaný. Nadějně vypadá 
možnost zařazení rekonstrukce tržnice do rozpočtu města tak, aby neo-
vlivnila konečný schodek díky úsporám, kterých bychom chtěli dosáhnout 
při realizaci jednoho z významných projektů. 
    V rozpočtu jsou zahrnuty i příjmy ve výši 25 milionů korun, které pochá-
zejí z tzv. loterijního zákona po jeho novele, jejíž přijetí bylo motivované 
pádem Sazky, která měla za úkol financovat sport tak, aby tyto prostředky 
doputovaly ke sportovcům. Nyní je na městě, jak tuto částku patřící sportu 
využije. My ji nerozdělujeme sportovcům celou – letos dostanou jen 15 
milionů korun. Další část půjde do oblasti kultury a zbytek na investice 
vedoucí k dalšímu rozvoji města.   
Litoměřice nejsou zadlužené a jejich finanční hotovost je dostatečná. Což 
mě jako místostarostu, do jehož gesce spadá ekonomika města, těší …..

Ing. Petr URBÁNEK (ANO 2011) 
"Privatizace městské
nemocnice je porušením
koaliční smlouvy"
Svůj slib z koaliční smlouvy hodilo vedení města za 
hlavu, když oznámilo záměr pronajmout nemocnici 
ekonomicky silnému partnerovi, který prý bude scho-
pen investovat do modernizace nemocnice a provo-
zovat ji lépe než město. Důvodem má být zhoršující se 
hospodaření nemocnice a ztráty, které by jinak muse-

lo město dotovat ze svého rozpočtu.
Neslyšeli jsme totéž již při pronájmu Zahrady Čech? Deník tehdy uveřejnil slo-
va místostarosty „město hledá partnera, který vloží investice do modernizace 
výstaviště“. Nájemce však svůj závazek zrevitalizovat výstaviště nesplnil, vedení 
města následně tuto jeho smluvní povinnost zrušilo a většinu investic tak hradí 
i nadále město. Nebudou se opakovat stejné chyby i v případě nemocnice? 
Vedení města argumentuje dobře fungující koncesní smlouvou na domov 
seniorů. Tento nově postavený objekt však provozuje na neziskové bázi Farní 
charita, přičemž investice do jeho oprav platí výhradně město. Bude tedy měs-
to i nadále investovat do oprav nemocnice, zatímco zisky zinkasuje soukromý 
nájemce?
Na nehospodárné řízení městské nemocnice, snižující se objem výkonů a kro-
ky směřující k její privatizaci jsme poukazovali již delší dobu. Jelikož zdravotní 
pojišťovny stanovují výši plateb dle předloňských výkonů, projevují se očeká-
vané ekonomické problémy až s 2-letým zpožděním. V době, kdy byl ředitelem 
nemocnice MUDr. Vysoudil, dokázala sama investovat do svého rozvoje, za-
tímco nyní není schopna pokrýt ani náklady na svůj vlastní provoz. Nemohla 
být tato situace vyvolána účelově, aby městu nezbylo nic jiného, než nemocnici 
privatizovat? Nebyl by lepším řešením návrat MUDr. Vysoudila do funkce ře-
ditele? 
Koalice zdůrazňuje, že rozhodnutí o pronájmu nemocnice je ze zákona vy-
hrazenou pravomocí Rady města, a odsouvá tím opoziční zastupitele do role 
diváků. I přesto se pokusíme dohlédnout na to, aby hlavní roli při rozhodování 
hrála dostupnost zdravotní péče pro pacienty a skutečná modernizace nemoc-
nice, nikoli jiné netransparentní motivy. Oceňujeme, že tyto naše připomínky 
vedení města vnímá a svoje původní plány postupně koriguje.

Mgr. Petr PANAŠ (Strana zelených)
"Doufám, že o budoucnosti
nemocnice budeme
rozhodovat společně"
Jedno z nejzásadnějších rozhodnutí, které čeká 
litoměřickou radnici v rámci tohoto volebního 
období, je „hledání strategického partnera pro 
městskou nemocnici“. Důvodů je hned něko-
lik. Jedná se o největší příspěvkovou organi-
zaci, největšího zaměstnavatele v Litoměřicích 

a hlavně zabezpečení lékařské péče se dotýká nejen všech občanů 
našeho města, ale i celého regionu. Mnohé z  politických stran a 
hnutí šly do komunálních voleb s tím, že nepřipustí změnu právní 
formy nemocnice a omezení lékařské péče. To se nakonec promítlo 
i do textu uzavřené koaliční smlouvy, kde je uvedeno: „Odmítnout 
veškeré iniciativy a nabídky, které by mohly mít vliv na změnu sta-
tutu a majetkových poměrů nemocnice.“
Byť jsou nyní kroky vůči nemocnici v  rukou rady města, pevně 
jako opoziční zastupitel doufám, že definitivní řešení bude hledá-
no v rámci konsensu všech politických reprezentantů, tedy i opo-
zičních. 

Ing. Pavel GRUND (ČSSD)
"Jaký na nás čeká
rok 2017 z pohledu
dalšího rozvoje města?"
Jaký nás čeká rok 2017? Nejdříve bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se podíleli na sestavení 
rozpočtu města na rok 2017. Byl sestaven se vší 
odpovědností s ohledem na realistické potřeby 
města a s cílem dál zlepšovat podmínky pro ob-
čany. Dovolte mi vyzdvihnout tři důležité body, 
které budou nějakým způsobem ovlivňovat ži-

vot občanů města.
Za prvé musím začít nemocnicí, kde vedení nemocnice pracuje na 
vhodné formě a časové posloupnosti jak co nejtransparentněji získat 
strategického partnera. Tento úkol je nutný k  zachování zdravotní 
péče a zcela nevyhnutelný k  dalším investicím do budov nemocni-
ce a dalšího zmodernizování zdravotnického zařízení, souvisejícího 
s komfortem pacientů. Do tohoto procesu budou jistě zapojeni zastu-
pitelé napříč politickým spektrem, jak ostatně zaznělo na prosinco-
vém jednání zastupitelstva města.
Za druhé je to rekonstrukce Palachovy ulice, kde je nutné požádat 
obyvatele města o shovívavost s omezeními, která tato stavba přinese. 
Za třetí je to přestěhování Technických služeb do kasáren pod Rado-
býlem, které bude probíhat po etapách.   Všichni se budeme snažit, 
aby tyto, ale i další menší akce, které jsou v  plánu pro letošní rok, 
přispěly k rozvoji našeho krásného města.

HISTORICKÉ MĚSTO 2016. Litoměřice se znovu přihlásily do celorepub-
likové soutěže Historické město 2016. Hodnotitelská komise, složená z řady 
odborníků, navštívila v lednu město a zavítala i na radnici. Zda budou Lito-
měřice úspěšné stejně jako loni, zatím není zřejmé. V loňském roce vyhrály 
krajskou kategorii, což je nominovalo do celorepublikového klání. V rámci 
České republiky se umístily na druhém místě. O tom, jak krásné máme ná-
městí svědčí i fotografie Ludmily Hájkové.
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Na snímku zleva: starosta Ladislav Chlupáč, Adéla Jirásková, Lukáš Javan-
ský, trenér Jan Steklý, Ladislav Švehla, Jakub Ulbrich, Ricardo Leon Martinez, 
Milan Kloub a zastupitel Petr Hermann. Foto Eva Břeňová

KARATEDÓ STEKLÝ MÁ U NÁS PATNÁCTILETOU TRADICI
Celou řadou medailí z národních 

pohárů, Mistrovství ČR a dokonce 
titulem vicemistra České národní 
ligy karate JKA (Japan Karate 
Association) se za loňský rok 
pyšní členové oddílu Karatedó 
Steklý. Nejen za dosažené úspěchy, 
výbornou reprezentaci oddílu i 
města, ale i za sportovní aktivity 
vyvíjené ve prospěch všech 
generací poděkoval 16. ledna 
starosta Ladislav Chlupáč hlavnímu 
instruktorovi klubu  Janu Steklému 
a úspěšným mladým sportovcům, 
kteří přišli společně s ním. Byli to 
Milan Kloub, Lukáš Javanský, Jakub 
Ulbrich, Ladislav Švehla, Ricardo 
Leon Martinez a Adéla Jirásková. 

Sportovní oddíl Karetedó Steklý 
pracuje jak s nejmenšími dětmi, tak 
i s dospělými. Hledat harmonii mezi 

duchem a tělem přicházejí i úplní 
začátečníci, často seniorského věku. 
Noví členové jsou přijímáni celý rok.

Děti se ve sportovním oddílu 
Karatedó Steklý seznamují 
nejen se základy karate, ale i 

disciplínou a sebeovládáním. 
“Výuku přizpůsobujeme jejich 
věku a postupně se učí i složitější 
techniky, japonské výrazy a sestavy 
kata. Koncepce tréninku je zaměřena 
na rozvoj sportovních dovedností 
pomocí celomotorických cvičení, 
atletických a gymnastických cvičení, 
rozvoji koordinace a flexibility.  Do 
tréninku jsou také zařazeny míčové 
hry. Díky tomu je trénink vhodný 
nejen pro budoucí úspěchy v 
karate, ale i v jiných sportech,” 
upozorňuje Jan Steklý, který kromě 
jiného poděkoval starostovi města 
za podporu, které se sportovcům v 
Litoměřicích dostává.

Na rok 2017 připravuje vedení klubu 
pro veřejnost pravidelné tréninky 
reálné sebeobrany. Více informací na 
www.karatestekly.cz.. (eva)

NA TÉMA PODPORY
TAKÉ ZAZNĚLO: 
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SPORT: ZASTUPITELÉ SE 
PŘOU O VÝŠI PODPORY
O zhruba pět až deset procent více než v loňském roce obdrží letos od 

města na svou činnost tři nejpočetnější sportovní kluby, hrající zároveň i 
nejvyšší soutěže – hokejisté, fotbalisté a basketbalisté. Dotace schválili zastu-
pitelé na svém prosincovém jednání.

Z rozpočtu města získají letos hokejisté (HC Litoměřice) dotaci ve výši 6 
milionů, basketbalisté (TJ Slavoj Litoměřice - muži) 2,2  milionu a fotbalisté 
2,4 milionu korun. V případě hokejistů jde o zhruba pětiprocentní navýšení 
příspěvku oproti loňsku, v případě fotbalistů a basketbalistů je nárůst pod-
pory vyšší. Zároveň s tím získala 700 tisíc korun i TJ Sokol Litoměřice na 
basketbal žen. 

K navýšení došlo i v případě ostatních sportovních klubů podporovaných 
městem prostřednictvím Programu podpory celoroční činnosti sportovních 
spolků v Litoměřicích. V něm je pro letošní rok připraveno k rozdělení 3,7 
milionu korun. 

Ačkoliv zastupitelé dotace většinou hlasů schválili, ve výši podpory pr 
tři nejpočetnější kluby nejsou jednotní. Podle místostarosty Karla Krejzy si 
však je třeba uvědomit, že tyto prostředky sportovcům vždy patřily. „Dříve 
finance pocházející z  loterijních společností dostávaly kluby prostřednic-
tvím Sazky. Po změnách v legislativě přicházejí od Ministerstva financí do 
rozpočtů měst a obcí a je na jejich rozhodnutí, jak s nimi naloží,“ připomněl 
místostarosta. Do Litoměřic takto přichází zhruba 25 milionů korun, z če-
hož 15 milionů město vrací sportovcům zpět.

Místostarosta dále na zastupitele apeloval, aby rozhodování ve věci pod-
pory sportovních aktivit bylo pro žadatele o podporu předvídatelné. Jen tak 
se sportovní kluby mohou hlásit do určité úrovně soutěží pro příslušnou se-
zónu, která neodpovídá rozpočtovému období, kterým je kalendářní rok, 
ale zasahuje do dvou rozpočtových období. „Stabilita a předvídatelnost je 
důležitá hlavně z důvodu uchování dlouhodobě budované materiální, tech-
nické a kvalitativní úrovně významných sportů města, jak ostatně vyplývá 
z Návrhového materiálu Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích schvále-
ného zastupiteli v září roku 2014,“ dodala vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.  (eva)

Petr Panaš 
(zastupitel, Strana zelených)
„Částky pro hokej a fotbal z dotace 
města jsou v nepoměru vůči tomu, 
jak podporujeme jiné organizace. 
Částky pro ně jsou příliš veliké. Na-
víc tyto velké kluby profitují už tím, 
že využívají zařízení města za zvý-
hodněných podmínek oproti jiným 
subjektům.“
Jaromír Tvrzník
(ředitel Městských sportov-
ních zařízení): „Zimní stadion 
využívá oddíl ledního hokeje ze 
47%, zbývající část multifunkční-
ho stadionu využívají i jiné kluby a 
litoměřické základní školy o hodi-
nách tělesné výchovy.“ 
Jan Hrkal
(zastupitel, Strana zelených): 
„Povinnou součástí žádosti o dotaci   
je finanční plán klubů, který jsme 
nedostali.“
Andrea Křížová
(vedoucí odboru školství, kul-
tury, sportu a památkové péče 
MěÚ): „Finanční plány předsta-
vují kompletní rozvahu příjmů a 
výdajů, nejsou to veřejné údaje. Na 
sportovní komisi nám byly předlo-
ženy a projednávali jsme je. Také 
zastupitelé si je mohou vyžádat a 
prostudovat.“
Tomáš Sarnovský
(zastupitel, ANO): „Problemati-
ku projednáváme již potřetí. Vadí 
mi, že mícháme peníze pro profe-
sionální sport a pro děti a mládež. 
Je to nepřehledné, nevíme, komu 
přesně jsou určeny. Uvítal bych ma-
nuál, který by v  základních obry-
sech vysvětlil, proč někdo dostává 
více, druhý méně a někdo vůbec. 
Chceme sport podporovat, ale asi 
nebudeme všichni hlasovat pro.“ 

Petr Urbánek
(zastupitel, ANO):
EU má pravidla de minimis, tedy že 
z veřejných rozpočtů žádné subjek-
ty nemohou dostat dotaci více než 
200 tisíc euro za poslední tři roky, 
pokud nemají schválený dotační 
program z  evropské komise, kte-
rý nemáme. Dotace limit výrazně 
převyšují. Pokud evropská komise 
provede kontrolu, je zde riziko, že 
subjekty budou muset dotace vrátit 
a vystavují se riziku sankcí. Proto 
navrhuji rozdělit podporu na dota-
ce pro mládež, na kterou se pravidla 
nevztahují, a na dotace pro dospělé, 
kde pravidla musí být dodržována. 
K  rozdělení bohužel nedošlo, pro-
to s ohledem na riziko případných 
sankcí nemůžeme tyto dotace pod-
pořit.“

Karel Krejza
(místostarosta, ODS):
„Jsme přesvědčeni, že dotace ur-
čené na zabezpečení celoroční 
činnosti sportovních spolků v  Li-
toměřicích nemají charakter veřej-
né podpory ve smyslu článku 107 
Smlouvy o fungování Evropské 
unie.“

Pavel Grund
(místostarosta, ČSSD): 
„V  komisi sportu, v níž zástupci 
klubů v  předstihu vysvětlují, na 
co peníze potřebují, a předkládají 
vyúčtování klubů, má ANO své-
ho zástupce. V  případě fotbalu a 
hokeje představuje dotace města 
méně než 50% celkových nákla-
dů klubů. Když sháníte peníze na 
zbytek, tak se bohužel sponzoři 
neptají na děti a mládež, ptají se na 
nejvyšší soutěž, kterou hrají muži. 
To, že v  klubech nehrají naši od-
chovanci? Mají možnost, ale musí 
se prosadit.“

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UZAVŘEN
Kromě přímých dotací největ-

ším klubům mohou v  Litoměřicích 
sportovci získat finance na svou 
činnost z  Programu podpory celo-
roční činnosti sportovních spolků. 
Podmínkou je mimo jiné existence 
členské základny mládeže do 18 let. 
Splnit však musejí řadu dalších krité-
rií. Pro přiznání dotace a její výši je 
rozhodující četnost členské základny, 
nejvyšší hraná soutěž, finanční ná-

ročnost sportovního odvětví, divácká 
návštěvnost apod.

Příjem žádostí byl uzavřen  12. 
ledna.  Vyhodnotila je komise sportu 
působící při radě města, v níž usedají 
zástupci sportovních klubů i politic-
kých stran.  Návrh předloží zastupi-
telstvu, které o něm bude hlasovat na 
jednání naplánovaném na 2. února. 
K rozdělení je připraveno 3,7  milio-
nu korun. (eva) 

NA TÉMA PODPORY
TAKÉ ZAZNĚLO: 



První projev Václava Havla ve funkci prezidenta pustil u jeho busty radní 
města a člen  správní rady NF Kalich Pavel Kejř. Foto Karel Pech

LIDÉ V PARKU VZPOMÍNALI NA VÁCLAVA HAVLA 
Několik desítek lidí si v prosinci 

v parku Václava Havla připomnělo 
5. výročí úmrtí prvního českého 
prezidenta. Nešlo o klasický piet-
ní akt, neboť toto setkání se neslo 
v duchu sváteční a odlehčené nála-
dy, tak jak by si Václav Havel jistě 
přál.

Dlouholetý ředitel litoměřického 
úřadu práce Ivan Vilím, který přišel 
s  krátkými kalhotami, konstatoval, 
že osobnost jeho formátu našemu 
státu velmi chybí. Bývalý senátor a 
disident Zdeněk Bárta zase přečetl 
několik slavných Havlových citátů. 
Radní Pavel Kejř pustil 26 let starý 
úryvek z prezidentova prvního no-
voročního projevu.

Bývalý senátor, disident a Havlův 
přítel Alexandr Vondra ale ve svém 
proslovu kromě jiného naznačil, že Václav Havel by se stavem součas-

né České republiky nebyl spokojen. 
„Lidem už stát zase nevěří. Chce 
je kontrolovat na každém kroku 

a nejrůznějšími nařízeními a zá-
kazy osekává svobodu,“ konstato-
val. Místostarosta Karel Krejza ale 
vzápětí dodal, že i přesto je třeba 
si uvědomit, jak dobře se lidem 
v  České republice žije, ekonomika 
vzkvétá a máme jednu z  nejnižší 
nezaměstnanosti v Evropské unii. 

Na závěr zněla potemnělým par-
kem Václava Havla hymna, kterou 
si lidé společně zazpívali, i zvuky 
spojené s  otevíráním piv, jimiž si 
účastníci vzpomínkové akce na zá-
věr symbolicky připili.

Akci již popáté organizoval Na-
dační fond Kalich ve spolupráci 
s  městem Litoměřice. Opět se tak 
stalo u bronzové busty akademické 
sochařky Alžběty Kumstátové, kte-
rou před lety nechaly Kalich a měs-
to společně vyrobit. (eva)

Cena pro starostu kromě prestiže přinesla i dvacetitisícový příspěvek do 
rozpočtu města. Foto Eva Břeňová

Dospělí i s dětmi vyjadřovali solida-
ritu s Allepem. Foto Eva Břeňová

SRDCE PATŘILO 
LIDEM V ALLEPU 

Srdce vytvořené z  planoucích 
svíček osvítilo 11. ledna večer pod-
loubí radnice. Zapálila je skupina 
aktivistů společně s  jejich litomě-
řickými podporovateli v čele s Ma-
rií Mazancovou, která pochodem 
vyjádřila solidaritu s lidmi trpícími 
válečným konfliktem v Sýrii. 

Vydala se proto na konci pro-
since pěšky z Berlína do syrského 
Allepa a jednou ze zastávek byly 
Litoměřice. Podporu v  jejich úsilí 
jim na náměstí vyjádřil biskup Jan 
Baxant. Svíčku společně s nimi za-
pálil i  tajemník městského úřadu 
Milan Čigáš. Dobrovolníci v  Lito-
měřicích uvařili polévku, čaj i kávu, 
uspořádali večer besedu a nechali 
u sebe přespat účastníky zhruba 
třicetičlenného, místy štafetového 
pochodu, kteří se následující den 
vydali na cestu směr Roudnice nad 
Labem. Požehnal jim generální vi-
kář diecéze Martin Davídek. Cesta 
má trvat více než tři měsíce. (eva)

MĚSTO POTVRDILO
SVÉ KVALITY

Zdravé město Litoměřice opět 
potvrdilo své kvality a ocitlo se 
v  oficiálním žebříčku společně 
s Chrudimí na nejvyšší certifikované 
příčce za realizaci mezinárodní 
metody kvality veřejné správy - místní 
Agendy 21 (MA21). Titul „Udržitelné 
město“ převzali zástupci města 1. 
prosince v  Praze, kde se uskutečnil 
v  hotelu Jalta 23. ročník konference 
Národní sítě Zdravých měst ČR.

Zdravá města Chrudim a Litomě-
řice jsou městy, která dlouhodobě 
a efektivně uplatňují principy udr-
žitelného rozvoje jak v rámci řízení 
samotného úřadu, tak ve vztahu k 
celkovému rozvoji města a všech 
jeho klíčových oblastí. Prestižní 
cenu předala oceněným Karla Šlech-
tová, ministryně pro místní rozvoj, a 
Vladimír Mana, náměstek ministra 
životního prostředí. (bouš, eva)

JEDNU Z KATEGORIÍ
VYHRÁL STAROSTA
Cenu za Ekologický projekt roku 2016 získal starosta Litoměřic Ladislav 

Chlupáč. Stalo se tak v rámci 2. ročníku soutěže „Komunální politik roku“, 
organizované vydavatelstvím Profi Press a redakcí časopisu Moderní obec 
s cílem vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné pro-
jekty uskutečněné územními samosprávami.

Ceny byly v  závěru loňského roku předávány v prostorách Akademie 
veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze. Slav-
nostního ceremoniálu vyhlášení výsledků soutěže se mj. zúčastnil ministr 
dopravy Dan Ťok a další zástupci organizaci, které akci spolupořádaly

Cenu starosta převzal za „Fond úspor energií“. „Tato cena zároveň patří 
energetickému manažerovi města Jaroslavu Klusákovi, který se významně 
podílel na realizaci této myšlenky,“ uvedl starosta Chlupáč. Fond funguje 
tak, že finance na svůj provoz získává z  již realizovaných úspor energie. 
Tím v  minimální možné míře zatěžuje rozpočet města. Ušetřené peníze 
jsou navíc rozděleny tak, aby z úspory těžily i městské organizace. Zhruba 
35 % financí je alokováno do rozpočtu města, 30 % do Fondu úspor energie 
a 30 % získává konkrétní příspěvková organizace, v níž byla úspora realizo-
vána, čímž danou organizaci k energeticky efektivnímu provozu zřizovatel  
motivuje. Zbývajících 5% jde do fondu odměn.“

„Finanční úspory dosažené realizací energeticky efektivních projektů a 
využíváním obnovitelných zdrojů energie jsou zpět financované do dal-
ších projektů, a umožňují tak dlouhodobé plánování realizace energeticky 
úsporných projektů částečně i nezávisle na rozpočtu města,“ vyzdvihl hlav-
ní výhodu fondu Jaroslav Klusák. (eva)

ROZLOUČILI JSME SE  
S JANEM SMOLÍKEM
V prosinci jsme se navždy rozlou-

čili s Janem Smolíkem. Vyrostl a žil v 
našem městě. Znal Litoměřice a jeho 
občany jako málokdo. Pracoval ve 
stavebnictví, aktivně sportoval a byl 
činný v komunální politice. V bas-
ketbalu reprezentoval, byl i trenérem 
a rozhodčím. Do důchodu odcházel 
z pozice ředitele technických služeb 
města. Po sametové revoluci byl v 
roce 1990 zvolen za OF do městské-
ho zastupitelstva a pak vždy do roku 
2002. Byl i radním a kandidátem na 
starostu. V posledních letech jsme se 
s ním setkávali mimo jiných příleži-
tostí v hledišti při zápasech basketba-
lu, fotbalu a hokeje. Byl kamarádský, 
přátelský. Rád pracoval pro druhé, 
pro své mužstvo, pro obec. Závěrem 
si dovolím parafrázi významných 
usnesení Parlamentu ČR: „Honza 
Smolík se zasloužil o Litoměřice“.

Pavel Kejř
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Z MĚSTSKÉ 
POLICIE

Ministr Mládek při prohlídce úložiště. Foto Karel Pech 

V LITOMĚŘICÍCH NIKDO VENKU 
V MRAZECH SPÁT NEMUSÍ 

Venkovní teploty již několikátý 
den klesají pod bod mrazu. Strážníci 
městské policie ve spolupráci s  te-
rénními pracovníky odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu proto kontrolují lidi bez do-
mova, které ohrožuje současné mra-
zivé počasí. 

Aktuálně přespává v Litoměřicích 
venku kolem 10 až 20 lidí, nejčastěji 
v  prostoru dolního vlakového ná-
draží, pod Tyršovým mostem apod. 
„Objíždíme známá místa, kde se vy-
skytují, a upozorňujeme na možnost 

přespání v noclehárně i podání teplé 
polévky,“ informovala vedoucí od-
boru Renáta Jurková.

Noclehárna pro muže s pěti lůžky 
provozovaná Farní charitou v  ulici 
Marie Pomocné je v provozu každý 
den od 18 do 8 hodin. V případě ne-
příznivého počasí jsou při naplněné 
kapacitě poskytovány krizové židle 
zdarma. Obdobně postupuje i nezis-
ková organizace Naděje, která stej-
nou službu poskytuje ženám v azy-
lovém domě v Želeticích. „Vyhlásili 
jsme krizovou situaci, kdy rozšiřuje-

me provozní dobu a navyšujeme ka-
pacitu, což nám umožňuje poskyt-
nout i dalším zájemkyním možnost 
přespání - sice na židlích, ale v tep-
le,“ uvedla Petra Smetanová, vedoucí 
pobočky litoměřické Naděje. 

Ačkoliv v  Litoměřicích nikdo 
spát venku nemusí, ne všichni lidé 
bez domova chtějí do tepla. „Musejí 
totiž dodržovat provozní řád uby-
toven, takže například nesmějí být 
pod vlivem alkoholu, což pro někte-
ré bývá problém,“ konstatoval velitel 
městské policie Ivan Králik. (eva)

MINISTRA ZAJÍMAL RICHARD 
Úložiště Richard čeká v následují-

cích letech modernizace. Seznámit se 
s jeho současným stavem a budoucí-
mi plány přijel 15. prosince do Lito-
měřic ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek za doprovodu hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka.

Modernizace úložiště, která by měla 
stát 160 až 180 milionů korun, zahr-
nuje především vybudování ukládací 
komory pro nové pětileté období, 
rekonstrukci důlní páteřní komuni-
kace a příjmového místa. V  příštím 
roce se očekává zpracování projektové 
dokumentace a vypracování nových 
bezpečnostních rozborů. Samotná 
realizace proběhne v  letech 2019 až 
2020. Po dokončení požádá SÚRAO o 
povolení ukládání. U nízko či středně 
aktivního radioaktivního odpadu se 
předpokládá výrazné snížení radiace 
až za zhruba 100 let.

„Ceníme si toho, že v úložišti pa-
nuje nesmírně přísná bezpečnost, 
proto za celou dobu jeho existence 
nedošlo k žádnému překročení radi-
ačně-hygienických limitů. Můžeme 
se kdykoli přesvědčit, jaká měření 
zde byla zjištěna. Není proto důvod, 
abychom nevěřili, že modernizací 
nedojde ke zhoršení životního pro-
středí obyvatel města a okolních obcí, 
spíše naopak,“ odpověděl na dotazy 
novinářů starosta Ladislav Chlupáč.

Letos uplynulo 52 let, co byl 

v bývalém vápencovém dole Richard 
2 zahájen provoz úložiště nízko a 
středně aktivního radioaktivního 
odpadu. Ročně se v  něm uloží 100 
až 200 obalových souborů s odpady, 
jež vznikají v průmyslu, zdravotnictví 
či zemědělství. Část historických 
odpadů z  prvních dvaceti let, což 
bylo asi 15 tisíc jednotek, bylo už před 
lety zkontrolováno, podle potřeby 
opatřeno novými obaly, přemístěno 
do speciálně upravených prostor a 
definitivně zabetonováno.

„Úložiště Richard je díky silnému, 
suchému a nepropustnému podloží 

i nadloží světovým unikátem. Jeho 
předností je i dostatek nových vyu-
žitelných prostor. Má i své zápory, 
jako je vnikání dešťových srážek přes 
stará důlní díla, která byla po skon-
čení těžby vápence zanedbána. Pro-
to je v úložišti hospodaření s vodou 
věnována mimořádná pozornost. 
V přípravě modernizace úložiště pro 
21. století je jedním z opatření právě 
sanace přítoků srážkových vod a její 
eliminace,“ uvedl v  prezentaci Jiří 
Slovák, ředitel Správy úložišť radio-
aktivního odpadu (SÚRAO).

Václav Sedlák 

DĚKUJEME
ZA RYCHLOU POMOC
Rádi bychom poděkovali městské 

policii a zejména Danielu Syndulovi 
a Janu Šimáčkovi, kteří nám 10. ledna 
večer přivezli zatoulanou fenku Kei-
ssy Maria Sirrah. Polekala se velkých 
psů a ve stresu utekla. Je to chovná 
fenka Papillona, český junior šampi-
on, ale váží pouze 2 kg a mrazivou 
noc by zřejmě nepřežila. Byli jsme 
odhodláni ji s  baterkami hledat tře-
ba celou noc, neboť je to především 
milovaný rodinný kamarád. Údajně 
ji našly děti v Husově ulici, což je da-
leko od našeho bydliště v Ankertově 
ulici. Zavolali městskou policii a výše 
jmenovaní ji po identifikaci podle 
čipu přivezli k nám domů.

Rádi bychom se dozvěděli rovněž 
jména dětí-nálezců, abychom jim 
mohli rovněž poděkovat a odměnit 
se. Vážíme si práce městských policis-
tů a děkujeme.      Jiří a Olga Klírovi

SENIOŘI, BUĎTE
V ZIMĚ OPATRNÍ

Díky rychlé reakci městské policie 
byl uchráněn před podchlazením se-
nior pohybující se o francouzských 
holích, který 19. ledna upadl na chod-
níku v Zahradnické ulici. Krvácel v 
obličeji a stěžoval si na bolesti celého 
těla. Strážníci ho proto stabilizovali a 
zajistili proti prochladnutí do doby 
příjezdu záchranné služby. Šlo o 
klienta domova na Dómském pahor-
ku. (eva)
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PŘIBYLY DALŠÍ 
DVĚ KAMERY

Městský kamerový systém byl v rámci Programu pre-
vence kriminality rozšířen o dva nové kamerové body. 

První byl instalován v ulici Marie Pomocné před bu-
dovou Českých drah. Monitoruje veřejné prostranství 
revitalizovaného autobusového nádraží, okolí budovy 
ČD a prostor ve směru do centra města. „Druhá kame-
ra byla umístěna u křižovatky ulic Mlékojedská, Žele-
tická a Tyršův most, kde kromě dohledu nad pořádkem 

v lokalitě sleduje i bezpečnost a plynulost dopravního 
provozu. Zároveň plní vzdálený dohled pro případ 
ohrožení této lokality povodní,“ informoval technik 
městské policie Pavel Frk. 

Městský kamerový systém má v Litoměřicích celkem 
48 kamer, z čehož je 21 otočných, 8 pevných, 2 mobilní 
a 15 bezpečnostních, které monitorují převážně Kalich 
arénu. „Díky nim okamžitě vyjížděla 4. prosince hlídka 
městské policie k nepokojům, k nimž došlo po hoke-
jovém zápase,“ poukázal Pavel Frk na jeden z případů 
efektivity provozu kamerového systému, který pracov-
níci operačního střediska městské policie sledují a vy-
hodnocují 24 hodin denně. Záznamy jsou uchovávány 
po dobu dvou týdnů. (eva)  

STRÁŽNÍCI HONILI 
DIVOKÉ PRASE

Kuriózní situaci řešila hlídka 
městské policie spolu s  Policií ČR 
v neděli 15. ledna  kolem poledne. 
Nejprve se strážníci na základě te-
lefonického oznámení vydali na 
Střelecký ostrov, kde se pohybovalo 
divoké prase. To se mezitím vydalo 
do Jiráskových sadů a poté k  Zá-
kladní škole U Stadionu. Zde vydě-
šené proskočilo oknem a „usídlilo“ 
se v šatně školy. Prostor monitoro-
vala jak městská, tak státní policie. 
Zvíře zastřelil myslivec ze  Žitenic, 
který si ho následně také odvezl.

Podle ředitele školy Milana Sluky 
způsobilo jen drobnou škodu na 
skleněné výplni okna vedoucího do 
šatny, protože dál se již nedostalo. 

Jak upozorňuje vedoucí odboru 
životního prostředí městského úřa-
du Pavel Gryndler, lidé by měli být 
při procházkách do okolí města opa-
trní. Černá zvěř je totiž přemnožená 
a divoká prasata bývají častěji agre-
sivní i kvůli vyššímu počtu naháněk 
organizovaných myslivci. (eva)



DDM ROZMARÝN 

ZUŠ ZAKONČILA ROK 2016 KONCERTEM. Co vše pod vedením svých učitelů už zvládnou,  ukázali žáci základní 
umělecké školy na vánočním koncertu v divadle.  A nebylo toho málo, i  pokud jde o programovou nabídku, kterou 
jako dramaturg  pěkně  uspořádal  jeden z pedagogů  Roman Pallas.  Pestré bylo také nástrojové zastoupení - klavír, 
pozoun, fagot, flétny, saxofony, housle, violoncella, kytara klasická a dokonce i elektrická. Na pódiu se vystřídalo více 
než sedm desítek účinkujících, ať už jako sólisté, nebo jako členové souborů či sborů. Svým dílem do dobře  poskláda-
né mozaiky přispěli také žáci dramatického oboru, kteří si se zpěváky připravili vánoční obrazy se zpěvy. Na snímku 
Roman Pallas doprovází na klavír dívčí pěvecké kvarteto Daisies. Miroslav Zimmer, foto ZUŠ

ÚNOR
6. 2. - 10. 2. JARNÍ PŘÍMĚST-
SKÝ TÁBOR 6,30-16,00 hodin 
– vice informací na webových 
stránkách
7. 2. POČÍTAČOVÝ KURZ 
PRO SENIORY – začátek kurzu 
(více informací na telefonním 
čísle 602 160 293 – paní Bay-
erová)
9. 2. BESEDA KLADNÝ PŘÍ-
STUP K ŽIVOTU ve spolupráci 
s Grow Institute od 15,30 hodin 
na dětském dopravním hřišti – 
mezigeneračně pojatá přednáška
12. 2. MAGIC GAME DAY 
STANDARD 9,00-14,00 hodin, 
vstup: 30,- Kč 
18. 2. KERAMICKÁ DÍLNA 
9,00-11,00 hodin
19. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL 
– ZŠ HAVLÍČKOVA od 14,00 
hodin – přezůvky s sebou
25. 2. TVOŘIVÉ DOPOLED-
NE – GONDOLY, SÍTOTISK 
NA FIMO
26. 2. FANTASY DOPOLEDNE 
V ROZMARÝNU – FANTASY 
DESKOVÉ HRY A TURNAJ VE 
HŘE HEARTHSTONE

BŘEZEN
3. 3.   SLAVNOSTNÍ 
VYHLÁŠENÍ 20. ROČNÍKU 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE V 
KINĚ MÁJ
4. 3.   KERAMICKÁ DÍL-
NA  9,00-11,00 hodin
5. 3.  TURNAJ MAGIC 
MODERN 9,00-14,00 hodin, 
vstup: 30,- Kč
5. 3. TURNAJ POKE-
MON – karetní hra vhodné i pro 
začátečníky, 9,00-13,00 hodin, 
vstup 30,- Kč
17.  -18. 3. NOC A DEN
V ROZMARÝNU
25. 3. VELIKONOČNÍ 
TVOŘENÍ S PĚSTOUNSKÝMI 
RODINAMI VE SPOLUPRÁCI 
S MĚÚ LITOMĚŘICE
Po celý měsíc březen bude pro-
bíhat výstava vítězných a dalších 
vybraných prací výtvarné soutěže 
v kině Máj.
V měsíci březnu plánujeme dru-
hý ročník velikonočního turnaje 
v Stiga hokeji.
Dále nabízíme akreditované kur-
zy pro pedagogické pracovníky 
(papírmaš, podmalba na sklo, tuš 
tradičně a netradičně, modelo-
vání a engoba) – bližší informace 
na webových stránkách.
PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ 
TÁBOR V CHORVATSKU I V 
ČECHÁCH JSOU JIŽ K DIS-
POZICI V DDM ROZMARÝN.
Více na www.ddmrozmaryn.cz

MĚSTO PŘIPRAVUJE ODBORNÉ
UČEBNY V MASARYKOVĚ ŠKOLE

Na zhruba 25 milionů korun je 
vyčíslen projekt vybudování odbor-
ných učeben v Masarykově základ-
ní škole. Podání žádosti o dotaci 
z Integrovaného regionálního ope-
račního programu, která by mohla 
dosáhnout 90% celkových způsobi-
lých nákladů, jednomyslně schválili 
zastupitelé. 

„V půdních prostorách objektu 
školy chceme vybudovat odborné 
učebny pro výuku informačních 
technologií, fyziky a chemie, dále 
jazykové učebny a řemeslnou díl-
nu, respektive výtvarný ateliér. 
Škola má kmenových učeben do-
statek, ale ty pro odborné před-
měty chybějí,“ informoval mís-
tostarosta Karel Krejza.

Využívat je však má nejen 
480 žáků školy, která je kapacit-
ně zaplněna, ale i žáci ostatních 
základních škol, včetně zvláštní 
školy speciální a praktické zři-

zované krajem a soukromé ZŠ 
Lingua universal. „Memoranda o 
spolupráci jsou součástí žádosti 
o dotaci,“  upřesnila vedoucí od-
boru školství, kultury, sportu a 
památkové péče městského úřadu 
Andrea Křížová.

Projektová dokumentace již je 
zpracovaná a bylo zahájeno říze-
ní na vydání stavebního povolení. 
Žádost o dotaci ještě doplníme 
projektovou dokumentací na vy-
budování bezbariérového přístu-
pu a zadávací dokumentací řešící 
vybavení odborných učeben. 

Projekt bude realizován 
s ohledem na finanční náročnost 
pouze v  případě získání dotace. 
Rozhodnuto má být ve druhé 
polovině letošního roku. Pokud 
město uspěje, stavební práce 
vzhledem ke specifickému pro-
vozu školy začnou až v červnu 
příštího roku. (eva)
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PROJEKT NOVÉHO SÍDLA 
ZUŠ  JE PŘED DOKONČENÍM 
Město má již téměř kompletně vypracovanou pro-

jektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu bývalé 
Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS) v ulici 5. 
května, který by se měl stát sídlem základní umělecké 
školy. 

„Ještě čekáme na finální vyjádření příslušných orgánů. 
Vzhledem k tomu, že jde o objekt, který bude vzdělávací 
institucí, očekáváme zvýšené požadavky ze strany hygie-
niků a hasičů,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Kří-
žová. Rozpočet na realizaci akce ještě nyní nelze přesněji 
odhadnout, nicméně je zřejmé, že náklady se budou po-
hybovat mezi 50 až 60 miliony korun. 

Stavební úpravy VUSS nejsou zahrnuty v  rozpočtu 
města pro letošní rok a pravděpodobně tomu tak nebude 

ani v roce příštím. „Reálným termínem realizace je rok 
2019,“ upřesnil místostarosta Karel Krejza. Pro letošní 
rok totiž nebyly otevřeny dotační programy podporující 
základní umělecké vzdělávání dětí. Zástupci města pro-
to prostřednictvím Asociace ZUŠ jednají na příslušných 
ministerstvech, aby se na tuto oblast vzdělávání v  roce 
2018 již nezapomnělo.  

ZUŠ je v tuto chvíli kapacitně plná. Výuka dětí probí-
há ve třech budovách. Cílem zřizovatele je proto sestěho-
vat školu do objektu bývalé VUSS v centru města, který 
mu Armáda ČR bezúplatně převedla a jenž je v součas-
né době z větší části nevyužívaný. „Rádi bychom škole 
s téměř tisícovkou žáků nabídli pod jednou střechou re-
prezentativní prostory a v nich vhodné podmínky pro 
všechny formy její výuky,“ dodal místostarosta.        (eva)

VZNIKÁ „LABORATOŘ
DR. HEYROVSKÉHO“
Fyzika i chemie může děti zaujmout 

i pobavit. Přitáhnout školáky k málo 
oblíbeným předmětům je smyslem 
projektu, který od února spouští Tech-
nický klub mládeže (TKM) fungující 
při Domu dětí a mládeže Rozmarýn.

„Chceme ve spolupráci s Akademií 
věd ČR otevřít „Laboratoř Jaroslava 
Heyrovského“, tedy pracoviště fyzikál-
ní chemie. Jeho prostřednictvím pak 
pedagogům a dětem ukázat, že i nud-
né předměty v reálu nudné nejsou. A 
to i s pomocí chemických pokusů, kte-
ré se ve školách už téměř neprovádějí,“ 
informoval vedoucí TKM Jiří Rudolf. 
V laboratoři budou přednášet lektoři, 
a to zábavnou formou. Počáteční fáze 
projektu nabízí workshopy pro zá-
kladní školy. Dalším krokem má být 
vznik nové sekce fyzikální chemie. 

Na konci loňského roku se klub 
finančně podporovaný městem pře-
stěhoval do prostorově výhodnějších 
prostor základní školy v  Sovově ulici. 
„Cílem bylo umožnit mu další rozšíření 
aktivit,“ uvedl starosta Chlupáč.      (eva)   



CHOVATELÉ ZVOU
NA VÝSTAVU 

ZO Českého svazu chovatelů Lito-
měřice-Žitenice zve 16. až 18. února 
na výstaviště na propagačně naučnou 
výstavu „Děti a zvířata“. Výstava je 
určena pro žáky základních škol, děti 
mateřských škol, rodiče s dětmi, cho-
vatelskou i laickou veřejnost.

Součástí  je propagační expozice 
morčat, kožešinových zvířat, koček, 
akvarijních rybiček, terarijních zvířat 
a dále výstava králíků s mezinárodní 
účastí spojená se soutěžní výstavou 
chovných králíků - samců. Ve ven-
kovních prostorách budou k  vidění 
koně, ovce, kozy. Pro děti nachystá-
me technické aktivity jako expozice 
Merkuru a Merkur dílna, robotika, 
3D tisk, tvůrčí dílnu, rovněž různé 
soutěže, hry, hudební program, Svá-
ťovo dividlo aj. Nebude chybět králičí 
hop (skákání králíků přes překážky), 
možnost projížďky na koních a vče-
lařský koutek. Bude zajištěna ukázka 
práce záchranářských psů, ukázka 
preparovaných zvířat, dále psí agility 
a dogdancing (tančící psi). 

V sobotu proběhne klubová výsta-
va teddy králíků.

Na výstavě bude možné zakoupit 
chovatelské potřeby, krmiva, vitami-
nové doplňky pro zvířata aj. Více in-
formací na www.cschzitenice.wbs.cz.

Jiří Andrle, předseda ZO 

HRAD SE V DUBNU SPOJÍ S DOMEM KULTURY 
Hrad se na základě rozhodnutí rady města 

stane od 1. dubna součástí Městských kulturních 
zařízení Litoměřice, stejně jako tomu je v přípa-
dě domu kultury, kina a divadla. Smyslem toho-
to kroku je propojit oba prostory a nabízet je a 
propagovat jednotně jako multifunkční kulturní 
a kongresové centrum určené k  pořádání kon-
gresů, kulturních, společenských, vzdělávacích a 
osvětových akcí a další zájmové činnosti vedou-

cí k uspokojení kulturních potřeb souvisejících 
s aktivním využitím volného času obyvatel měs-
ta i jeho návštěvníků. 

„Tento krok přinese do budoucna finanční 
úspory městu a zvýší potenciál budoucího vyu-
žití poté, co byly k prvnímu listopadu loňského 
roku splněny podmínky udržitelnosti projektu 
Svatostánek českého vinařství, díky kterému 
došlo k  revitalizaci bývalého gotického hradu,“ 

vysvětlil místostarosta Karel Krejza. Kalendář 
již nasmlouvaných hradních akcí pro letošní rok 
zůstává nezměněn. 

Hrad až dosud spravovalo Centrum cestovní-
ho ruchu Litoměřice, tedy příspěvková organi-
zace města. Ta bude ve své činnosti, spočívající 
v propagaci a marketingu města, i nadále pokra-
čovat. Pouze zaměstnanci zajišťující chod hradu 
přejdou pod MKZ. (eva)

Z KALENDÁŘE AKCÍ 
ZAHRADY ČECH

Společnost Zahrada Čech minulý 
měsíc představila novou výstavní 
sezónu 2017 a zveřejnila kalendář le-
tošních akcí.

Zahájí ho v  únoru propagačně 
naučná výstava Děti a zvířata (16. – 

18. 2.), jejíž první ročník se loni na výstavišti setkal s velkým zájmem veřej-
nosti. „Následovat bude v dubnu Tržnice (5. – 9. 4.),  kterou i letos spojíme 
s výstavou Bydlení na Zahradě Čech. Tento model se nám osvědčil,“ do-
dává vedoucí obchodu Zahrady Čech Michaela Mokrá, neboť v minulosti 
šlo o dvě samostatné akce. V květnu se na výstavišti uskuteční tradiční Au-
tosalon (12. – 14. 5) a Mezinárodní výstava psů (20. – 21. 5.).  V červnu 
se pak výstaviště stane jedním z míst, kde se po třech letech opět uskuteční 
celorepublikové Hasičské slavnosti (9. – 10. 6.), jejichž součástí je i výstava 
historické a novodobé hasičské techniky. Po roční pauze, zapříčiněné pří-
pravami na loňský jubilejní 40. ročník výstavy Zahrada Čech, se do kalen-
dáře akcí letos vrací v červnu Jahodové slavnosti (17. 6.) a na počátku září 
i Rozloučení s prázdninami určené dětem (2. 9.). Nejnavštěvovanější akce 
výstaviště, tradiční Zahrada Čech, se uskuteční od 15. do 23. září. Loňský 
úspěšný první ročník veletrhu technického školství Technodays , primárně 
určený školákům a jejich rodičům, bude v říjnu .(4. - 6. 10.) pokračovat 
druhým ročníkem. V říjnu pak proběhne i Krajská výstava psů (14. 10.) a 
stále prestižnější Gastro food fest (21. – 22. 10.), na kterém loni vystoupila 
řada hostů, včetně Zdeňka Pohlreicha nebo Haliny Pawlovské. „V té sou-
vislosti nás potěšilo čestné uznání za výbornou spolupráci, které jsme na 
počátku roku převzali od Asociace kuchařů a cukrářů ČR,“  pochlubila se 
Michaela Mokrá.

Kromě stěžejních výstav se loni na Zahradě Čech konaly i zhruba čtyři 
desítky akcí, na které si jejich organizátoři výstaviště pronajali. Příkladem 
jsou plesy, semináře, konference, koncerty, školení, prezentace firem apod. 
Obdobně by tomu mělo být také v letošním roce. (eva)

OBNOVA VÝSTAVIŠTĚ
BUDE POKRAČOVAT
Pokračovat letos bude obnova 

areálu výstaviště Zahrada Čech, který 
je majetkem města. Loni byly nejvi-
ditelnějšími změnami rekonstrukce 
fontány, zkulturnění jejího okolí, mo-
dernizace pláště pavilonu H, zpevnění 
ploch v zadní části areálu a rozšíření 
výstavní plochy v prostoru před správ-
ní budovou.

Cílem letošních investic je posílení 
funkčnosti areálu. „Což například 
zahrnuje i opravy střech, rozvodů 
apod. Dokončit dále chceme 
modernizaci pavilonu T, jehož část 
jsme loni zbourali, protože nesplňovala 
technické parametry. Instalován bude 
i nový kamerový systém s  cílem 
zvýšit bezpečnost v  areálu a chránit 
majetek,“ specifikoval radní Lukas 
Wünsch, který hájí zájmy města jako 
jednatel společnosti. (eva) 

"NEMŮŽEME DÁLE POKRAČOVAT“ 
Zahrada Čech, s.r.o., již čtvrtým rokem provozuje litoměřické výstaviště 

a za tu dobu zorganizovala řadu úspěšných akcí, včetně proběhlého jubi-
lejního 40. ročníku Zahrady Čech. Druhým rokem získala ocenění v po-
době zařazení do projektu Ústeckého kraje – Rodinné stříbro. Má řadu 
pozitivních ohlasů od vystavovatelů i návštěvníků na obnovu tradičního 
výstavnictví, a přesto si za současných podmínek nemůže dovolit výstaviště 
nadále provozovat. 

Hlavním důvodem jsou neustálá zpochybňování smluvních vztahů. Opa-
kované poškozování zveřejněnými urážlivými výroky a dehonestujícími 
články. Opětovné obhajování před Policií ČR kvůli nesmyslným a nepodlo-
ženým trestným oznámením. To vše díky jednomu a tomu samému zdroji – 
nejmenovanému opozičnímu zastupiteli. Olej do ohně přilévají i nejednotné 
názory Ministerstva vnitra, které se paradoxně neumějí domluvit na jednot-
ném znění k platnosti či neplatnosti dodatků k nájemní smlouvě.

Netajíme se tím, že byznys tohoto druhu má celorepublikový pokles. 
Nároky od vystavovatelů i návštěvníků jsou vyšší, ale náš entuziazmus je 
dostatečně silný, abychom za správné podpory byli schopni výstavnictví 
v Litoměřicích udržet a nadále ho vyvíjet. 

Za těchto okolností a pro nás velmi nevýhodných podmínek jsme se roz-
hodli činnost Zahrady Čech, s.r.o,. nadále z vlastních prostředků nedotovat 
a v činnosti nepokračovat.  Ing. Petr Skřivánek,

jednatel společnosti Zahrada Čech 

ZAHRADA ČECH: 
NÁJEMNÍ SMLOUVA KONČÍ

Společnost Zahrada Čech, s.r.o., 
v níž 50% vlastní společnost s ruče-
ním omezeným EXPO CZ a stejnou 
část město Litoměřice jako vlastník 
areálu, začala provozovat výstaviš-
tě v roce 2013. Podmínky nájemní 
smlouvy však byly soutěženy již 
v  roce 2011.  Čtyři roky provozu 
ukázaly, že za současných podmí-
nek, kdy nájemné a další poplatky 
činí průměrně 495 tisíc korun mě-
síčně, není společnost schopna do-
sahovat očekávaného zisku. 

 „Za těchto okolností a pro nás 
velmi nevýhodných podmínek 
jsme se rozhodli činnost Zahra-
dy Čech, s.r.o., nadále z vlastních 
prostředků nedotovat a v  činnosti 
nepokračovat,“ uvedl v  prohlášení 
jednatel společnosti Petr Skřivánek.

Zastupitelé tak budou již 2. února 
stát před rozhodnutím, zda zachovat 
tradici výstavnictví a značku Zahra-
da Čech nadále rozvíjet. A pokud 
ano, tak jakým způsobem provoz 
výstaviště zajistí. "Prioritou je zajistit 
výstavní činnost v  letošním roce,"  
upozornil radní Lukas Wünsch, kte-
rý jako jednatel hájí zájmy města ve 
společnosti Zahrada Čech.

Rada města proto v této souvis-
losti vypíše co nejdříve výběrové 
řízení. Věří, že společnost Zahrada 
Čech disponující týmem zkušených 
lidí se do něj přihlásí a zrealizuje 
akce naplánované pro letošní rok. O 
vypsání výběrového řízení na pro-
vozovatele a stanovení podmínek 
provozu v následujících letech by 
zastupitelé měli jednat vzápětí.(eva)
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LITOMĚŘICE BUDOU
NA HOLIDAY WORLD

Město Litoměřice se i letos bude 
samostatně prezentovat na meziná-
rodním veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World, který se na výstavišti 
v  Praze - Holešovicích uskuteční ve 
dnech 16. až 19. února. Kromě turi-
stických památek hodlá propagovat i 
řadu dalších atraktivit města, včetně 
Zahrady Čech.  (eva)



Dobrovolníci v obřadní síni radnice. Foto Karel Pech 

DOBROVOLNÍCI, DĚKUJEME!
Město a Dobrovolnické centrum 

Diecézní charity Litoměřice uspo-
řádaly v  obřadní síni u příležitosti 
Mezinárodního dne dobrovolníků 
setkání, při kterém jejich zástupci 
poděkovali 27 lidem za jejich ne-
zištnou práci v uplynulém roce. 

„Chtěl bych vám poděkovat za 
vaši práci, kterou veřejnost čas-
to ani nevnímá. Pociťují ji však ti, 
kteří ji potřebují nejvíce – senioři, 
dlouhodobě nemocní, lidé osamo-
cení. Město vás a především těch 
mladších ročníků bude potřebovat 
stále víc. V  současné době v  Lito-
měřicích žije kolem 1  600 seniorů 
a jejich počet bude narůstat,“ řekl 
místostarosta Pavel Grund.

Zhruba třetina dobrovolníků jsou 
už senioři, kteří v produktivním věku 
pracovali s lidmi, vedli sportovní od-
díly nebo učili na školách. Ani v dů-
chodu je aktivní přístup k životu ne-
opustil. Příkladem je bývalá učitelka 
Ludmila Bělohlávková nebo cvičitel-
ka Emilie Kuderová. „Pro dobrovol-

nictví jsem se rozhodla už před pat-
nácti lety, kdy mi umírala maminka 
a já viděla v právě otevřeném zdejším 
hospici péči, která byla věnována li-
dem na sklonku jejich života. Tehdy 
jsem si slíbila, že až doučím a budu 
v  pořádku, budu se takovým lidem 
věnovat. Tuto sobotu je to přesně 
pět let, co jsem se stala dobrovolnicí. 
Mimo toho docházím téměř každou 

neděli na Dómský pahorek, kde kli-
enty na židlích učím, jak mají správně 
dýchat,“ prozradila Emilie Kuderová.

„Nyní registrujeme na 50 dlouho-
dobých  a zhruba 120 až 140 jedno-
rázových dobrovolníků. Většinu tvo-
ří ženy a zhruba třetinu mladí lidé,“ 
uvedla Veronika Výdejová, koordi-
nátora pro dobrovolníky Diecézní 
charity v Litoměřicích. (se)

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY?
Na začátku ledna proběhlo na Ministerstvu zdravotnic-

tví jednání o tom, jak by měl vypadat systematický rozvoj 
péče o pacienta na konci života z hlediska státní politiky. 
Jak po skončení schůzky řekl ministr Miloslav Ludvík, 
samostatný „hospicový“ zákon v dohledné době nevznik-
ne, protože je nejprve třeba nastavit jasné definice, co to 
paliativní a hospicová péče je. Největší překážkou je však 
neochota pojišťoven takovou specializovanou paliativní 
péči hradit. Tím, že české právní prostředí zná pojem „pa-
liativní péče“, ale nikoliv „hospic“, může se hospicem stát 
každý, kdo se za něj prohlásí.

Toto jednání bylo zcela průlomové. Díky němu bude 
paliativní péče od roku 2018 začleněna do systému úhrad. 
To by byl skutečně výrazný pokrok, protože zatím získá-
vají částečnou úhradu v rámci pilotního programu jen ně-

které mobilní hospice (ten náš od letošního roku), a to jen 
pro vymezenou část svých pacientů a jen po dobu nejvýše 
třiceti dnů.

Jednání přináší historicky poprvé vyřčený závazek 
ministra zdravotnictví zasadit se o zlepšení situace lidí, 
kteří před sebou mají poslední týdny nebo měsíce života, 
a jejich blízké. To vůbec není málo, naopak. Ale v prak-
tické rovině bude záležet na konkrétním znění novel zá-
konů a vyhlášek a nakonec opět na motivaci zdravotních 
pojišťoven uzavřít smlouvy na úhradu paliativní péče. 
Ve financování mobilních hospiců, životně závislých na 
darech a veřejných sbírkách, se tak ani letos nic zásadní-
ho nezmění. Jednání, jak přesně by mělo financování v 
budoucnu vypadat, jsou teprve před námi.

Držte nám palce. Alespoň tak jako doposud.
Monika Marková,

ředitelka Hospice sv. Štěpána

ZLATÝCH DÁRCŮ PŘIBÝVÁ
Zlaté medaile i zlaté 

kříže přebírali v  závěru 
loňského roku v hradu 
nejaktivnější dárci krve.  
Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Litomě-
řice má stále v evidenci 
kolem dvou tisíc dárců. 

„Oceňujeme 40 dárců 
zlatými medailemi za 40 
odběrů, 11 lidí obdrželo 
zlatý kříž za 80 odběrů a 
Miloš Horák z Litoměřic 
převzal zlatý kříž 2. třídy 
za 120 odběrů,“ uvedla 
Olga Šotnarová, ředitel-
ka Oblastního spolku 
ČČK Litoměřice. „Darovat krev je opravdu významný počin. Uvědomil 
jsem si to mnohokrát, ale zvlášť po operaci, kterou jsem musel podstoupit 
po dopravní nehodě,“ uvedl Miloš Horák, který již daroval šedesát litrů 
krve vzácné skupiny nula plus. Bezpříspěvkoví dárci mají ze zákona pou-
ze dvě výhody - po odběru 24hodinové volno a za každý odběr si můžou 
odpočítat 2 000 korun od základu daně. Navíc jim jejich zdravotní pojiš-
ťovna dává určitý bonus. Text a foto Václav Sedlák

NADĚJE DĚKUJE 
ZA PODPORU

Medikové z první lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy pro děti z azylo-
vého domu NADĚJE připravili před 
Vánocemi dárky plné překvapení. 
Rádi bychom za to poděkovali stu-
dentům a paní Jaroslavě Markové 
z Českého červeného kříže, která dar 
pomohla zprostředkovat. 

Přínosem byla i sbírka probíhající 
v obchodní galerii Na Soutoku, která 
přinesla neziskové organizaci NA-
DĚJE přes 6 tisíc korun. Bazar Villa 
Bads se navíc rozhodl darovat dva 
invalidní vozíky. Výnos z pokladni-
ček bude využit na nákup kompen-
začních pomůcek pro klienty.

„Děkuji všem, kteří se do sbírky 
zapojili, i galerii Na Soutoku, která 
poskytla prostory,“ uvedla Petra Sme-
tanová, vedoucí pobočky NADĚJE 
Litoměřice. Markéta Vlčková,

fundraiser NADĚJE Litoměřice 

PÉČE O NEMOCNÉ JE 
DOMA NÁROČNÁ
Diakonie ČCE ve spolupráci 

s  Hospicem sv. Štěpána pořáda-
jí v  rámci projektu „Pečuj doma a 
s námi“ cyklus podpůrných skupin, 
které jsou určeny pro laiky pečující 
o těžce nemocné osoby v domácím 
prostředí. V  rámci těchto setkání 
budou mít účastníci možnost sdí-
let své zkušenosti, odpočinout si, 
načerpat nové síly, promluvit s psy-
chologem, sociální pracovnicí či lé-
kařem a probrat vše, co je trápí.

Skupiny se budou scházet od 1. 
března do 17. května vždy od 15.30 
do 19 hodin. Setkání jsou zdarma, 
více na telefonu 739 244 784 nebo 
na webu www.pecujdoma.cz.

Dagmar Pelcová,
vedoucí projektu 

NADÍLKA DĚTI Z KLOKÁNKU POTĚŠILA
Osmnáct obyvatel Klokánku, kdy 

nejmenšímu byly dva a nejstarší dívce 
osmnáct let, si před Vánocemi přišlo 
do obřadní síně úřadu pro nadílku. 
Odpoledne spojené se společným 
zpíváním koled i letos  připravil Na-
dační fond Kalich spolu s městem. 

Aby si děti dárky zasloužily, zpívaly 
společně s dospělými vánoční koledy. 
Odpoledne vrcholilo rozbalováním 
dárků, které předali předseda správ-
ní rady Kalichu Alexandr Vondra a 
místostarosta Karel Krejza. Rozzáře-

ná očka dětí znamenala, že panenky, 
auta, ale i mobily potěšily.

„Každé z dětí své tetě prozradilo, co 
by si přálo pod stromečkem. Těší nás, 
že jsme přání mohli splnit,“ uvedla Eva 
Břeňová, jež nadílku za Kalich i město 
organizovala. A to ve spolupráci s od-
borem sociálních věcí a zdravotnictví, 
jehož vedoucí Renáta Jurková předala 
ředitelce Klokánku i dvacetitisícový fi-
nanční příspěvek, za který bude podle  
Ivany Prudičové pořízeno potřebné 
vybavení. (eva), foto Karel Pech

Miloši Horákovi za 120 odběrů poděkoval 
místostarosta Pavel Grund.
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BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

6. 2. | 17 h | 2. p. 
Vztahy: Kuráž zůstat sám sebou 
– Jan Velek | beseda| 30 Kč *
po 13. 2. | 17 h | 2. p. 
Trénování paměti pro studenty | 
workshop zdarma. Efektivní uče-
ní atd. Lektorka: Mgr. Lendacká 
st 15. 2. | 17.30 h  | 2. p. 
Autorské čtení s Jiřím Hájíčkem 
| beseda s významným českým 
spisovatelem, držitelem ceny 
Magnezia Litera. Čtení z románu 
Zloději zelených koní. 30 Kč *
so 25. 2. | 9–12 hod |  2. p. Víte, 
jak barvy vznikají, proč je 
vidíme, jak na nás působí? | se-
minář, zve  Waldorfská Iniciativa 
Litoměřice. Přednáška zahranič-
ního lektora Ueli Seiler-Hugova. | 
tlumočení zajištěno | 50 Kč

po 20. 3. | 17 h  | 2. p. 
Japonsko – cestopisná beseda s 
Jiřím Márou | beseda.  30 Kč *
PRO RODINY S DĚTMI
úterky 16.30–17 h | 2. p. 
Pohádkování | čtení pro děti 
zdarma ( 5–8 let v doprovodu s 
rodiči). Výzva Čtete dětem i vy, 
kontaktujte nás
soboty 8–12 h | 2. p. 
Stolní hry – půjčovna. zdarma
PRO STUDENTY  (bližší infor-
mace v měsíčním programu)
Psí sádlo | tvůrčí psaní pro stře-
doškoláky zdarma. Kontakt:
 iva.cervinkova@seznam.cz 
Dotkni se idejí | filozofie nejen 
pro středoškoláky. Provází 
Antonín Štěpanovský, student 
Filozofické fakulty | zdarma
PRAVIDELNĚ PRO SENIORY
* senioři nad 65 let s platným čte-
nářským průkazem vstup zdarma 
(nad 65 let registrace zdarma)
úterky | 2. patro 
Angličtina pro seniory | kurzy
info na tel: 723 501 005
úterky | 15 h | 2. patro 
Tvůrčí psaní pro seniory – Spo-
lek LiPen | klub
pátky | 9 h | 2. patro 
Dopolední klub aktivního stáří 
– Spolek LiPen | klub
VÝSTAVY
od 13. 1. do 31. 3. | schodiště a 
galerie Mít či být – Veronika 
Tilšerová | Fenomén 90. let – za-
hradní plastová židle z dubového 
dřeva. Objekt, instalace a autorská 
kniha. Zdarma
od 27. 1. do 31. 3. | 1. patro – 
naučné oddělení Memoriál Hany 
Greenfieldové – vyučování bylo 
přísně zakázáno | výstava
Dětská výtvarná tvorba soutěže 
pořádané Památníkem Terezín.

Více informací na:
www.knihovnalitomerice.cz

PŮJČENÍ E-KNIH 
NIC NESTOJÍ

Knihovna nabízí registrovaným 
čtenářům zdarma půjčování e-knih. 
Vybírat lze z více než 2000 titulů. 
Prostřednictvím katalogu Carmen 
(dostupný přes webové stránky 
knihovny) si může čtenář objednat 
e-knihu, kterou pak stáhne do svého 
čtecího zařízení.

Nejprve je třeba zaregistrovat se na 
portále eReading.cz, s nímž je propo-
jený knihovní katalog Carmen. Poté 
se přihlásit do katalogu Carmen a 
vybrat si e-knihu. Po kliknutí na její 
stažení, se kniha načte do čtecího za-
řízení. V počítači, nebo na mobilním 
telefonu je nutné mít staženou aplika-
ci (zdarma), v níž lze knihy prohlížet.

Pro ty, kteří by si chtěli vyzkoušet 
číst knihy ve čtečce, nabízí knihovna 
službu čtečky knih na zkoušku. Více 
informací na www.knihovnalitome-
rice.cz, nebo přímo v knihovně. 

Jana Červinková

STUDENTI V ROLI ZASTUPITELŮ
V Gymnáziu J. Jungmanna rostou 

šikovní zastupitelé. Zhruba dvacítka 
studentů se totiž 13. prosince zúčast-
nila v zasedací místnosti městského 
úřadu tzv. „simulovaného zastupitel-
stva“, kde si před zraky osmi skuteč-
ných zastupitelů města a pod vede-
ním místostarosty Václava Červína 
vyzkoušela průběh řádného jednání.

Mladí „zastupitelé“ byli předem 
rozděleni do fiktivních politických 
stran a představili své návrhy usnese-
ní. V diskuzi se pak snažili obhájit a 
prosadit jejich přijetí při hlasování. Je-
den z návrhů se například týkal zřízení 
volnočasového centra pro mladé lidi a 
založení registru brigád, jiný instalace 
většího množství odpadkových košů 
na tříděný odpad nebo rekonstruk-
ce hřbitova, další změn souvisejících 
s  dopravou atd. K  tomu, aby mohli 
studenti v rolích zastupitelů vystupo-

vat, zúčastnili se ve čtvrtek 8. prosince 
skutečného jednání. 

„To naše se mi líbilo více, protože 
diskuse byla korektní a nedochá-
zelo při argumentaci k  osobním 
útokům,“ konstatovala například 
18letá Kateřina Stojanová, kterou 
dle jejích slov překvapil i sofistiko-

vaný výběr témat, jež zaznívala od 
spolužáků. 

Simulovaným jednáním vyvrcho-
lila dvoudenní hra o komunální po-
litice „Mladí lidé rozhodují“, kterou 
pořádala organizace Agora CE ve 
spolupráci se Zdravým městem Li-
toměřice a gymnáziem. (eva)

Studenti v simulovaném jednání obstáli na jedničku. Jejich znalosti, schop-
nost diskuse a argumentace ocenili i skuteční zastupitelé.  Foto Eva Břeňová 

SVAČINU ROKU PŘIPRAVIL DOMINIK
Čtvrtý ročník celostátní gastro-

nomické soutěže Svačina roku s Rio 
Mare vyhrál Dominik Nedoma ze 
Střední školy pedagogické, hotelnic-
tví a služeb v Litoměřicích. Do živého 
finále v Praze postoupilo 15 nejlep-
ších mladých kuchařek a kuchařů. 

Nejlepší tři soutěžící ocenila od-
borná porota v čele s mistrem kucha-
řem Vladimírem Pickou. Finálovým 
kláním provázela herečka Markéta 
Hrubešová. 4. ročníku soutěže or-
ganizované společností Bolton Cze-
chia se zúčastnil  rekordní počet 37 
registrovaných škol téměř ze všech 
krajů ČR. Dominik zvítězil s  recep-
tem „Smažená rizolka s tuňákem Rio 
Mare a sušenými rajčaty“. (klap)

VÍTĚZNÝ RECEPT: 
Suroviny (4 porce):  1 ks Rio Mare 
tuňáka, 10 lžic hl. mouky, 0,5 l mléka, 
80 g sušených rajčat, 1 vejce, 160 g sýru, 
80 g čerstvého špenátu, 160 g rajčat, 
160 g žluté papriky, 1 šálek strouhanky, 
velkolistá petrželka, olej, sůl, pepř, cukr

Postup: Z hladké mouky, mléka a vajec 
připravíme těsto na palačinky. Na oleji 
smažíme tenké palačinky, které naplní-
me špenátem, sýrem, tuňákem a suše-
nými rajčaty. Palačinky pevně zabalíme 
a obalíme ve vajíčku a ve strouhance a 
osmažíme do zlatova. Nakonec osma-
žené palačinky doplníme salátkem z 
rajčat, papriky a petržele. 

Dominik při přípravě vítězného re-
ceptu. Foto Jan Tichý 

MLÁDEŽ VARUJE  
PŘED DROGAMI 
Rekordních pět desítek prací bylo 

v Litoměřicích zasláno do 4. ročníku 
soutěže o nejlepší plakát varující  před 
závislostmi na drogách, alkoholu a 
kouření. Cílem je upozornit na riziko-
vé chováni a odradit především mladé 
lidi od konzumace návykových látek.

Věk dětí, které se s drogou setkávají, 
se snižuje. Své by o tom mohl vyprávět 
i David Vodrážka ze Střední školy a 
Mateřské školy.  „Když jsem byl mlad-
ší, kamarádil jsem se se starším klu-
kem, co v drogách lítal. U něj jsem vi-
děl, co droga s člověkem udělá,“ uvedl 
19letý student 4. ročníku, jenž zvítězil 
v kategorii středních škol. Jeho plakátu 
dominuje injekční stříkačka a křičící 

tvář, která je podle něj tváří zoufalého 
rodiče na droze závislého dítěte. 

Druhou kategorii žáků 2. stupně 
základních škol vyhrála Kateřina 
Schwarzová ze ZŠ Ladova. „Křídla 

symbolizují fakt, že uživatel drog má 
pocit, že mu narostla křídla, může 
létat a vlastně dělat cokoliv. Což ale 
ve skutečnosti není pravda,“ popsala 
poselství díla 14letá dívka. 

Text a foto Eva Břeňová 
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2. 2. KRUHY (USA, 2017, horor). 
Samara se vrací, aby každý, kdo uvidí 
její video, zemřel. Od 17:30 hod.
PSÍ POSLÁNÍ (USA, 2017, 
rodinný). Všichni psi jednou přijdou 
do nebe… Ale nejprve musí splnit 
své poslání. Od 19:30 hod.

3. 2. ANDĚL PÁNĚ 2. (ČR, 2016, rodin-
ný). Od 15:30 hod.
PSÍ POSLÁNÍ.Od 17:30 hod.
KRUHY. Od 19:30 hod.
RESIDENT EVIL: Poslední kapi-
tola. (USA, 2017, horor). Cesta je u 
konce. Od 21:30 hod.

4. 2. ANDĚL PÁNĚ 2. Od 13:30 hod.
ZPÍVEJ (USA, 2016, rodinný). Zpí-
vat může kdokoliv. Důležitý je chtít. 
Od 15:30 hod.
PSÍ POSLÁNÍ. Od 17:30 hod.
PASAŽÉŘI (USA, 2016, sci-fi). Exis-
tuje důvod, proč se vzbudili... 19:30 h.
KRUHY. Od 21:30 hod.

5. 2. ANDĚL PÁNĚ 2. Od 13:30 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
A KDE JE NAJÍT (USA, 2016, 
dobrodružný).Návrat do světa, kde se 
jednou narodí Harry Potter.   15:30 h.
KRUHY. Od 17:30 hod.
VŠECHNO NEBO NIC. (ČR, 
2016, komedie) ...   aneb český Deník 
Bridget Jonesové? Od 20:00 hod.

6. 2. PSÍ POSLÁNÍ. Od 15:30 hod.
ASSASIN´S CREED. (USA, 2016, 
dobrodružný). Úspěšná počítačová 
hra na filmovém plátně. Od 17:00 h.
Giuseppe Verdi: MAŠKARNÍ 
PLES (Německo, 2017, opera). 
Přímé přenosy ze světových oper-
ních domů. Od 19:00 hod.

7. 2. ROGUE ONE: STAR WARS STO-
RY (USA, 2016, sci-fi). První z nové 
série samostatných filmů Lucasfilmu. 
Od 15:00 hod.
PSÍ POSLÁNÍ. Od 17:30 hod.
KRUHY. Od 19:30 hod

8. 2. ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O 
KONCI SVĚTA (USA, 2016, animova-
ný). Před třemi tisíci lety se po vodách Ti-
chého oceánu plavili prastaří mořeplavci. 
Pak ale  na celé tisíciletí jejich plav-
by ustaly. A nikdo neví proč. Od 15:30 h.
PROČ PRÁVĚ ON? (USA, 2016, ko-
medie). Nový přítel dcery nemusí být 
vždy dle otcových představ. Od 17:30 h. 
STRNADOVI (ČR, 2017, dokumen-
tární). Helena Třeštíková sleduje 35 let 
rodinu Strnadových.
MANŽEL NA HODINU (ČR, 2016, 
komedie). Pokračování úspěšné kome-
die z roku 2014. Od 22:00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY.
(USA, 2017, erotický). Ponořte se do 
temnějšího odstínu. Od 23:59 hod

9. 2. LEGO® Batman film (USA, 2016, 
animovaný). Pokud můžeš, buď Bat-
man. Od 13:30  a 15:30 h.
MÍSTO U MOŘE (USA, 2017, dra-
ma). Příběh osamělého bostonského 
údržbáře, jemuž se zcela změní život 
poté, co se vrací do svého rodného 
města, aby se zde postaral o svého 
dospívajícího synovce. Od 17:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY. 
Od 20:00 hod

10. 2. LEGO® Batman film 3D. Od 13:30 
LEGO® Batman film. Od 15:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNO-
TY. Od 17:30 a od 19:30 h.
MÍSTO U MOŘE. Od 21:30 hod.

11. 2. ANDĚL PÁNĚ 2. Od 13:30 hod.
LEGO® Batman film 3D. Od 15:30 
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNO-
TY. Od 17:30 a 19.30 hod.
KRUHY.  Od 21:30 hod

12. 2. LEGO® Batman film. Od 13:30 hod.
LEGO® Batman film. Od 15:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY. 
Od 17:30 hod.
MÍSTO U MOŘE. Od 19:30 hod

13. 2. KRUHY. Od 17:00 hod.
LOĎ KOMEDIANTŮ. (USA, 2015, 
muzikál). Muzikál vypráví dojem-
nou love story se silnou připomínkou 
hořkého dědictví rasismu. 19:00 hod.

14. 2. VŠECHNO NEBO NIC. 17:30 hod.
POD ROUŠKOU NOCI (USA, 
2016, krimi). Děj filmu je zasazen do 
bouřlivých 20. let minulého století, 
kdy ani prohibice  nezastavila 
tok kořalky v ilegální síti gangstery 
provozovaných náleven. Od 19:30 h.

15. 2. KRUHY. Od 17:30 hod
ODYSEA (Francie, 2016, 
životopisný). Skutečný příběh rodiny 
podmořských dobrodruhů. 20:00 h.

16. 2. POHÁDKY Z HOR (ČR, ani-
mované pásmo). Od 9:30 hod
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR, 
2016, komedie). Komedie o ženské 
odvaze najít samu sebe, o hrdosti, 
odhodlání a nesnázích, se kterými se 
i ta nejbezvadnější ženská může set-
kat na cestě za samostatností a láskou. 
Od 15:30 hod.
ZLATO (USA, dobrodružný). Podle 
skutečného příběhu těžebního skan-
dálu Bre-X Mineral Corporation na 
počátku 90. let. Od 17:30 hod.
LÉK NA ŽIVOT (USA, 2016, mys-
teriózní thriller). Jste připraven, pane 
Lockharte? Začínáme … Od 19:30 h.

17. 2. MLČENÍ (USA, 2017, drama). 
Příběh dvou mladých mnichů, kteří 
se v 17. století vydají hledat svého 
zmizelého  učitele v tajemném a 
exotickém Japonsku, kde je jejich víra 
postavená mimo  zákon a  
jejich přítomnost zakázaná. Od 17:00 
ZLATO.  Od 20:00 hod
LÉK NA ŽIVOT. Od 22:00 hod

18. 2. LEGO® Batman film. Od 13:30 hod.
LEGO® Batman film 3D. Od 15:30 h.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY. 
Od 17:30 hod.
LÉK NA ŽIVOT. Od 19:30 hod.
ZLATO. Od 22:00 hod.

19. 2. DIVOKÉ VLNY 2. (USA, 2015, 
rodinný). Tučňák dal vale ledovým 
planinám a vydal se na surfařský 
šampionát. Od 13:30 hod.
LEGO® Batman film. Od 15:30 hod.
LÉK NA ŽIVOT. Od 19:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY. 
Od 20:00 hod.

20. 2. T2 TRAINSPOTTING (VB, 2017, 
krimi). Na počátku byla příležitost...a 
pak přišla zrada. Od 17:30 hod. 
MLČENÍ. Od 19:30hod

21. 2. PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNO-
TY. Od 17:30 hod.
LÉK NA ŽIVOT. Od 19:30 hod.

22. 2. T2 TRAINSPOTTING. Od 17:30 h.
JÁ DANIEL BLAKE (VB, 2016, 
drama). Padesátník Daniela z New-
castlu se po infarktu ocitne v kolotoči 
žádostí o státní dávky.  Od 19:30 h. 

23. 2. BÁBA Z LEDU (ČR, 2017, komedie, 
drama). Život lze vzít do vlastních rukou 
v jakémkoli věku. Od 17:30 
JOHN WICK 2 (USA, 2017, akční 
krimi). Další dobrodružství nájemného 
zabijáka Johna Wicka.  Od 19:30 hod

24. 2. BÁBA Z LEDU. Od 17:30 hod.
I DVA JSOU RODINA. (Francie, 
2016, komedie). Vtipný Samuel si 
užívá život. Jednoho dne ho však 
navštíví   víkendový flirt Kristin a 
dítě v náručí je jeho. Od 19:30 hod
JOHN WICK 2. Od 21:30 hod.

25. 2. PSÍ POSLÁNÍ. Od 13:30 hod.
PES RO(C)KU. (USA, 2017, rodin-
ný). Pes, co zpívá, nekouše.15:30 
JOHN WICK 2. Od 17:30 hod.
BÁBA Z LEDU. Od 19:30 hod.
I DVA JSOU RODINA. Od 21:30 h.

26. 2. PES RO(C)KU. Od 13:30 hod.
LEGO® Batman film. Od 15:30 hod.
I DVA JSOU RODINA. Od 17:30 h.
BÁBA Z LEDU. Od 19:30 hod

27. 2. JOHN WICK 2. Od 17:30 hod. 
MT2 TRAINSPOTTING. 19:30 h.

28. 2.  BÁBA Z LEDU. Od 17:30 hod.
I DVA JSOU RODINA. Od 19:30

2.  2. NEKOREKTNÍ SKEČE
Groteska bez servítků a bez oba-
lu v provedení komiků Lukáše 
Pavláska, Josefa Poláška a Jakuba 
Žáčka. Vstupné: 280 Kč

15. 2.  SLZA / Koncert mladé kapely, 
která pomalu stoupá v žebříčku 
popularity. Vstupné 350 Kč.

18. 2. MASOPUST
Více na straně 16.

21. 2. SPORTOVEC ROKU 
Slavnostní vyhlášení ankety o 
nejúspěšnějšího sportovce a 
sportovní kolektiv Litoměřicka  
za rok 2016

22. 2. DUO JAMAHA / nejú-
spěšnější kapela TV Šlágr 
přijede opět do DK. 

25. 2. LITTLE STAR 2017
Více na str. 16

26. 2.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
s kapelou PLECHOVANKA.
MATURITNÍ PLESY
3.2. 1.KŠPA (4.A+B)
4.2. SŠPgHS (HT4)
10.2. SŠPgHS (4.E)
11.2. Gymnázium 
J.Jungmanna (4.B)
17.2. SŠPgHS (4.A)
18.2. Gymnázium 
J.Jungmanna (oktáva)
24.2. SŠPgHS (4.D)
25.2. Gymnázium 
J.Jungmanna (4.A)

7. 3. NEJBOHATŠÍ CHLAP NA 
HŘBITOVĚ
Zbrusu nová interaktivní 
cestovatelská show Marta 
Eslema.  Vstupné: 100 / 120 Kč.

15. 3. FRANTIŠEK NEDVĚD & kapela 
Tie Break. Koncert k 70. narozeni-
nám Františka Nedvěda s názvem 
"VELKEJ FLÁM" Vstupné: 260 Kč

18. 3. PLES JARA. 27. ročník Vás 
opět přivítá atmosférou nadchá-
zejících jarních dní, slavnostní 
náladou, vůněmi květin a nád-
herným energickým progra-
mem. Vstupné: 200 /250 Kč

19. 3. PRINCEZNOVSKÝ BÁL – ten-
tokrát s rytířem . Již šestý prin-
ceznovský bál plný zábavy, hudby, 
tance a soutěží. Vstupné: 85 Kč

26. 3. TARY A SMUSA PARKOUR 
WORKSHOP.  Pro všechny zá-
jemce o pohyb. Více na str. 15

MATURITNÍ PLESY
3.3.  SPGŠHS
4.3.  GYMNÁZIUM LOVOSICE
10.3. VOŠ A SOŠ ROUDNICE n. L.
11.3. SPGŠHS
24.3. SŠ POHODA

TIPY DOMU KULTURY
11.4. 4TET
18.4. RICHARD MÜLER 
5.6. CAMERON CARPENTER

DIVADLO K.  H. MÁCHY / ÚNOR, BŘEZEN DŮM KULTURY / ÚNOR, BŘEZEN 

KINO MÁJ / ÚNOR 

16. 2. Zahájení vernisáže/Stanislav 
Lada – portréty. Od 18.00 hod

18. 2. Kdo si počká, ten se dočká/Krej-
čík Honza. Krejčík Honza je nej-
veselejší švadlena na světě. Zpívá 
písničky a se svým kamarádem, 
zavíracím špendlíkem Nesmyslí-
kem jezdí po světě. Od 10.00 hod. 
Po pohádce výtvarná dílna.

19. 2. Nebezpečné známosti/ Li-Di 
Litoměřice. Markýza de Mer-
teuil a Vikomt de Valmont 
rozehrávají hru intrik a nástrah, 
ve které jde nejen o čest a právo, 
ale v důsledku i o samotný život. 
Od 19.00 hod.

21. 2. Zkrocení zlé ženy/ArtWay. 
Klasická Shakespearova kome-
die o věčném střetu mezi ženou 
a mužem. Nikdy nekončící kon-
flikt partnerských vztahů, který 
jako konstanta zůstává po staletí 
stále stejný. Pro SŠ.  Od 8.30 a 
11.00 hod

26. 2.. Tři malá prasátka/ Sváťovo dividlo. 
Loutková pohádka pro nejmenší. Od 
10.00 hod

26. 2. Manželský poker/Divadlo 
Palace Praha. V životě nastávají 
situace, kdy dochází k „vyložení 
karet na stůl“, takže „karty 
jsou rozdány“ a jednotlivá 
kola vysvětlování a slovních 
říček, které ve své hře popsal 
slavný autor, mistr francouzské 
konverzační komedie Marc 
Camoletti.

28. 2. Gulliverovy cesty – V zemi 
obrů/Mladá scéna Ústí nad 
Labem. Pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ. 
Od 9.00 a 10.30 hod..

2. 3. Jitka Čechová/Smetanování. 
Klavírní recitál. Od 19.00 hod

5. 3. Teď ne!/Studio Bouře. Frede-
rik je úspěšný muž. Má krásnou 
ženu, dobré postavení, prosperu-
jící firmu. Jednoho dne ale srazí 
autem bezdomovce a vůbec ne-
tuší, jak se tato událost vepíše do 
jeho života. Od 19.00 hod.

7. - 
12. 3. 

XIV litoměřický loutkový fes-
tival. Od úterý do neděle řada 
loutkových představení pro škol-
ky, školy, děti i rodiče

20. 3. Klíče na neděli/Divadlo Háta. 
Dva manželské páry se sejdou na 
nepovedeném mejdanu. Prozra-
dí se, že všichni čtyři nejsou pří-
liš spokojeni s tím, čeho dosáhli, 
a jejich manželské soužití trpí 
stereotypem. V opilosti se part-
neři prohodí, vymění si klíče od 
bytu a po kratičké radosti z něče-
ho nového se z této záměny roz-
točí kolotoč potíží. Od 19.00 h.

22. 3.. Koncert žáků ZUŠ/ZUŠ Lito-
měřice. Od 18.00 hod.

30. 3. SÓLO- best of pantomima/Ra-
dim Vizváry. Od klasické panto-
mimy k butó, od fyzické komedie 
až po současné mimické divadlo. 
Jeho pantomima je moderní, čis-
tá a aktuální. Od 19.00 hod.
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MUZEUM

Loňský první ročník akce přinesl nejen příjemné chvíle 
spojené s plaváním, ale i spoustu zábavy a doprovodného 
cvičení. Foto Tereza Kalinová

HRAD 
Milovníky kvalitních vín a pěk-

né hudby zve Centrum cestovního 
ruchu na Ples přátel vína. Uskuteční 
se 25. února od 20 hodin v hradu. 
Vstupenky jsou již nyní k zakoupení 
v recepci hradu a organizátoři upo-
zorňují, že kapacita míst je omezena. 

K degustaci budou připravena vína 
z moravského Vinařství Bábíček Vace-
novský a z žernoseckého Vinařství sv. 
Tomáše. Večerem, který zpestří taneč-
ní vystoupení Natálie Matyskové a pě-
vecké Věry Kmoníčkové ml., hudebně 
provede Band Rosti Pechouška. (eva)

26. 1. – 26. 3.  
Příroda Českého středohoří – 
kresby Petra Nesvadby 
Výstava kreseb grafika a ilustrátora 
Petra Nesvadby představí zajímavé 
zástupce fauny a flóry Českého 
středohoří. Pozornost je věnována 
zejména ohroženým a výjimeč-
ným druhům, pro které vytvořila 
příznivé životní podmínky zdejší 
specifická krajina.
16. 2. 2017, 17 h. 
Přírodou Českého středohoří 
Povídání s botaniky a zoology o 
zajímavostech přírody. Setkání 
proběhne v rámci doprovodného 
programu k výstavě Příroda České-
ho středohoří – kresby P. Nesvadby.
25. 2. 2017, 14 h 
Ornitologická vycházka 
S ornitologem Václavem Beranem 
se vypravíme objevovat ptačí druhy 
žijící ve městě a jeho blízkém okolí, 
a to v rámci doprovodného pro-
gramu k výstavě Příroda Českého 
středohoří – kresby Petra Nesvadby.

Pavlína Gutová

ARMENTIÈRES ZVE 
LITOMĚŘICKÉ UMĚLCE

V  listopadu pořádá  společ-
nost umělců Collectif la Lucarne 
z  družebního města Armentières 
výstavu, na které by ráda z Litoměřic 
přivítala výtvarníka, fotografa, tvůrce 
originálních děl nebo umělce v  jiné 
oblasti. Výstava se koná během jed-
noho víkendu, účastníkům je uhrazen 
pobyt. Autoři starší 18 let zde prezen-
tují díla na téma Sedmero hlavních 
hříchů. Každý se představí jedním dí-
lem ke každému hříchu, téma Lenost 
bude prázdné. Fotografie 3 děl zašlete 
na adresu e.filandr@seznam.cz.

Eva Filandrová

PŘEPLAVME KANÁL LA MANCHE
Město opět vyzývá seniory k  aktivitě. Stejně jako 

loni mají i letos šanci zkusit společně přeplavat kanál 
La Manche. Spolek LiPen pracující při knihovně K. 
H. Máchy se spolu se Zdravým městem Litoměřice a 
plaveckým bazénem opět inspiroval projektem SenSen 
- senzační senior Nadace Charty 77. Vyzývá všechny 
seniory, aby 35 kilometrů široký La Manche pokořili. 

Startuje se 2. února ve 13 hodin. Další společné plavá-
ní je naplánováno na 16. a 23. února. Součástí bude i do-
provodný program jako potápění a aqua-aerobik.  Plave 
každý dle svých možností, a to  i v jiných termínech, než 
jsou ty společné. Zájemce obdrží v knihovně nebo bazénu 
průkazku, do které si bude zapisovat uplavané metry. Za-
čátkem března vše sečteme a zjistíme, kam jsme doplavali. 

V loňském roce se podařilo kanál La Manche zdolat 
4,6 krát. Senioři dohromady uplavali 162  725 metrů.  
Sedmnáct členů spolku LiPen, jež je iniciátorem akce, 
přispělo 59 kilometry. Z Domova U Trati plavalo sedm 
lidí, ze Svazu nemocných civilizačními chorobami 26 
plavců a řada dalších jednotlivců.

Litoměřický bazén je dlouhý 25 metrů. 1400 přepla-
vaných bazénů představuje přesně 35 kilometrů.  Zdá 
se to hodně? „Ano, na jednoho plavce dost, ale když nás 

bude víc, proč to nezkusit? Plavání je zdravé, prospěš-
né, bezpečné a pozitivní,“ zve ostatní iniciátorka akce 
Ludmila Černá z LiPenu. Rita Vlčková,

koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice

NA SENIORY SE NEZAPOMÍNÁ
Vánočního posezení 

pro Litoměřičany starší 75 
let se 7. prosince v  domě 
kultury zúčastnilo více 
než pět stovek seniorů. Ti 
si domů odnášeli nejen 
vánočku, ale hlavně pří-
jemné zážitky a slavnostní 
náladu. K poslechu i tanci 
hrála skupina Vivasong, 
vystoupily mažoretky z 
Rozmarýnu a vánočně la-
děné písně zpívala žákyně 
ZUŠ  Věra Kmoníčková. 
Občerstvení zase připravi-
li a roznášeli učni gastro-
nomického centra Poho-
da.Krásné svátky vánoční 
a pevné zdraví  přišli za město popřát místostarosta Pavel Grund a vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.

Tím však iniciativa města nekončila. V následujících dnech roznášeli žáci 8. třídy 
Základní školy Boženy Němcové vánočky a balíčky zhruba stovce nejstarších seni-
orů, kterým už věk neumožnil zúčastnit se odpoledne v domě kultury. „Velmi jim 
za pomoc děkujeme, stejně jako dětem z 1. mateřské školy, které nám i letos nama-
lovaly přáníčka. Ta společně s ovocnými balíčky rozvezeme příští týden těm z nás, 
kteří žijí v domovech seniorů v Libochovicích, Čížkovicích, Milešově a v Terezíně,“ 
informovala pracovnice sociálního odboru Jitka Salusová. (eva)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BYLA REKORDNÍ
Diecézní charita Litoměřice rozpe-

četila všechny tříkrálové pokladničky 
a výtěžek je rekordní. Vykoledovala 
krásné 2 miliony 349 tisíc korun.  Do 
koledy v litoměřické diecézi se zapo-
jilo 23 charit, farností a děkanství. Tři 
králové naplnili 914 pokladniček. 

   „Na sbírce se podílelo téměř 3000 
dobrovolníků, bez kterých by nikdy 
neproběhla v takovém rozsahu. Jim i 
dárcům patří veliký dík nejen od nás, 
zástupců charit, ale především od 
těch, kterým sbírka pomůže,“ hod-
notí sbírku Růžena Kavková, ředitel-
ka Diecézní charity Litoměřice.

Veronika Vedejová, koordinátorka 
sbírky v litoměřické diecézi, dodává: 
„Nadšení z výtěžku je veliké, neméně 
se ale radujeme ze samotného 
průběhu sbírky a především z 
přístupu lidí. Setkávali jsme se s 
neskutečnou vřelostí a otevřeností.
Výtěžek, i když hodně pomůže, není 
hlavním smyslem Tříkrálové sbírky. 
Máme velikou radost, že se nám daří 
naplňovat i to nejdůležitější, a tím 
je nesení radostné zvěsti o narození 
Krista a potěšení druhých.“   

Výtěžek pomůže například náku-
pem kojenecké výživy pro azylový 

dům v Jiřetíně pod Jedlovou, náku-
pem kompenzačních pomůcek pro 
Domov sv. Zdislavy v Litoměřicích, 
nákupem léků nad rámec zdravot-
ního pojištění pro Hospic sv. Štěpá-
na, úhradou léčebných masáží pro 
chlapce z Libochovic, které nehradí 
pojišťovna, nákupem školních po-
můcek pro znevýhodněné děti a 
spoustě dalším potřebným.

Charita již také poděkovala koled-
níkům, kteří měli v neděli 22. ledna 
na hodinu a půl zimní stadion v Li-
toměřicích jen pro sebe.

Edith Kroupová 

Lenka Krucká a Sára Roušalová společně se 
spolužáky z 8. třídy ZŠ B. Němcové roznášely 
seniorům vánočky, které si vyzvedávaly na 
městském úřadu u Jitky Salusové a Petry 
Benešové. Foto Eva Břeňová 

CHYSTÁ SE PARKOUR
WORKSHOP PRO MLADÉ

Naprosto netradiční akce se 26. 
března odehraje v  sále domu kul-
tury. Stane se jí parkour workshop 
určený pro děti a mládež od 7 let. 
Účastníci se dozvědí, jak správně 
začít a postupovat v  tréninku par-
kouru a jak překonávat strach ze 
skoků. Naučí se novým technikám a 
užijí si spoustu zábavy pod vedením 
akreditovaných lektorů. 

Parkour je tréninková metoda, 
při které parkourista (traceur) pře-
konává překážky v přirozeném pro-
středí. Do tréninku se řadí i akroba-
tické prvky. 

Workshop v domě kultury je ur-
čen pro všechny zájemce o pohyb 
– pro začátečníky i pokročilejší. 
„Jde sice spíše o akci sportovního 
charakteru, nicméně tato věková 
kategorie zůstávala pro nás dosud 
neuchopená. Chtěli jsme proto pří-
mo v sále domu kultury nabídnout i 
aktivitu tohoto druhu,“ uvedla ředi-
telka MKZ Věra Kmoníčková. Více 
na www.mkz-ltm.cz. (eva)

AKCÍ PŘIBÝVÁ
Kalendář akcí domu kultury byl loni 

nabitý. Celkem 159 dní v roce se konala 
některá z akcí kulturního, společenské-
ho, osvětového či jiného charakteru. 
Zavítalo na ně přibližně 94,5 tisíce lidí, 
z toho 57,6 tisíc z nich si zakoupilo vstu-
penky. Zbytek tvoří návštěvníci vino-
braní, masopustu a dalších venkovních 
akcí, jejichž počty jsou vzhledem k ab-
senci vstupného jen odhadovány.   (km)
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TIPY PRO VÁS

IVAN VILÍM OPUSTIL ÚŘAD PRÁCE , KTERÝ ZAKLÁDAL 
Po 26 letech ve funkci ředitele Úřadu práce 

v Litoměřicích definitivně za sebou zavřel s pří-
chodem roku 2017 dveře své kanceláře Ivan 
Vilím. S ohledem na zákon o státní službě, kdy 
jeden z důvodů ukončení služebního poměru ze 
zákona je dovršení 70 let, tak končí dlouhá pro-
fesní etapa muže, který toho hodně dokázal. 

„Ivan Vilím byl jako signatář Charty 77 aktiv-
ní v  rámci zásadních změn v  naší společnosti, 
k nimž došlo na přelomu 80. a 90. let. Zároveň byl 
vůbec prvním a dosud jediným ředitelem Úřadu 
práce v  Litoměřicích a kromě jiného i aktivním 
členem basketbalového oddílu Slavoje. Za vše mu 
jménem tohoto města velmi děkuji,“ adresoval 
starosta Ladislav Chlupáč slova díků čerstvému 
sedmdesátníkovi, kterého přijal na radnici. 

Společně zavzpomínali na počátek 90. let, kdy 
se Ivan Vilím ujal funkce ředitele úřadu práce. 

„Přišel za mnou Zdeněk Bárta z  Občanského 
fóra a řekl - nebuď zbabělej, běž do toho. Tak 
jsem šel. Od tehdejšího ministra Horálka jsem 
převzal dekret a dal se do práce. Musím říct, že 
to byla docela partyzánština,“ vrací se Ivan Vi-

lím do doby minulé. Za podpory města se mu 
podařilo získat a následně nechat zrekonstruovat 
budovu nacházející se v havarijním stavu, sehnat 
zaměstnance a rozjet agendu úřadu, která mu 
jako bývalému programátorovi byla zcela cizí. 
Zkušenosti jel proto sbírat do Německa.  Nyní po 
26 letech za sebou nechává plně funkční úřad, o 
jehož novém řediteli dosud nebylo rozhodnuto. 

A co čerstvý sedmdesátník, otec 3 dcer a 
mnohonásobný dědeček plánuje ve své další ži-
votní etapě? „To je ta nejtěžší otázka. Na zimu 
prodám kravku a na jaře už nezaseju, jak říká 
děda Komárek ve filmu Na samotě u lesa. Ale 
teď vážně – začnu odpočívat. Cítím, že už to 
je potřeba,“ přechází od humoru k vážnějšímu 
tónu stále vitální Ivan Vilím, jemuž přejeme do 
dalších let hodně zdraví a životní pohody. 

Text a foto Eva Břeňová 

NENECHTE SI UJÍT MASOPUST 
Masopustním veselím ožije 

v sobotu 18. února Mírové náměs-
tí v Litoměřicích. Na účastníky 
čeká pravá česká zabíjačka, kej-
klíři, pohádky pro děti, chůdaři, 
písničky a řada soutěží. K akci již 
neodmyslitelně patří nejen stánky 
s občerstvením, ale i s řemeslnými 
výrobky. Zkrátka na náměstí bude 
veselo.

„Kdo se bude chtít zúčastnit ma-
sopustního průvodu a nemá mas-
ku, může se inspirovat a dokonce 
si ji vytvořit v  divadle ve výtvar-

né dílně, která bude otevřena po 
skončení pohádky začínající v  10 
hodin,“ upozornila ředitelka MKZ 
Věra Kmoníčková. „Věřím, že lidé 
se přijdou nejen podívat a pobavit, 
ale zapojí se i do průvodu, který 
vychází ve 14 hodin, a to nejlépe 
v maskách,“ dodala organizátorka. 

Masopust se již podruhé usku-
teční v sobotu. „Někteří z pracují-
cích lidí po změně termínu volali. 
Loni se osvědčila, proto k  ní při-
stupujeme i letos,“ vysvětlila ředi-
telka. (eva)

PROGRAM
Zabíjačka již od 10:00 hodin

10:00 Pohádka v divadle / workshop 
Tvoření masopustních masek
13:00 Zahájení masopustu (náměstí)
14:00 Bujarý průvod masek 
14:30 Pohádka Krejčík Honza
15:30 Hašlerka (kapela k tanci a zpívání)
16:00 Masopustní povídání a Zděndova 
pohádka
16:30 Hašlerka
17:00 Hodina plná masopustního veselí 
a soutěže o jitrničky

LITTLE STAR VYBERE 
SLAVNÁ POROTA

Profesor Eduard Klezla, hudební pedagog a hla-
sový poradce, který se mimo jiné proslavil i účastí 
v  porotě SuperStar, moderátorka, modelka a nyní 
i zpěvačka Iva Kubelková, zpěváci Dalibor Janda a 
Petr Kotvald, ale i herec a muzikant Milan Peroutka. 
To jsou zvučná jména porotců, kteří vyberou vítěze 
již 6. ročníku pěvecké soutěže Little star, pořádané 
Městskými kulturními zařízeními Litoměřice. 

Soutěž, která zpočátku měla pouze regionální am-
bice, se během pěti let stala celorepublikovou a loni 
již mezinárodní akcí. „Určena je jednotlivcům, kteří 
se mohou přihlásit do jedné ze třech věkových ka-
tegorií ohraničených dovršením třinácti, šestnácti a 
osmnácti let. Pro zapsání do příslušné kategorie je 
rozhodující věk v době konání semifinále,“ upozor-
ňuje ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.

Semifinále se koná v  sobotu 25. února v  divadle. 
Velké finále, na kterém vystoupí ti nejlepší z  každé 
kategorie, vypukne 7. dubna v 18 hodin na hlavním 
sále domu kultury. 

Opět budou připraveny zajímavé ceny. „Všichni při-
hlášení obdrží voucher na tři devadesátiminutové lekce 
zpěvu, tance a herectví od společnosti Talent Company, 
která je partnerem soutěže, stejně tak jako kapela Ho-
diny, která postupujícím předá svá nová CD,“ uvedla 
ředitelka Kmoníčková.

Finalisté budou soutěžit mimo jiné o čtrnáctidenní 
pobyt na Talent campu, nabídku sólového vystoupení 
na vinobraní  nebo o účast na jedinečném Dni ote-
vřených dveří na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka 
věnovaném pouze finalistům soutěže s možností indi-
viduálních konzultací s pedagogy z oddělení muzikálu 
a  oddělení populárního zpěvu. (eva)

LOUTKOVÝ FESTIVAL 
Již počtrnácté se v divadle 

uskuteční Litoměřický loutkový 
festival. Těšit se na něj můžete 
druhý březnový týden od 7. do 
12. března. Především pro malé 
diváky je připravena celá řada 
krásných představení. Uvidíte 
pestrou přehlídku loutek - od 
klasických starých marionet, přes 
hadrové panáky po moderní lout-
ky z různých materiálů a různých 
velikostí. V průběhu týdne se 
můžete těšit například na pohád-
ku Kocour v botách, O princi z 
knížky, Malířskou pohádku, Eko-
pohádku či pohádku Voda dobrá 
voda zlá v podání litoměřického 
souboru Li-Di. Přijedou zahrát 
loutkáři z celé republiky, mezi 
nimi i oblíbený profesionál v obo-
ru Víťa Marčík. Zlatým hřebem 
festivalu bude Divadlo Spejbla a 
Hurvínka, na které se můžete těšit 
v neděli 12. 3. od 15 hodin. Chy-
bět nebudou ani výtvarné dílny, 
doprovodný program a pestroba-
revná výzdoba celého divadla.

Tereza Rozmarová,
vedoucí divadla

PLES HOSPICE
Srdečně zveme na již XIII. ples 
Hospice sv. Štěpána, který se 
koná v pátek 17. února od 20 
hodin v sále hotelu Koliba. Hra-
je skupina RELAX Martina Do-
lejšího, vstupenky v ceně 200 Kč 
si zájemci mohou zakoupit pří-
mo v Hospici sv. Štěpána. 

OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL  • OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL

Eduard Klezla, Iva Kubelková a Dalibor Janda budou 
jedni z porotců letošního ročníku Little Star.
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