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SLOVO STAROSTY
Milí přátelé, 

díky Vaší 
podpoře 
jsem jako sta-
rosta vstoupil 
do pátého 
volebního 
období. Zá-
roveň mě 
Vaše hlasy 
poslaly do 

Senátu.  Oba výsledky pro mě 
skutečně mnoho znamenají. Vní-
mám je jako ocenění šestnáctileté 
práce ve funkci starosty Litomě-
řic, kdy jsem spolupracoval s ce-
lou řadou obcí a jejich představi-
teli. Velice děkuji za podporu své 
rodině, všem, kteří jste mi dali 
hlas, a spolupracovníkům, jež mi 
po celou dobu pomáhali. Jsem 
připraven zastávat funkci sená-
tora se stejnou zodpovědností a 
nasazením, jako jsem dosud vy-
konával a nadále budu vykonávat 
funkci starosty Litoměřic.
Troufám si tvrdit, že pro další 
rozvoj bude velkým přínosem 
fakt, že díky poslanecké funkci 
místostarosty Karla Krejzy má 
město Litoměřice a potažmo 
celý region zastoupení v hor-
ní i dolní komoře Parlamentu 
ČR.  Zkušenosti z komunální 
politiky a potřeby vás, obyvatel, 
tak můžeme snadněji dostat na 
místa, kde zákony vznikají.
Často se mě ptáte, zda-li se dají 
funkce starosty a senátora efek-
tivně skloubit. Jsem přesvěd-
čen, že ano. Udělám vše pro to, 
abych vás nezklamal. 
Na závěr mi dovolte popřát 
Vám krásné, klidné a spokojené 
svátky vánoční strávené v kru-
hu rodiny.       Ladislav Chlupáč

LADISLAV CHLUPÁČ 
MÁ DŮVĚRU VOLIČŮ
Město Litoměřice má nové vedení, respektive staronové. Zastupitelé roz-

hodli většinou hlasů, že i v následujících čtyřech letech povede Litoměřice 
Mgr. Ladislav Chlupáč (ODS). Učinili tak 1. listopadu v kongresovém sále 
hradu v úvodu ustavujícího jednání zastupitelstva a poté, co složili slib za-
stupitele. Slavnostní atmosféru umocnila státní hymna a žehnání jejich práce 
biskupem Janem Baxantem.

Post prvního místostarosty bude nadále zastávat Mgr. Karel Krejza (ODS). 
Třetím (neuvolněným) místostarostou zůstává Mgr. Václav Červín (Sport a 
zdraví). Ke změně ve vedení však dochází v případě druhého místostarosty. 
Stal se jím dosavadní radní Lukas Wünsch (Severočeši Litoměřice), který na-
hradil Ing. Pavla Grunda, jehož sociální demokracie se do zastupitelstva nedo-
stala. Zástupci opozice se hlasování vesměs zdrželi. Proti však byl v naprosté 
většině Petr Panaš (Piráti a Zelení).

Rada města zůstane nadále devítičlenná. Jejími členy se po svém zvolení 
automaticky stali starosta a místostarostové. Doplní je Ing. Radek Lončák, 
MUDr. Petr Kubec, MUDr. Leoš Vysoudil, PhDr. Filip Hrbek (všichni ODS) 
a Mgr. Petr Hošek (oba Severočeši Litoměřice). Posledně jmenovaný nahradil 
PhDr. Olgu Kubelkovou, která se mandátu vzdala ze zdravotních důvodů.

Více k volbám na straně  3, 4 a 5. (eva)

PALACHOVA ULICE JE ZCELA PRŮJEZDNÁ, PŘIBYLO JEDNOSMĚREK
Průjezd Palachovou ulicí byl na konci listopa-

du v plném rozsahu obnoven. Stavebně náročná 
a téměř dva roky trvající rekonstrukce jedné z 
páteřních komunikací města skončila. Silnice 
je prozatím v režimu předčasného užívání, a to 
do doby kolaudace celé stavby. K té však dojde 
až poté, co budou odstraněny některé závady, 
jako je například výměna uschlých stromů za 
nové, úprava zeleně apod.

Zároveň se spuštěním provozu v plné délce 
Palachovy ulice došlo ke zjednosměrnění ně-
kterých navazujících ulic a dalším úpravám v 
organizaci silničního provozu. 

Změna se dotkla ulic Šaldova, Palachova (od 
ulice Masarykova po Šaldovu), Resslova, Křiží-
kova, části ulic Tylova a Palackého. „Završen tak 
byl koncept organizace dopravy v širších vztazích 
ulic a bloků mezi ulicemi Na Valech a Teplická. 
Dosud byly jednosměrné pouze některé. Změ-
nou došlo k logickému dokončení uceleného 
jednosměrného systému, mimo jiné i k legaliza-
ci rozsahu parkování,“ vysvětlil vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství Jan Jakub. Na 
některých místech při zachování obousměrného 
provozu totiž nebyly dodrženy parametry pro 
průjezd vozidel při zachování parkování po obou 
stranách vozovky. Jinde zase šířka komunikace 

neumožňovala hladký průjezd autobusů a v pro-
tisměru jedoucích vozidel apod.

Vzhledem ke zjednosměrnění Palackého uli-
ce bylo třeba přemístit autobusovou zastávku 
„horní nádraží“ před odbočku do ulice Křižíko-
va, kterou budou autobusy sjíždět do ulice Pala-
chova a k zastávce naproti kinu.

Město ve spolupráci s dopravními inženýry 
a dopravní policií řeší dopravu v této lokalitě 
způsobem, který reaguje na připomínky a po-
žadavky řady obyvatel. „Bohužel nebylo možné 
vyhovět všem,“ dodala vedoucí odboru územní-
ho rozvoje Venuše Brunclíková. (eva)

ROZSVÍTÍME
VÁNOČNÍ STROM
Na Mírové náměstí byl usazen vá-

noční strom. Smrk ztepilý, který se 
nacházel v Husově ulici, městu daro-
vala soukromá osoba. I s vánoční vý-
zdobou se rozzáří v pátek 7. prosince. 
Rozsvítí ho starosta Ladislav Chlupáč 
v 18 hodin. Vánočně laděný program 
plný pohádek, zpěvu, zábavy a soutěží 
o ceny však začíná již v 15.00 hodin 
fanfárami a koledami. (pek)

ČTĚTE UVNITŘ
  Město získalo 50 milionů na 

stavbu startovacích bytů (str. 2)
 Lidem vadí provoz diskotéky 

Severka (str. 3)
 Představujeme vám nově zvo-

lené zastupitele  (str. 4 a 5)
 Jaké vánoční akce na vás tento 

měsíc čekají?  (str. 16)

Radniční zpravodaj

OSLAVY 100. VÝROČÍ REPUBLIKY. S tatíčkem Masarykem v podání moderátora a baviče Vladimíra Hrona se lidé 
zdravili poslední říjnový víkend na výstavišti, kde vrcholily celokrajské oslavy. V pestrém programu nechyběla ani módní 
přehlídka oděvů charakteristických pro První republiku, včetně svatebních šatů. Více na straně 13.          Fota Eva Břeňová

DVOUMĚSÍČNÍK   ČÍSLO 6   ROČNÍK XII     5.  PROSINCE 2018 ZDARMA

LITOMĚŘICE



CHYSTANÉ
OPRAVY 

... město bude nadále pokračo-
vat v opravě přístupového chod-
níku na Mostnou horu. V příštím 
roce do rekonstrukce dalšího 
úseku investuje zhruba 600 tisíc 
korun.

... v příštím roce dojde k rekon-
strukci chodníku ve Švermově 
ulici, vedoucího naproti Domu 
s pečovatelskou službou. Odbor 
územního rozvoje městského úřa-
du má na opravu připraveno 800 
tisíc korun. 

... nový chodník bude vybudo-
ván také u Družby. Investice si 
vyžádá 280 tisíc korun. 

... na celkem 1,2 milionu korun 
vyjde oprava veřejného osvětlení 
v Zahradnické ulici. Jde o nejvyšší 
položku, nicméně drobnější opra-
vy veřejného osvětlení se dotknou 
i řady dalších míst. (eva)

NOVÁ BUDE 
JARNÍ ULICE 
Opravy komunikací na 

Miřejovické stráni pokračují. Letos 
byla dokončena výstavba ulice 
navazující na Jasanovou (zatím 
nemá jméno). Nyní přichází na 
řadu ulice Jarní.  Realizace projektu 
zahrnujícího výstavbu dešťové 
kanalizace a pokládku dlážděného 
povrchu právě začala. 

Naopak z rozpočtu na příští 
rok vypadla oprava Zelené ulice. 
„A to i přesto, že je k dispozici 
stavební dokumentace a pracujeme 
na přípravě stavebního povolení. 
Nedošlo totiž k dohodě některých 
vlastníků zdejších nemovitostí s 
městem,“ vysvětlila vedoucí odboru 
územního rozvoje městského úřadu 
Venuše Brunclíková.

Opravy ulic na Miřejovické 
stráni totiž v souladu s usnesením 
zastupitelstva probíhají pouze 
v případě, že každý vlastník 
přilehlého pozemku přispěje 
na realizaci projektu 50 tisíci 
korunami. „V součtu jde o 
výrazně nižší částku, než bývají 
náklady města, nicméně z 
principu je třeba zachovat rovný 
přístup ke všem,“ podotkla 
Venuše Brunclíková. (eva)

REVITALIZACE
PIVOVARU ZAČÍNÁ

Revitalizace levé části objektu bý-
valého pivovaru začne za několik dní. 
Poté, co město získalo dotaci ve výši 
11,4 milionu korun, dojde k pod-
pisu smlouvy s dodavatelem stavby 
(INSKY) Celkové náklady projektu, 
jehož realizace potrvá zhruba rok, 
jsou předběžně vyčísleny na 22 mi-
lionů Kč.

Zároveň bude na přelomu roku 
vyhlášeno výběrové řízení na provo-
zovatele pivovaru.  „Nyní ladíme jeho 
podmínky. Například Ministerstvo 
průmyslu a obchodu vyžaduje jako 
poskytovatel dotace kromě jiného i 
znalecký posudek na výši nájemné-
ho, a to s ohledem na ceny v daném 
místě a čase obvyklé,“ informovala 
vedoucí odboru územního rozvoje 
MěÚ Venuše Brunclíková. Jméno 
provozovatele by mělo být známo 

asi na jaře. „V průběhu stavby s ním 
budeme spolupracovat tak, aby ob-
jekt vyhovoval budoucím potřebám. 
Dodávka a instalace technologií po-
třebných k provozu již ale bude v jeho 
režii,“ upřesnila vedoucí odboru. 

Cílem projektu je zahájit 
revitalizaci a oživení objektu o 
hrubé podlažní ploše 765 metrů 
čtverečních pro účely průmyslové 
výroby a podnikání a zároveň 
obnovit tradici výroby piva. Stavba 
potrvá zhruba rok. Obdobným 
způsobem hodlá město revitalizovat 
i pravou část areálu. „V průběhu 
roku 2019 chceme požádat o dotaci 
na vybudování podmínek pro 
vznik turisticky veřejně přístupné 
sklárny. Prostory opět nabídneme 
do pronájmu,“ nastínil plány 
místostarosta Karel Krejza. (eva)

ROSTE  ZELENÁ OÁZA
Vítězný projekt letošního participativního rozpočtová-

ní, kterým je „Zelená oáza ve středu města“, nabývá kon-
krétních rozměrů. V prostoru mezi základní školou Lin-
gua Universal a kinem vznikla místo asfaltové zatravněná 
plocha, která bude sloužit jako odpočinková zóna pro ve-
řejnost, školáky a i návštěvníky kinokavárny. 

Realizace projektu se ve finále ukázala být náročněj-
ší, než jeho předkladatelky Dana Kvapilová Fryčová a 
Blanka Ježková ze školy Lingua Universal předpokládaly. 
Počítaly totiž se získáním dotace, která nakonec nepřišla. 
Celkové náklady zatím vystoupaly už k 800 tisícům Kč. 
Škola se však rozhodla projekt dofinancovat ze svého. 
Úpravy byly podle slov ředitelky Ježkové náročné. Bylo 
třeba vytrhat starý nevyhovující asfalt, povrch vyrovnat 
a zatravnit. Došlo k odstranění dvou přístřešků a dosta-

vění zdi. „Zdaleka nejsme hotovi. Čekají nás další úpra-
vy v hodnotě půl milionu korun. Plánujeme položení 
funkčního sportovního povrchu v místech, kde bývaly 
přístřešky, zakoupení dalšího hracího prvku a stavbu 
zastřešené venkovní učebny. Chceme také živým plotem 
oddělit zelenou část od parkoviště,“ nastínila náročnost 
proměny Blanka Ježková.

Do letošního třetího ročníku participativního roz-
počtování byly přihlášeny čtyři projekty. Pro vítězný hla-
sovala v dubnu většina přítomných obyvatel během ve-
řejného diskusního fóra „Desatero Litoměřic“. V rámci 
participativního rozpočtování město uvolní každoročně 
200 tisíc korun a kdokoli z obyvatel může přijít s návr-
hem, jak částku smysluplně využít. Loni byla v rámci této 
akce vybudována Bosá stezka v areálu ZŠ U Stadionu, 
předloni lanová dráha na úpatí Mostné hory. Oba pro-
jekty slouží všem obyvatelům Litoměřic. (bub)

DALŠÍ JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
Zajímá vás, s jakým rozpočtem 

bude hospodařit město v příštím 
roce? Pak přijďte na veřejné 
jednání zastupitelstva, které se 
uskuteční ve čtvrtek 6. prosince od 
16 hodin v hradu. (eva)

LITOMĚŘICE ZÍSKALY PADESÁT MILIONŮ 
KORUN NA STAVBU STARTOVACÍCH BYTŮ 

Rozhodnuto! Litoměřice získaly padesátimilio-
novou dotaci na výstavbu 52 startovacích bytů o 
průměrné rozloze 50 metrů čtverečních. V nízko-
energetickém standardu vzniknou rekonstrukcí 
bývalé vojenské ubytovny v Jiříkových kasárnách. 
Rozhodnutí o přidělení dotace ze Státního fondu 
životního prostředí, určenou na podporu inova-
tivních projektů, již starosta obdržel.

„Máme velkou radost. Budeme moci nabíd-
nout levné bydlení lidem, kteří ho potřebují, a 
zároveň najít smysluplné využití pro chátrají-
cí objekt,“ neskrývá nadšení starosta Ladislav 
Chlupáč. Komu budou byty určeny a za jakých 
podmínek, se stane předmětem dalšího rozho-
dování. 

Náklady na bydlení mají být nízké. Půjde totiž 
v České republice o první tzv. aktivní veřejnou 
budovu, koncipovanou jako „energeticky aktiv-
ní“. „Což znamená, že by měla v rámci primární 
energie spotřebovávat méně energie, než vyrobí 
z obnovitelných zdrojů,“ vysvětlil energetický 
manažer města Jaroslav Klusák. V plánu je in-
stalace fotovoltaické elektrárny jak na střeše, tak 
na plášti budovy, renovace objektu v pasivním 
energetickém standardu, využití dešťové i od-
padní vody či napojení na akumulační systém a 
systém elektromobility. Nevýhodou projektu se 
na druhou stranu zdají být vysoké náklady měs-
ta na rekonstrukci vybydleného objektu. „Díky 
moderním technologiím, které chceme použít, 
však bude podíl města za 20 let zaplacen,“ před-
pokládá místostarosta Karel Krejza. 

Náklady projektu jsou předběžně vyčísleny 
na 130 milionů korun. V příštím roce dojde 
k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby, která by měla být ukončena nejpozději 
v roce 2021. Eva Břeňová 
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KONTROLNÍ VÝBOR
POVEDE OPOZICE
Kontrolní výbor jako poradní or-

gán zastupitelstva povede opoziční 
zastupitel. Respektive Jiří Adámek z 
ANO 2011, který nahradil komunis-
tu Mgr. Jaroslava Růžičku, jenž tento 
post zastával v předchozích čtyřech 
letech.  Dalšími členy jsou: Aleš Sti-
bal (Zelení a Piráti), Radek Voženílek 
(Sport a Zdraví), Jiří Skřivánek (Se-
veročeši Litoměřice), Roman Kozák 
(ODS), Ing. Jan Fišera (ODS), Jaro-
slav Růžička (KSČM)

Finančnímu výboru bude i nadále 
předsedat Ing. Radek Lončák z ODS. 
Spolupracovat přitom bude s Ing. 
Markem Kocánkem (ANO 2011), 
Ing. Janem Hrkalem (Zelení a Piráti), 
Ing. Vladimírem Kestřánkem, DiS., 
MBA (ODS), Mgr. Janem Fibichem 
(Severočeši Litoměřice), Ing. Libuší 
Křížovou (KSČM), Davidem Šiku-
lou, DiS. (Sport a Zdraví).          (eva)

VOLBY VYHRÁLA ODS
Město Litoměřice má za sebou ko-

munální i senátní volby. Svou pozici 
v 27členném zastupitelstvu upevnila 
ODS, když místo dosavadních sedmi 
mandátů posílila o další dva. 

Občanští demokraté vedení Ladi-
slavem Chlupáčem obdrželi celkem 
27,3 % hlasů. O 5 % tak překonali 
druhé ANO 2011, jemuž tento vý-
sledek zajistil 7 míst, tedy stejně jako 
doposud. Třetí nejsilnější stranou v 
zastupitelstvu se stal nováček voleb 
„Zelení a Piráti“, jenž v koalici obsadil 
hned čtyři místa. Čtvrtí skončili Se-
veročeši Litoměřice se třemi mandá-
ty. KSČM a Sport a zdraví shodně za-
sedli do dvou zastupitelských křesel. 

 Do zastupitelstva  poslali voliči 
hned devět nových tváří. Za ODS 
to je Filip Hrbek, Petr Klupák a Ro-
man Kozák. Za ANO si prvně práci 
v komunálu vyzkouší Marek Kocáne-
kVlastimilem Novákem, Jiří Adámek 
a Josef Douša. Na kandidátce Severo-
čechů uspěl Petr Skřivánek. Nová je 
i Lenka Simerská a Aleš Stibal, které 
do zastupitelstva poslali voliči za Pi-
ráty a Zelené. 

Po mnoha letech nemají v za-
stupitelstvu své zastoupení lidovci, 

sociální demokraté a TOP 09. Po 
mnoha letech tak skončil dlouho-
letý komunální politik Jiří Landa, 
stejně jako sociální demokrat Pavel 
Grund, který poslední volební ob-
dobí zastával funkci místostarosty. 
Stejný osud potkal i TOP 09 a jejího 
lídra Martina Hrdinu. Pětiprocent-
ní hranici nutnou pro vstup do za-

stupitelstva nepřekonal ani nováček 
voleb – Strana přímé demokracie 
Tomia Okamury vedená Domini-
kem Hankem.

Volební účast v Litoměřicích 
(42,63%) byla již tradičně nižší než 
celorepubliková (47,3%). Z celkem 
19 133 zapsaných voličů jich k ur-
nám dorazilo 8 144.      Eva Břeňová

LADISLAV CHLUPÁČ 
JE TAKÉ SENÁTOR

Město Litoměřice, stejně jako celý litoměřický, roud-
nický a slánský region, mají nového senátora. Stal se jím 
Mgr. Ladislav Chlupáč, který ve druhém kole senátních 
voleb porazil MUDr. Ondřeje Štěrbu (ANO 2011). 

Ladislav Chlupáč získal ve druhém kole 56,4%, což 
představovalo 10 930 platných hlasů. Ondřej Štěrba ob-
držel o 12% hlasů méně. Celkově na třetím místě skončil 
litoměřický lékař Miroslav Jiránek (PRO Zdraví) se 12,9 
%, čtvrtý byl podnikatel Libor Uhlík (11,72%) a pátý ko-
munista Josef Šenfeld. Pro mnohé překvapující kandida-
tura nepravomocně odsouzeného bývalého středočeské-
ho hejtmana Davida Ratha neskončila úplným fiaskem, 
jak by se dalo očekávat. Bývalý sociální demokrat totiž 
získal v prvním kole 2 323 hlasů, čímž překonal Jana 

Vondrouše (NE-volim.cz) i Františka Novotného (SPD). 
Ladislav Chlupáč ve druhém kole jednoznačně kra-

loval ve všech městech senátního obvodu, s výjimkou 
Lovosic. V Litoměřicích porazil svého protikandidáta o 
téměř 20%  (59,5%, 40,5%), ještě výraznějšího úspěchu 
dosáhl v Roudnici nad Labem (63%, 37%). Naopak v Lo-
vosicích vyhrál Ondřej Štěrba o 20%. Zajímavá situace 
byla ve dvou městech Slánska – ve Slaném a Velvarech. 
Zde v prvním kole porazil Ladislava Chlupáče domácí 
kandidát, bývalý ministr školství Josef Dobeš (NK). Ve 
druhém kole však voliči přáli starostovi Litoměřic. Ob-
dobná situace panovala i v Úštěku, kde první kolo vy-
hrál pořadatel místních kulturních akcí Libor Uhlík. Ten 
však ve druhém kole veřejně podpořil právě Ladislava 
Chlupáče.  

Volební účast má v senátním obvodu Litoměřicka a 
Slánska stále klesající tendenci. V roce 2006 dosáhla ve 
druhém kole 23 procent, o šest let později již jen 16,8 
%. Nyní ještě poklesla o další tři desetiny procenta. (eva)

POZDRAV
A PODĚKOVÁNÍ

Od sametové revo-
luce jsem byl vždy 
zvolen do zastu-
pitelstva, letos již 
ne. Počítal jsem s 
tím, protože jsem 
chtěl uvolnit místo 
mladším kolegům. 

Za celou tu dobu jsem měl možnost 
spolurozhodovat o věcech, které jsou 
dnes pro mnohé jako odjakživa. Pře-
vzetí sportovišť, škol, zdravotnických 
zařízení, domu kultury, kasáren atd. 
Založení příspěvkových organizací 
a městské policie. Postupně vznik-
la v politice nová slova či sousloví, 
nic sice neříkají, ale starostlivě znějí. 
Audit čehokoliv, nejlépe nezávislý, 
vyslat signál občanům, hledat peníze 
v rozpočtu, být řádný hospodář atd. 
Dvanáct let jsem byl i radním. To si 
velmi považuji, protože je nás myslím 
sedm, co jsme tři a více období byli 
radními. Jak říkají hokejisté, jsem za 
to rád a užívám si to. V Litoměřicích 
se žije krásně. MUDr. Pavel Kejř

LIDEM VADÍ DISKOTÉKA SEVERKA
Stížnosti na diskotéku Severka zaznamenává 

ve velkém množství starosta Ladislav Chlupáč. 
Týkají se hluku souvisejícího nejen s hlasitou 
hudbou, ale i hlučným chováním lidí před dis-
kotékou, kde oproti minulosti více postávají v 
důsledku protikuřáckého zákona. Na radnici se 
proto uskutečnily dvě schůzky, a to jak s maji-
telem objektu, tak s provozovatelem podniku. 
Nechyběli ani zástupci hygieny, městské poli-
cie, stavebního úřadu a dalších úřadů.  Cílem 
bylo najít řešení, které pomůže situaci v lokalitě 
uklidnit.

„Jako první jsme nechali na objektu nainstalo-
vat mobilní kameru napojenou na monitorovací 
kamerový systém městské policie,“ informoval 
starosta Ladislav Chlupáč. Věří, že vědomí o 
monitorování místa může mít preventivní efekt 
před rizikovým chováním. Ačkoliv městská poli-

cie dosud k místu pravidelně každou páteční noc 
zajížděla, ne vždy byl výjezd tzv. „na slepo“ po-
třeba. Po instalaci kamery proto budou výjezdy 
efektivnější. 

Co se týče hluku vycházejícího ze samotné dis-
kotéky, její provozovatel upravil dveře a majitel 
objektu objednal odborné měření hlučnosti, a to 
na základě požadavků hygieniků. Zároveň dali 
svým zaměstnancům pokyn, aby míra hlasitosti 
produkce byla výrazně nižší. Starosta je dále požá-
dal, aby provozovatel zajistil i vlastní pořádkovou 
službu, která bude dohlížet, aby se lidé před disko-
tékou neshromažďovali ve větší míře a nehlučeli. 

Ačkoliv si vedení města je vědomo toho, že pro-
voz takového podniku v hustě obydlené zástavbě 
není zdaleka ideální, zakázat ho nemůže. Legisla-
tiva mu to totiž neumožňuje. (eva) 

Technik městské policie Pavel Frk při instalaci 
kamery, která monitoruje dění v okolí diskotéky 
Severka. Foto Andrea Pěkná

Členové volební komise v budově Základní školy Na Valech při sčítání hlasů. 
Na snímku zapisovatelka komise Marcela Škrancová s jejím předsedou Vlas-
timilem Novákem. Foto Eva Břeňová
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Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
(ODS)
66 let, absolvent 
strojní průmyslo-
vé školy a peda-
gogické fakulty. 
Do komunální 
politiky vstoupil z  
pozice ředitele Zá-

kladní školy v Ploskovicích. Dlouho-
letý politik města Litoměřice. V letech 
1998 – 2002 byl radní města, od roku 
2002 zastává funkci starosty. Pod jeho 
vedením se Litoměřice zařadily na se-
veru Čech mezi nejúspěšnější žadatele 
o evropské dotace. Má tři dospělé děti, 
manželka je učitelkou Masarykovy 
základní školy. K jeho zálibám patří 
hlavně hudba a sport. Byl dlouhole-
tým aktivním hráčem basketbalu a 
kopané, instruktorem lyžování a pla-
vání, s trenérskou třídou pro basketbal 
a žákovský tenis. Letos v říjnu říjnu byl 
zvolen senátorem.

Mgr. Karel KREJZA 
(ODS)

50 let, absolvent 
Matematicko - fy-
zikální fakulty Uni-
verzity Karlovy již 
tři volební období 
pracuje jako zastu-
pitel a zároveň rad-

ní města, posledních osm let zastával 
funkci prvního místostarosty. Do jeho 
gesce spadají ekonomika, majetek, 
školství a sport, věnuje se i spolupráci 
s ochotnickými spolky a dalšími sub-
jekty v oblasti kultury. Mezi koníčky 
patří hlavně sport a cestování. Má dvě 
děti.

Lukas WÜNSCH
(Severočeši Litoměřice)

44 let, vzdělání stře-
doškolské. Narodil 
jsem se v Litomě-
řicích, kde stále 
žiji. Mé civilní za-
městnání je výuka 
na střední škole 

dopravní v Praze a také přednáším ve 
výcvikovém centru posádek letadel 
na letišti v Ruzyni. Do minulého vo-
lebního období jsem pracoval u Čes-
kých aerolinií. Jsem držitelem pilotní 
licence pro motorová letadla, a proto 
rád létám nad krásným Českým stře-
dohořím. Ve volných chvílích se věnuji 
mé rodině a svým dvěma dcerám. Baví 
mě rekreační sport – plavání, in-line 
brusle.

Mgr. Václav ČERVÍN 
(Sport a zdraví)

48 let, Vysoko-
školské vzdělání 
- PF UK Praha. 
Učitel, trenér juda. 
Jsem ženatý, mám 
manželku Petru a 
dcery Michaelu a 
Terezu. Od srpna 

1989 pracuji na ZŠ Litoměřice, Lado-
va 5. Začínal jsem jako brigádník - po-
mocník školníka, pak učitel, zástupce 
ředitele a nyní už více jak 10 let jako 
ředitel. Do komunální politiky jsem 
vstoupil po komunálních volbách v 
roce 2002. Po letošních volbách začnu 
své již páté volební období. Od roku 
2002 jsem členem Rady města a od 
roku 2008 místostarostou. Mým ko-
níčkem je veškerý sport, dále zahrada.

Roman KOZÁK (ODS)
45 let, absolvent 
Obchodní aka-
demie Ekonom, 
Section Engineer.  
Poslání v zastupi-
telstvu vnímá jako 
závazek pro okolí, 
nikoliv jako pří-

ležitost honby za korytem. Rád by 
do zastupitelstva vnesl zdravý selský 
rozum, který u některých bývalých 
členů postrádal. Pracuje ve vedení vý-
roby potravinářské firmy Mondelēz, 
známé jako DELI Lovosice, dlouhá 
léta provozoval bowlingové centrum 
v Litoměřicích. Nerad prohrává a do 
všech aktivit jde naplno. Rád jezdí na 
kole, rybaří a lyžuje.

Ing. Ivo ELMAN (ODS)
55 let,  absolvent 
VŠ – provozně 
ekonomická fakul-
ta, ředitel Technic-
kých služeb města 
Litoměřice. Je že-
natý, má 3 dospělé 
syny. Zajímá se o 

dění v Litoměřicích, ať jde o společen-
ský život, kulturu či sport. Je milovní-
kem domácích mazlíčků. Jeho snahou 
je dle vlastních slov v co největší míře 
zpříjemnit obyvatelům Litoměřic  ži-
vot v tomto krásném městě. Baví ho 
cykloturistika, rybaření.

PhDr. Filip HRBEK 
(ODS)

31 let, absolvent 
Filozofické fa-
kulty UJEP, his-
torik – interní 
doktorand tam-
též, koordiná-
tor, konzultant. 
Rovněž se věnuje 

česko-německým vztahům.  Dlou-
hodobě se snaží rozvíjet spolupráci 
středních škol s univerzitami. Jako 
konzultant se zabývá problemati-
kou zahraničních vztahů. Již řadu 
let se věnuje spolupráci Litoměřic 
s partnerskými městy, především 
Fuldou, Armentières a Míšní. Z 
pozice zastupitele by se chtěl za-
měřit na lepší funkčnost Litoměřic 
jako celistvé městské aglomerace 
(další územní rozvoj, zlepšení do-
pravní situace, zeleň) a plné vyu-
žití ohromného potenciálu našeho 
města (výzkumné projekty, podpo-
ra vzdělávání, zahraniční spoluprá-
ce, turismus). Rád cestuje, a to i do 
méně známých míst (např. Rumun-
sko, Gruzie, Ázerbájdžán).

Mgr. Petr KLUPÁK 
(ODS)

34 let, absolvent 
UJEP Ústí n. La-
bem, Pedagogic-
ká fakulta, ředitel 
ZŠ Na Valech. 
Žije s rodinou 
v Litoměřicích. 
Má 2 děti (5let a 

1rok). Dříve pracoval jako pedagog 
na GJJ v Litoměřicích a nyní je ře-
ditelem Základní školy Na Valech. 
Ve volném čase se věnuje rodině 
a sportu, především fotbalu, jako 
rozhodčí. Dále je místopředsedou 
Okresního fotbalového svazu. 

Mgr. Petr HOŠEK 
(Severočeši Ltm.)

41 let, absolvent 
Pedagogické fa-
kulty UJEP Ústí 
nad Labem (čes-
ký jazyk a dějepis 
pro střední ško-
ly.) Už  20 let jsem 
učitel  základní 

školy a posledních 9 let také zá-
stupce ředitele Masarykovy základ-
ní školy v Litoměřicích. Kandidoval 
jsem za hnutí Severočeši Litoměři-
ce. Mými koníčky jsou historie, 
historický šerm, rekreační sport, 
vaření a dobrá knížka, především 
historický román. Velkou náplní 
mého volného času je i má sedmi-
letá dcera.

Ing. Radek LONČÁK, 
MBA (ODS)

53  let,  ženatý, s    
manželkou máme 
3  děti.  V  Litomě-
řicích  spolu žijeme  
již  28 let.  Vystudo-
val  jsem  VŠCHT 
a  absolvoval  MBA 
studium  se  zamě-

řením  na ekonomiku  zdravotnictví.  
Od r. 2013  jsem výkonným ředitelem 
a předsedou správní rady litoměřické 
nemocnice.  Na vedení města se po-
dílím přes 12 let a v rámci svého půso-
bení jsem  se  zabýval  především ob-
lastmi zdravotnictví, sociálních  věcí  a  
finančního  řízení města. Jsem připra-
ven působit zde nadále.  K  mým záli-
bám  patří  hlavně  kultura, cestování, 
astronomie, lyžování, rybaření.

MUDr. Leoš VYSOUDIL, 
MBA (nestraník za ODS)

46 let, lékař. Ab-
solvent ltm. gym-
názia a  Lékařské 
fakulty Univerzity 
Karlovy. Od roku 
1996 pracoval jako 
lékař v litoměřic-
ké nemocnici, od 

roku 2013 provozuje soukromou 
praxi ve Štětí. Má atestaci z interny, 
všeobecného praktického lékařství 
a veřejného zdravotnictví. V roce 
2011 získal manažerské vzdělání 
MBA. Komunálním politikem je od 
roku 2002, kdy 8 let byl radním a za-
stupitelem města Štětí, od roku 2010 
je zastupitelem města Litoměřice. Je 
ženatý, manželka je lékařka a má dva 
syny.

MUDr. Petr KUBEC
(nestraník za ODS)

50 let, lékař, ab-
solvent gymnázia 
a  následně  1. 
Lékařské  fakulty 
Univerzity  Kar-
lovy v Praze. Po 
ukončení  stu-
dia nastoupil 

na 1. interní oddělení Městské  
nemocnice  v  Litoměřicích, od 
roku 2002 provozuje soukromou 
alergologickou praxi. Poslední tři  
volební období pracoval jako za-
stupitel města a zároveň byl před-
sedou zdravotní a sociální komi-
se. S manželkou, která je lékařka, 
má čtyři děti.

ZASTUPITELÉ

TOMÁŠ SARNOVSKÝ  
(ANO 2011)

47 let, od roku 
1996 jsem OSVČ 
a podnikám v ob-
lasti grafického 
designu a infor-
mačních tech-
nologií. Jsem za-
stupitelem druhé 

volební období. Jako zastupitel se 
chci věnovat problematice marke-
tingu města, rozvoji veřejného pro-
storu a podpoře podnikatelů.
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Ing. Vladimír MATYS 
(ANO 2011)

65 let, absolvent 
VŠ ekonomické v 
Praze, podnikatel 
v dopravě. Bydlím 
v Litoměřicích 40 
let. Mám dvě vnuč-
ky, čtyři děti, psa a 
manželku. Praco-

val jsem 20 let v ČSAD Lovosice, 25 
let pracuji ve vlastní dopravní firmě 
Bohemiasped s.r.o. Litoměřice. Jako 
opoziční zastupitel jsem byl čtyři 
roky předsedou dopravní komise a 
od r. 2017 jsem členem dozorčí rady 
nemocnice. Snažím se věnovat rodi-
ně, kamarádům, sportovat a cestovat. 
Pracovat v zastupitelstvu jsem si vždy 
přál, ale práce opozičního zastupitele 
mě nenaplňuje. Mezi mé záliby patří 
sport, rybaření, cestování.

MUDr. Ondřej ŠTĚRBA 
(ANO 2011)

47 let, druhoates-
tovaný lékař. Od 
r. 2013 jsem čle-
nem Hnutí ANO, 
od podzimu 2014 
opoziční zastupitel, 
předseda Pracovní 

skupiny pro zdravotnictví ANO 2011 
Ústeckého kraje, výkonný místopřed-
seda Obl. organizace ANO Litomě-
řicka, od r. 1995 lékař interního odd. 
litoměřické nemocnice, od 2002 sou-
kromá gastroenterologická a hepato-
logická ambulance v Litoměřicích. K 
mým koníčkům patří nohejbal.

Mgr. Jiří ADÁMEK 
(ANO 2011)

33 let, vzdělání ma-
gisterské (Kulturně 
historická regiona-
listika, specializa-
ce archivnictví na 
UJEP), archivář. 
Ženatý, mám tři 

úžasné děti, dvě holky a kluka, kterým 
se snažím věnovat veškerý svůj volný 
čas. Rodina je pro mě na prvním mís-
tě. Považuji za velké štěstí, že má prá-
ce je mým koníčkem. Mám rád naše 
město a doufám, že příští čtyři roky 
se budu podílet na jeho rozvoji, zcela 
v souladu s heslem, kterým se snažím 
řídit celý svůj život, které zní: "Když 
něco děláš, dělej to pořádně, nebo to 
nedělej vůbec." Ve volném čase se rád 
věnuji historii, sportu, rodině a četbě.

Ing. Josef DOUŠA 
(ANO 2011)

41 let, absolvent 
VŠ, projektový 
manager. Jsem 
ženatý, mám 2 
děti (3. na cestě). 
Trvale žiji v Lito-
měřicích teprve 
4 roky, ale už od 

dob ZŠ je moje působení spjaté 
právě s Litoměřicemi. Zabývám se 
mimo jiné životním prostředím, 
které bych chtěl ve svém rodném 
městě co nejlepší, přičemž v tomto 
oboru pokračuji i dalším studiem. 
Hraji aktivně v hudební skupině, 
tudíž dalším oborem, na který bych 
rád působil, je právě kultura. Mými 
koníčky jsou rodina, hudba, lyžo-
vání (v uvedeném pořadí).

Ing. Marek KOCÁNEK 
(ANO 2011)

34 let, VŠ, produk-
tový manažer. Po VŠ 
jsem nastoupil do 
Lovochemie na po-
zici marketingového 
specialisty. Následně 
jsem se přes logistiku 
dostal až na součas-

nou pozici produktového manažera 
sektoru specialit. Jsem členem několika 
výborů a komisí při Svazu chemického 
průmyslu a Fertilizers Europe. V roce 
2016 jsem se stal zastupitelem Ústec-
kého kraje a členem komise pro rozvoj 
cestovního ruchu při Radě Ústeckého 
kraje. Považuji se za optimistu, takže 
věřím, že v příštích letech posuneme 
kvalitu života v Litoměřicích zase o kus 
dál a to i díky návrhům, které budou v 
našem případě přicházet z opozičních 
lavic. K mým zálibám patří včelaření, 
geocaching, nohejbal.

MUDr. Miroslav 
JENČEK (KSČM)

37 let, gymnázium, 
poté 2. lékařská 
fakulta UK (vše-
obecné lékařství), 
atestace v obou 
radiologie. Od r. 
2006 lékař na od-
dělení radiologie a 

zobrazovacích metod Nemocnice 
Litoměřice.  Ženatý, 2 děti. Chtěl 
bych se věnovat zdravotnictví, roz-
voji kulturních a estetických aktivit 
a podporovat konstruktivní návrhy 
v zájmu města, napříč politickým 
spektrem. Baví mě výchova potom-
ků, pěstování kaktusů, vážná hud-
ba, historie, astronomie, cestování 
atd., ze sportů (rekreačně): lyžová-
ní, turistika.

Mgr. Petr HERMANN
(nezávislý, Sport a zdraví)

76 let, absolvent Peda-
gogické fakulty (ma-
tematika-fyzika). Ve 
školství jsem pracoval 
jako pedagog 37 let. 
V letech 1992-2002 
ředitel ZŠ Na Valech. 
V roce 2002 jsem byl 

zvolen do zastupitelstva a stal se na 4 
roky místostarostou. I v dalších voleb-
ních obdobích jsem byl zastupitelem a 
věnuji se Zdravému městu Litoměřice. 
V roce 2005 jsem byl zvolen do Rady 
Národní sítě Zdravých měst ČR, jejímž 
členem jsem dosud. Od roku 2011 pra-
cuji ve funkci předsedy. Jsem členem 
volného sdružení fotografů FotoporoT.  
Mám rád i hory, lyžování.

Jiří SKŘIVÁNEK 
(Severočeši Ltm.)

44 let, absolvent SP-
ŠPT Pardubice. Řidič 
– podílník v rodinné 
firmě SANILIT s.r.o. 
Ženatý, 2 dcery. Jsem 
generálním mana-
žerem ČHbF (České 

hokejbalové federace), trenérem lito-
měřické hokejbalové mládeže, mezi-
národní rozhodčí, instruktor vodní 
turistiky. Preferuji rozvoj sportu, i 
menších oddílů. Chci mluvit s lidmi 
otevřeně, nebát se říci svůj názor, do-
hodnout se. Mohu zúročit i své po-
znatky z dopravy a zdravotnictví, kde 
jsem 23 let působil jako řidič sanitky. 
Mezi mé koníčky patří cestování, pří-
rodní zajímavosti, historické památky, 
kempování, houbaření, vaření, zejmé-
na sport. Volný čas věnuji rodině.

Aleš STIBAL
(Zelení a piráti)

40 let, vzdělání  střed-
ní všeobecné, IT 
vzdělání: hlavně ob-
last network security 
a autentikace. Neu-
stále se snažím tvořit, 
jsem asi kreativní typ. 
Rád  programuji, jsem 

autorem pár zajímavých open-source  
projektů, jsem společník v litoměřické 
IT firmě. Nyní pracuji jako eskalační 
inženýr, trochu i jako  lektor. Nejsem 
krkavý na informace a rád diskutu-
ji. Hodně cestuji a školím kolegy v 
EMEA a přilehlých oblastech. Protože 
ve mě spí i nějaké to zvířátko, musím 
se o něj starat a občas ho vyvenčit. Mi-
luje silové sporty, chodím tedy do po-
silovny a zvedám těžké věci. To nám 
oběma dělá dobře.

Ing. Jan HRKAL
(Zelení a piráti)

65 let, technik ve státní 
správě. Vadí mi klien-
telismus prosazovaný 
na úkor rozvoje města 
a občanů. Nemám rád 
hlupáky a arogantní 
jednání. I nadále budu 

opoziční zastupitel. Moje výzvy a té-
mata:  podpora zdraví a pohybových 
aktivit  bez rozdílu věku a sociálních 
podmínek, udržitelný rozvoj, efektiv-
ní hospodaření, aktivizace občanství 
jako základní podmínka rozvoje měs-
ta. Kromě velké rodiny je můj zájem 
zaměřen na pohyb, sport a jeho pod-
poru  - předseda TJ Sokol Pokratice – 
Litoměřice z.s. a cvičitel. Dále mě baví 
cestování, práce v přírodě a četba.

Mgr. Petr PANAŠ 
(Zelení a piráti)

47 let, vystudoval 
jsem dvě vysoké 
školy zaměřené na 
právo. Aktuálně 
jsem zaměstnán 
jako vedoucí od-
boru MěÚ Terezín. 
Jsem rodák z Lito-

měřic, kde bydlím celý život. Jsem že-
natý a jako „mladý“ dědeček si užívám 
vnuka. V rámci minulého volebního 
období jsem působil jako opoziční 
zastupitel na litoměřické radnici a zá-
roveň jako člen kontrolního výboru. 
Musím konstatovat, že být opozičním 
zastupitelem není vůbec jednoduché. 
Ale snažím se to dělat, jak nejlépe 
umím. Zjišťuji si informace, pouka-
zuji na chyby a dávám vlastní návrhy. 
Doufám, že i následující 4 roky odve-
du kus poctivé práce. Z koníčku bych 
uvedl četbu a ochranu přírody.

PhDr. Lenka SIMERSKÁ 
(Zelení a piráti)

42 let, socioložka, 
pracuje na Minister-
stvu práce a soc. věcí 
ve vedoucí pozici. 
V Litoměřicích žiji 
od r. 2009 a zapojuji 
se  do komunitních 
aktivit. Každoročně

Ing. Radek LÖWY 
(nezávislý za ANO 2011)

57 let, absolvent Vy-
soké školy chemic-
ko-technologické v 
Pardubicích, obor 
ekonomika a řízení 
v chemickém prů-
myslu. Dříve jsem 

pracoval v SCHZ Lovosice, poté 16 
let na MěÚ Litoměřice (nejdříve jako 
vedoucí správního odboru a posléze 
jako tajemník úřadu). Nyní jsem 

vedoucím správního odboru na 
MěÚ v Libochovicích. Jsem ženatý, 
mám tři děti. Mezi mé aktivity patří 
rybaření (jsem místopředsedou MO 
Českého rybářského svazu Litoměři-
ce), akvaristika a práce s dětmi (jsem 
předsedou spolku Sůváci z.s., který 
pořádá dětské tábory).

Jaroslav RŮŽIČKA 
(KSČM)

30  let,  žije v Li-
toměřicích od 1. 
třídy. Pracuje jako 
živnostník.  Nejví-
ce ho těší budování 
společné domác-
nosti s partnerkou.  
Ve  volném čase se 

mj. věnuje neziskovému sektoru, 
a proto vedle věcných řešení  kon-
krétních  problémů města bude na-
dále podporovat aktivní občanství,  
udržitelný rozvoj a přeshraniční  
spolupráci.  

pořádám akci Umění Země, organi-
zuji besedy k aktuálním otázkám. V za-
stupitelstvu budu působit v opozici, což 
znamená, že toho nemohu reálně moc 
prosadit. I tak do toho ale dám maxi-
mum, protože jinak by mě to ani neba-
vilo. Moje hlavní témata: čistota ovzdu-
ší, vybudovat moderní skate-park, 
umožnit bezpečnou cyklo-dopravu, 
naplnit principy Zdravého města nejen 
na papíře, rozvoj školství a vzdělávání. 
Baví mě vaření, čas v přírodě a sporty, 
které má rád syn. Zajímá mě osobní 
rozvoj, hlavně leadership, koučing a 
hormonální zdraví dívek a žen.
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CYKLOVĚŽ HLÁSILA 
TISÍC UŽIVATELŮ

Jeden tisíc kol pojmula za první tři měsíce svého fun-
gování litoměřická cyklověž. Tisící uživatelkou byla Len-
ka Ficek, která 24. října symbolicky převzala finanční 
odměnu z rukou Rudolfa Bernarta, jednatele společnosti 
Systematica, která úschovnu kol do Litoměřic dodala.

„Projekt cyklověže se mi moc líbí,“ ocenila možnost 
bezpečného parkování Lenka Ficek, která nejraději a nej-
častěji jezdí podél Labe, například po cyklostezce ve smě-
ru na Ústí nad Labem. „Dříve jsem jezdila často a daleko, 
dnes už kvůli zaměstnání musím jezdit méně,“ dodala s 
úsměvem cyklistka. „Počet uživatelů se někomu může 
zdá být malý. My však existenci cyklověže vnímáme jako 
investici do budoucna, neboť věříme, a zkušenosti z vy-
spělých měst jsou toho dokladem, že zájem o cyklistiku 
mezi lidmi poroste,“ konstatoval v této souvislosti mís-
tostarosta Karel Krejza.

Litoměřická úschovna kol byla devátou postavenou v 
České republice. Nyní již v Čechách stojí věží 11 a ve vý-
stavbě jsou další dvě. Počet cyklistů, kteří již síť cyklověží 
využili, dosáhl 195 tisíc. (bub)

ZÁSOBNÍK 
BYL DOPLNĚN
Do zásobníku projektů města pro 

rok 2018+ bylo letos zařazeno 13 no-
vých projektů určených v budoucnu 
k realizaci. Seznam schválili zastupi-
telé na základě doporučení strategic-
kého týmu, který tvoří vedení radni-
ce a vedoucí odborů MěÚ.

Patří mezi ně například výstavba 
startovacích bytů, fontány v prostoru 
kruhového objezdu na Vojtěšském 
náměstí,  instalace mlžících stožárů 
vedoucích ke snížení prašnosti,  vý-
stavba dalšího sběrného dvoru apod.  
V plánu je také vybudování víceúče-
lové sportovní haly pro v areálu ka-
sáren pod Radobýlem, či revitalizace 
prostor parkánů.

S projekty, na které město hledá 
vhodné dotační zdroje, se můžete se-
známit zde:  https://www.litomerice.
cz/strategicke-dokumenty. (bub)

Lenka Ficek byla tisícím člověkem, který využil služby 
cyklověže.              Foto Andrea Pěkná
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AUTOBUSY MÁ PROVOZOVAT NOVÝ DOPRAVCE 
Městskou autobusovou dopravu (MAD) v Lito-

měřicích bude provozovat nový dopravce.  K pod-
pisu smlouvy by mělo dojít v nejbližších dnech, 
společnost pak začne dle této uzavřené smlouvy 
v Litoměřicích jezdit od července příštího roku.

V současné chvíli je znám vítěz výběrového 
řízení a rada města schválila přidělení nadlimit-
ní veřejné zakázky společnosti Autobusy Karlovy 
Vary, a. s. Asi nejpodstatnější změnou pro obyva-
tele bude nasazení dvou nových a třech zánovních 
autobusů, které budou všechny plně nízkopodlaž-
ní a po celou dobu 10letého provozu jejich stáří 
nepřekročí 60 měsíců, a navýšení linek ze sou-
časných dvou na čtyři. „Obyvatelům se více zpří-
stupní místa, kam dosud MAD nezajížděla, např. 
Mírové náměstí, nebo obchodní zóny a zároveň 
by u nových linek měla být kratší doba jízdy. Před-
pokládáme, že nový provozovatel v Litoměřicích 

ujede asi 234 tisíc kilometrů ročně za cenu 49,89 
korun bez DPH na kilometr,“ prozradil Jan Jakub, 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodář-
ství městského úřadu. Smlouva městu umožňuje 
úpravu podmínek i během provozu. Bude tak 
možné navýšit či snížit počet najetých kilometrů o 

25 procent. Nový dopravce by měl v Litoměřicích 
jezdit 10 let, podle smlouvy do 30. června 2029. 

Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. byla 
jediným zájemcem o provozování MAD v Lito-
měřicích, který se do řízení přihlásil a naštěstí 
splnil veškerá požadovaná kritéria. Najít v sou-
časné době spolehlivého dopravce s moderním 
vozovým parkem není totiž vůbec jednoduché. 
Pokud by například město nebylo spokojeno se 
současným provozovatelem, jen těžko by hledalo 
náhradu. „Je to opravdu velký problém, jelikož 
Litoměřice nejsou pro autobusové společnosti 
právě z hlediska délky tras a ujetých kilometrů 
dostatečně atraktivní.  Získání nového provozo-
vatele MAD je tedy po několika marných před-
chozích pokusech úspěšným krokem, ze kterého 
máme radost,“ doplnil Jan Jakub. 

Michaela Bubeníčková

HORNÍ NÁDRAŽÍ JE 
DRUHÉ NEJKRÁSNĚJŠÍ 

Druhé místo v letošním roční-
ku soutěže „Nejkrásnější nádraží 
ČR“ získalo zrekonstruované hor-
ní vlakové nádraží v Litoměřicích. 
Proměnu, kterou procházelo bě-
hem posledních dvou let, završila 
rekonstrukce výpravní budovy. Do 
provozu byla slavnostně uvedena v 
červenci letošního roku.

Nejkrásnějším nádražím roku 
2018 se staly na základě veřejného 
hlasování Blíževedly v Libereckém 
kraji s celkovým počtem 7 356 
platných hlasů. Převzaly štafetu 
od loňského vítěze, stanice Doksy. 
Litoměřice obdržely 6 392 hlasů 
a bronzové Meziměstí 862 hlasů. 
Cenu generálního ředitele Správy 
železniční dopravní cesty (SŽDC) 
převzali zástupci stanice Litomě-
řice horní nádraží přímo z rukou 

generálního ředitele SŽDC Jiřího 
Svobody. 

„Mám velkou radost z akce 
SŽDC, která takto pěkně opravila 
objekt, jež je jednou z výkladních 
skříní města,“ neskrýval potěšení 
starosta Ladislav Chlupáč, který 
na přípravách projektu se zástup-
ci SŽDC spolupracoval stejně jako 
městský architekt a další pracovníci 
městského úřadu. Obdobným způ-
sobem již probíhá spolupráce mezi 
městem a SŽDC při přípravách 
projektu rekonstrukce výpravní bu-
dovy na dolním vlakovém nádraží.

Veřejnost letos navrhla na titul 
celkem 47 stanic. Vítěze z nich opět 
volila veřejnost. Celkem bylo přija-
to 17 009 platných hlasů, 12 019 na 
webu a 4 990 z hlasovacích archů.

(bub, eva)

JDE O BEZPEČÍ CHODCŮ
Zvýšit bezpečí chodců přecházejí-

cích Českolipskou ulici a zlepšit do-
stupnost městské hromadné dopravy. 
To je cílem chystané stavby nového 
přechodu pro chodce na frekvento-
vané silnici první třídy, nacházející se 
v majetku Ředitelství silnic a dálnic, 
a přesunu stávajících autobusových 
zastávek MHD tak, aby byla zajištěna 
bezbariérovost a bezpečí cestujících.  

Stávající přechod pro chodce je 
dlouhý, nebezpečný a nemá para-
metry odpovídající bezpečnosti 
chodců. Nový má být bezbariérový, 
nasvětlený a s ostrůvkem uprostřed, 
čímž dojde k výraznému zkrácení 
přechodové vzdálenosti. V důsledku 
celkové změny řešeného místa bude 
upravena v obou směrech také stáva-
jící autobusová zastávka U Stadionu. 
„První vznikne u parčíku, u odbočky 
do kasáren Jiřího z Poděbrad, druhá 
ve směru opačném za křižovatkou s 
ulicí Jiřího z Poděbrad,“ informoval 

místostarosta Václav Červín. Přesu-
nem stávající nebezpečně umístěné 
druhé autobusové zastávky, ve směru 
do města, dojde před bytovými domy 
k úbytku několika málo parkovacích 
míst. „Chystáme však zpevnit plochu 
u přilehlého fotbalového stadionu 
tak, aby zde lidé mohli parkovat,“ na-
bídl alternativu místostarosta.

Součástí stavby tohoto bezpečného 
přechodu je také vybudování přecho-
dového místa v ulici Na Vinici, která 
je jediným přístupen do bývalých 
kasáren. Zde se vzhledem k intenziv-
nějšímu využití bývalých armádních 
budov počítá s větší koncentrací lidí. 

Příprava projektu byla velice ná-
ročná. Podílely se na ní řadu měsí-
ců zástupci ŘSDI, odboru dopravy 
krajského i městského úřadu, Do-
pravního inspektorátu Policie ČR a 
další instituce, které společně hleda-
ly co nejpřijatelnější řešení.       (eva)

Současný provozovatel MHD  se do výběrového 
řízení již nepřihlásil. Foto Eva Břeňová



MUSÍME ZMĚNIT
DOPRAVNÍ NÁVYKY

Městský úřad podniká řadu 
kroků ke zlepšení ovzduší v Lito-
měřicích. Podporuje rozvoj elekt-
romobility například používáním 
elektromobilů a tvorbou Plánu 
udržitelné městské mobility, kte-
rý bude dokončen během příštího 
roku. Určí směr, jakým se bude 
doprava v Litoměřicích ubírat v ná-
sledujících 30 letech s ohledem na 
životní prostředí.

Vlastní zaměstnance motivuje k 
využívání jiných způsobů přepravy 
než automobilem, případně podpo-
ruje sdílení jízd jedním autem. 

Obyvatelům poskytuje dotace na 
pořizování alternativních zdrojů 
energie a solární ohřev teplé užit-
kové vody s podmínkou, že lidé 
nesmí topit tuhými palivy.

Brání také ve výstavbě investič-
ních záměrů, které by mohly být 
emisní zátěží pro město, například 
vybudování výroben v Želeticích.

Na základě vyhodnocování pra-
videlných měření také v příštím 
roce chystá umístění zvlhčovacích 
stožárů do ulice Na Valech a dále 
nákup cisteren pro výrazné zinten-
zivnění kropení ulic v době sucha 
pro omezení víření prachu. (bub)

HRY NA CHODNÍKU 
ZABAVÍ I VZDĚLAJÍ
Litoměřické děti se baví hrou na chodníku a záro-

veň se vzdělávají v oblasti třídění odpadu. Na několika 
místech totiž byly vytvořeny tzv. enviromentální hry na 
chodník. Vzdělat se a zároveň si pohrát na čerstvém 
vzduchu mohou děti na ploše před ekologickým stře-
diskem Sever. Tato hra není ve městě jediná.

První hra na chodníku vznikla v říjnu před azylo-
vým domem. Další je namalována před Základní ško-
lou Havlíčkova. „Vytipovala jsem místa ve městě, kde 
se pohybuje hodně dětí, jako jsou prostory u škol a 
nevyužité betonové plochy na sídlištích,“ vysvětluje 
rozmístění hřišť iniciátorka projektu Miroslava Jirků 
z odboru životního prostředí městského úřadu. Každé 
hřiště se skládá ze dvou herních prvků. Na jednom děti 
skáčou na barevných políčkách podle toho, do kterého 
kontejneru patří předmět napsaný na políčkách. Na 
druhém skáčou na předměty, které patří do vybraného 
kontejneru. 

 Miroslava Jirků se inspirovala projektem „Hry na chod-
ník pro malé i velké“ navrženém obyvatelem Litoměřic Fi-
lipem Horákem v rámci tzv. participativního rozpočtování.

Celkem bude po Litoměřicích namalováno Mirosla-
vou Jirků a jejími kolegy 10 her na chodník. Projekt je 
realizován s finanční podporou Mondi Štětí.              (pek)

Společně tvořit vize dopravy 
přišlo 27. listopadu do hradu 
několik desítek obyvatel. Konala 
se zde akce s názvem „Litoměřice 
dostupné všem? Jaká bude doprava 
do roku 2030+?“ 

Diskutující si mohli hned 
při příchodu zvolit, která ze tří 
navržených vizí rozvoje dopravy 
v Litoměřicích je jim nejbližší, a 
té se pak ve skupinách věnovali. 
Inspirovat se mohli také z příkladů 
měst v zahraničí a v dalších 
informačních materiálech, které 
organizátoři připravili. Mezi 
konkrétními návrhy vznesenými 
obyvateli zaznělo například 
navýšení linek MHD, zvýšení 
plynulosti automobilové dopravy 
pomocí zelených vln a podchodů, 
výstavba nabíjecích stanic pro 
elektromobily, omezení nákladního 
tranzitu v centru či preference 
chůze ve vybraných zónách. 

„Rozpracované vize s návrhy 
obyvatel si převezmou experti z 
Centra dopravního výzkumu, kteří 
s využitím připomínek a podnětů 
od veřejnosti vize dopracují. K 
nim se budou moci v ledna opět 
vyjadřovat obyvatelé v anketě. 
Výsledky pak posoudí řídící výbor 
Plánu udržitelné městské mobility 
a poslední slovo budou mít političtí 
zástupci města,“ nastínila postup 
Hana Brůhová, koordinátorka Plánu 
udržitelné městské mobility.  (bub)

Na snímku zkoušejí hru na chodník před Základní 
školou Havlíčkova Eliška Bezpalcová (vpravo) a Karolína 
Jonášová ze 4. třídy. Foto Andrea Pěkná
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VIZIONÁŘSKÉ
FÓRUM

OVZDUŠÍ V ZIMĚ ZHORŠUJÍ HLAVNĚ 
LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ A DOPRAVA

Ovzduší v zimě zhoršují hlavně lokální topeniště 
a automobily. Především v zimních měsících se čas-
těji objevují dny, kdy obyvatele Litoměřic obtěžuje 
zápach v ovzduší, což je dáno častou inverzní situací. 
Na vině nejsou, jak by možná mnoho lidí očekávalo, 
továrny v regionu. Hlavním znečišťovatelem ovzdu-
ší ve městě jsou obyvatelé sami - lokální topeniště a 
automobilový provoz. Výrobní závody se řadí až na 
třetí příčku. K lepšímu životnímu prostředí tak může 
přispět každý - například používáním MHD místo 
automobilu při cestách po městě.

Zajímá vás, jak vlastně měření ovzduší v Litoměři-
cích probíhá, co město dělá pro zlepšení jeho stavu? 
Vysvětlení přináší vedoucí odboru životního pro-
středí městského úřadu Pavel Gryndler. "Ve městě 
máme dvě akreditované měřící stanice. Jedna patří 
Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ) 
a je umístěna v Kamýcké ulici.  Druhá se nachází ve 
dvorním traktu Krajské hygienické stanice na Míro-
vém náměstí a patří Zdravotnímu ústavu se sídlem 
v Ústí nad Labem.  Dále máme vlastní monitorovací 

síť ovzduší o dvanácti stanicích a také jednu, která 
zjišťuje teplotu, směr a rychlost větru. Vše denně za-
znamenáváme a veškeré nasbírané informace pečlivě 
vyhodnocujeme. K dispozici máme podrobné údaje 
z nepřetržitého měření," uvedl Pavel Gryndler.

Stanice sledují koncentraci poletavého prachu 
PM 10, PM2,5 PM1 a na čtyřech stanicích také 
VOC (organické škodliviny v ovzduší). Při porov-
návání koncentrací těchto látek v ovzduší je pak 
možné rozlišit, zda šlo například o zamoření prů-
jezdem automobilu, nebo topením tuhými palivy v 
některém z litoměřických domů. Veškeré údaje jsou 
dále převáděny na mapu města a ukazují okamžitý 
stav znečištění ovzduší v místech, kde jsou měří-
cí stanice umístěny. Tato monitorovací síť provádí 
nepřetržité měření, které je ale neakreditované a 
lze z těchto měření pouze usuzovat na určitou míru 
znečištění, jeho směr a případný zdroj. Toto měření 
se musí porovnávat s akreditovaným měřením na 
předešlých výše uvedených dvou stanicích.

Michaela Bubeníčková

URČIT ZDROJ ZÁPACHU Z TOVÁREN JE SLOŽITÉ 
Pokud jde o zápach z továren, 

zjistit zdroj případného zápachu je 
složité. Výrobny v regionu produ-
kují hlavně oxid siřičitý, oxid dusi-
čitý, sirovodík, sirouhlík, čpavek a 
polétavý prach. Pokud je někdy zá-
pach silnější, nemusí to nutně zna-
menat překročení emisního limitu 
u případného zdroje, ale někdy 
pouze zvýšení imisní zátěže ovzduší 
nad prahovou mez vnímání. „Pro-
blémem je například sirovodík a 
merkaptany, tyto chemikálie jsou 
cítit i při hodně malých koncentra-
cích," vysvětlil vedoucí odboru ži-

votního prostředí MěÚ Pavel Gryn-
dler s tím, že v případě mimořádné 
situace by obyvatelé byli informo-
váni prostřednictvím webu a face-
booku města, Mobilního rozhlasu, 
případně městské policie. Údaje z 
měřících stanic ČHMÚ jsou veřej-
ně přístupné na internetu. 

S výrobními závody v okolí jedná 
o nápravných opatřeních. "Podařilo 
se například zrekonstruovat 
energocentrum v Lovochemii, kde 
došlo k výraznému snížení emisí, 
dále Lovochemie nahradila staré 

výrobní linky ledku amonného s 
vápencem novou, která má výrazně 
lepší emise. Ve výrobně Glanzstoff 
byly instalovány dva odlučovače 
sulfox na odfiltrování zapáchajících 
látek. V cementárně Čížkovice došlo 
k mnoha úpravám vedoucím k 
výraznému zlepšení emisí. V Mondi 
Štětí dochází k masivní rekonstrukci 
celého závodu, připravuje se i 
zakrytování vyhnívacích nádrží pro 
omezení úniku zapáchajících látek," 
vyjmenoval Pavel Gryndler některé 
ze změn, ke kterým došlo v okolních 
výrobnách v poslední době.       (bub)



Primář oddělení klinických laboratoří Vladislav Kaňák představuje nejnověj-
ší systém pro testování laboratorních vzorků. Foto Andrea Pěkná

LABORATOŘ PATŘÍ KE ŠPIČCE
Litoměřická nemocnice získa-

la nejnovější systém pro testování 
laboratorních vzorků v republice. 
Lékařům i pacientům přináší sys-
tém Atellica Solution od společnos-
ti Siemens Healthineers rychlejší, 
kvalitnější a přesnější výsledky tes-
tů. Na oddělení klinických labora-
toří (OKL) litoměřické nemocnice 
jde nejen o zatím nejkomplexnější 
instalaci tohoto systému v ČR, ale 
také o vůbec první instalaci zahr-
nující i část pro klinickou chemii. 
Systém již byl uveden do provozu.

„Umožní zvýšit kapacitu a rych-
lost testování pacientů a pracovní-
kům laboratoře ulehčuje od rutin-
ních činností. Mohou tedy věnovat 
více své pozornosti odborné práci 
při klinickém hodnocení a inter-
pretaci výsledků. Systém také zjed-
nodušuje práci v laboratoři a zvyšu-
je její efektivitu,“ poukázal na jednu 
z hlavních předností primář OKL 
Vladislav Kaňák. Urgentní vzorky 
je navíc možné zpracovat v rekord-
ně krátké době. Vstupní modul 
totiž disponuje inteligentním systé-
mem transportu vzorků, takže pri-
oritní statimové vzorky vždy zpra-
cuje přednostně, i v případě, kdy je 
obsluha do přístroje vloží až jako 
poslední. Unikátní a patentované 
řešení dopravy vzorků v Atellica 
Solution využívá magnetické lože a 

je 10x rychlejší než běžně dostupné 
systémy jiných výrobců.

Systém se snadno ovládá z jedné 
centrální obrazovky nebo pomocí 
tabletu. Díky plné automatizaci sys-
tém také sám přebírá odpovědnost 
za kalibraci jednotlivých testova-
cích metod a kontrolu kvality.

 Atellica Solution je možné při-
pojit na systém vzdálené správy a 
jeho prostřednictvím monitorovat 
jeho chod, stahovat a vyhodnoco-
vat vzdáleně diagnostická data a v 

případě potřeby se také připojit na 
obrazovku vzdáleně a konzultovat 
případné nejasnosti s obsluhou bez 
dalšího nutného vysvětlování.

Radost neskrýval ani Radek Lon-
čák, předseda představenstva Ne-
mocnice Litoměřice, a.s. „Jakákoli no-
vinka, která posouvá naši nemocnici 
vpřed, mě vždy velmi těší. A toto je 
přesně ten případ,“ konstatoval Ra-
dek Lončák, předseda představenstva 
litoměřické nemocnice.

Naděžda Křečková

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ 
DOSTALO DARY PRO MIMINKA

Materiální dary v celkové 
hodnotě 25 tisíc korun věnovala 
Tereza Janžurová dětskému od-
dělení litoměřické nemocnice. 
Obsahem jsou především plenky, 
přírodní kosmetika, bambusové 
deky, spací pytle, dudlíky a jiné 
produkty potřebné pro péči o 
narozené miminko. Vystudovaná 
sociální pracovnice shromáždila 
tyto dary za pomoci sponzorů, 
které sama během letních měsíců 
s cílem pomoci právě litoměřické 
nemocnici oslovila.

„Pracuji v Centru pro náhrad-
ní rodinnou péči v Litoměřicích. 
Mimo to jsem se rozhodla být 
ještě prospěšná na jiných místech 
a sama za sebe. A protože nej-
bližší cílovou skupinou jsou mi 
právě miminka a malé děti, volba 
padla na vaše novorozenecké od-
dělení,“ uvedla ke svému motivu 
pomáhat mladá maminka, která 
přiznala, že právě v litoměřické 
porodnici rodila a byla zde nad-
míru spokojená. (nk)

RADIOLOGIE PROCHÁZÍ MODERNIZACÍ
Na svém místě, tedy na oddělení radiologie a zob-

razovacích metod Nemocnice Litoměřice, je již první 
část dodávky nového skiagrafického přístroje. Jedná 
se v této fázi o pojízdný rentgen s digitalizací, kte-
rý umožňuje pořídit snímky kdekoli po nemocnici, 
například přímo u lůžka pacienta. Přístroj byl ihned 
po dodání uveden do provozu a již slouží pacientům. 
Druhá část z této veřejné zakázky, a to digitální skia-
grafický komplex, bude do litoměřické nemocnice 
dodán do konce letošního roku.

Postupná modernizace radiologického pracoviště, 
která probíhá za provozu a zahrnuje nejen obnovu pří-
strojového vybavení, ale i stavební úpravy vybraných 

prostor oddělení, vyžaduje i dočasná provozní omezení. 
„V posledním říjnovém týdnu jsme v jedné ze snímko-
ven demontovali starý rentgenový přístroj a následně 
zahájili stavební práce, abychom prostor náležitě při-
pravili pro instalaci nového digitálního skiagrafického 
komplexu. Tento výpadek jednoho pracoviště nám sice 
částečně nahrazuje nově dodaný pojízdný rentgen, ale 
jistým omezením, která mohou mít za následek dočasné 
prodlužování čekacích dob na jednotlivá vyšetření, se 
bohužel nevyhneme,“ upozornil předseda představen-
stva litoměřické nemocnice Radek Lončák a dodal, že 
pacienti přicházející na oddělení radiologie na vyšetření 
jsou o této skutečnosti informováni. (nk)

LIDÉ VIDĚLI 
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Ke  Dnům zdraví, které po celý 
říjen organizovalo Zdravé město 
Litoměřice společně s partnery, se 
letos připojila i nemocnice. „Zá-
jemcům z řad veřejnosti jsme se 
chtěli představit po stránce, která 
zatím zůstávala stranou, ale která 
je přesto pro chod nemocnice ne-
zbytná. A tím je technicko provozní 
zázemí,“ vysvětlil Radek Lončák, 
předseda představenstva.

Nemocnice proto připravila dvě 
prohlídky. „Návštěvníky jsme zavedli 
například na centrálu elektrické po-
žární signalizace, ze střech jednoho z 
našich pavilonů jsme jim ukázali, jak 
rozsáhlý je náš areál, navštívili jsme 
jednu z našich strojoven vzducho-
techniky, dieselagregát a kompreso-
rovou stanici,“ přiblížil detaily Vladi-
mír Kestřánek, člen představenstva, 
který má provozní část nemocnice 
ve své gesci. Cílem bylo utvořit lidem 
představu o tom, co vše je nutné pro 
chod nemocnice zajistit a jak velké 
provozně technické zázemí má.   (nk)
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FOTKY ZVOU
DO SVĚTA HUDBY

V listopadu byla v hale nemocnice 
zahájena další fotografická výstava. 
Autorem cyklu, který nese název 
„Mezi tóny“, je známý litoměřický 
fotograf a dlouholetý redaktor 
Českého rozhlasu Miroslav Zimmer. 
Jak název napovídá, téma výstavy 
se točí kolem hudby, a to především 
těch, kteří ji hrají, tedy muzikantů. 
Autor tento žánr sám pojmenoval 
jako „hudební, music photo“.

 „Mezi tóny“ je soubor dvaadvaceti 
fotografií vzniklých na koncertech 
i při jiných hudebních akcích a 
vystoupeních.  Miroslav Zimmer  
je pojal nejen dokumentárně, ale 
v osobitém expresivním vyjádření 
se snaží hledat  i své vlastní vnitřní 
pocity:  „Nedíval jsem se do publika, 
to by mohla být samostatná kapitola 
na příště. Díval jsem se na muzikanty 
a tak trochu i do sebe.“ Výstava 
potrvá do 8. ledna 2019. (nk)

POLÉVKA I GULÁŠ
CHUTNALY

Šestadvacet tisíc korun je výtěžek 3. 
ročníku dobročinné akce pro dětské 
oddělení nemocnice, při které poslední 
listopadovou sobotu vařil Jozef Pásztor  
(na snímku) pravou maďarskou 
kapustnici a tu poté za dobrovolný 
příspěvek nabízel v Krušovické pivnici. 
Akci zpestřila country kapela Hazard.

„Guláš, kterého jsme navařili z 
pěti kilogramů hovězí kližky, zmizel 
takřka okamžitě. Polévky bylo jako 
již tradičně 60 litrů a také se snědla 
do posledního talíře,“ neskrýval 
radost z toho, že přítomným chutná, 
Jozef Pásztor (na snímku).

Text a foto Naděžda Křečková



„Veřejná správa a samospráva už dávno není nezajíma-
vá "administrativa". Je to prostor pro lidi, kteří chtějí 
měnit a mění věci k lepšímu,“ uvedl tajemník Čigáš. Na 
snímku s vedoucí oddělení ICT Leonou Slabochovou.

OBHÁJILI JSME  
NEJVYŠŠÍ POZICI

Město Litoměřice obhájilo pozici 
na špici měst a obcí, která dobro-
volně procházejí náročným auditem 
kvality veřejné správy. Starosta v 
prosinci přebere v Praze v průběhu 
konference Národní sítě Zdravých 
měst osvědčení o tom, že jím vedené 
město nadále patří do nejvyšší kate-
gorie „A“ Místní agendy 21 (MA21), 
kterou prvně získalo před třemi lety. 
Kromě Litoměřic se kategorií „A“ 
pyšní z celé ČR už jen Chrudim. 

Výsledek byl oznámen po jedná-
ní pracovní skupiny Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj na konci listopadu. 
Poté, co Litoměřice prošly náročným 
auditem v deseti oblastech udržitelné-
ho rozvoje, kterými jsou veřejná sprá-
va, územní rozvoj, životní prostředí, 
doprava, zdraví obyvatel, místní eko-
nomika a podnikání, vzdělávání a 

výchova, kultura a volný čas, sociální 
prostředí a globální odpovědnost. 
Výsledky prezentovali jejich garanti,  
kterými jsou většinou vedoucí jednot-
livých odborů MěÚ. Hodnotitelům 
představili zlepšení, kterých město od 
poslední obhajoby na základě dopo-
ručení dosáhlo. Téměř ve všech pří-
padech se je podařilo splnit. „Obhajo-
bám se věnuji již mnoho let. Sleduji i 
vývoj Litoměřic a letos mohu říci, že 
jsou skutečně na špici,“ potvrdila po 
zhlédnutí celé prezentace například 
Jiřina Vargová, expertka pro oblast 
globální odpovědnosti.

Podle starosty Ladislava Chlupáče 
je pro město obhájení titulu velmi 
důležité. „Jde o nejobjektivnější a 
nejpreciznější hodnocení, které může 
proběhnout,“ poukázal na kvalitu au-
ditu starosta. (bub)

NOVÁ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA 
PRO STAVEBNÍKY ZAUJALA

Cenu „The Best 2018“ v již 13.  ročníku soutěže eGo-
vernment získalo město Litoměřice za zřízení služby 
„UtilityReport“. Soutěž každoročně představuje nejza-
jímavější projekty z oblasti elektronizace veřejné sprá-
vy v České republice. 

Speciální ocenění v kategorii „projekty měst“ pře-
vzal 12. listopadu v Praze z rukou zástupců minister-
stva vnitra tajemník      městského úřadu Milan Čigáš 
společně s vedoucí oddělení ICT Leonou Slabochovou. 
Porota ocenila zřízení projektu „Utility report – vyjád-
ření k existenci sítí v OŘP Litoměřice“, jež úřad uvedl 
do provozu v květnu letošního roku. Služba, za kterou 
Litoměřice ocenění získaly, umožňuje elektronicky 
hromadně odeslat žádost o vyjádření k existenci in-
ženýrských sítí jednotlivým správcům, čímž výrazně 
zjednodušuje agendu s tím spojenou. Všem dotčeným 
správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost 
a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žá-
dosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují 
veškeré informace potřebné pro vyjádření stanoviska 
správce. Služba je dostupná pro stavební úřady z Lito-
měřic, Štětí a Úštěku. Litoměřice byly prvním úřadem 
v Ústeckém kraji, kdo ji začal nabízet nejenom pro své 
občany, ale i pro občany celého regionu ORP (správní 
obvod obce s rozšířenou působností).                      (bub)

LITOMĚŘICE BUDUJÍ MOBILNÍ ÚŘAD PRO MALÁ MĚSTA A OBCE
Jste z malé obce na Úštěcku nebo Štětsku, po-

třebujete vydat občanský průkaz a nechce se vám 
jet 20 kilometrů do Litoměřic, které tuto agendu 
vykonávají pro téměř čtyři desítky měst a obcí? 
Blýská se na lepší časy. Litoměřická radnice pro 
obyvatele měst Štětí, Úštěk a jejich spádové obce 
chystá novou službu „Mobilní úřad“. Jeho pra-
covníci přijedou do Štětí či Úštěku za vámi. A to 
možná již za několik měsíců.

„Posunout služby občanům o krok dál – taková 
myšlenka stála u zrodu nového plánu, na kterém 
jsme začali pracovat společně se zástupci měst 

Štětí a Úštěku. Úřad je pro lidi a má jim sloužit,“ 
rozhodně konstatuje starosta Ladislav Chlupáč. 

Město nyní pracuje na možnosti zřídit ať již plno-
hodnotná detašovaná pracoviště, nebo pracoviště, 
které bude služby zprostředkovávat, a to v Úštěku a 
Štětí. Pracovníci litoměřického úřadu by pak na tato 
místa dojížděli. „Lidé by uvítali hlavně přiblížení 
agendy živnostenského úřadu, služeb týkajících se 
občanských průkazů a cestovních dokladů, agendy 
řidičských průkazů a poradenství v sociální oblasti 
(právní ochrany dětí),“ je si vědom největších potřeb 
tajemník městského úřadu Milan Čigáš.

Myšlenku Mobilního úřadu podporuje i mís-
tostarosta a zároveň poslanec Parlamentu ČR 
Karel Krejza. „Nyní mapujeme legislativní mož-
nosti. Pokud bychom se setkali s překážkou, 
pokusím se o legislativní změnu v parlamentu,“ 
ujišťuje Karel Krejza. 

Samotné vyjíždění úřadu za obyvateli není pro 
litoměřickou radnici žádnou novinkou. Dnes 
úředníci tímto způsobem fungují pro handica-
pované, nesoběstačné nebo nechodící občany. 
Jen za letošní rok takto „v terénu“ vydali více než 
600 dokladů. (bub)

E.ON: JSME STŘÍBRNÍ
Druhé místo v celorepublikové 

prestižní energetické a ekologické 
soutěži E.ON Energy Globe získalo 
město Litoměřice. Soutěžilo v kate-
gorii obec s projektem „Litoměřice, 
město s energií“.

Porota v podobě hlasující veřej-
nosti ocenila rozsah inovačních ak-
tivit, kterými se Litoměřice mění v 
energeticky nezávislé a nízkoemisní 
město. Po sérii úspěšných renova-
cí na sedmi školských budovách na 
úrovni současných norem si Litomě-
řice zvedly laťku a renovovaly tři ma-
teřské školy v energetickém standar-
du blízkém pasivním domům. O rok 
později město využilo metodu EPC 
(Energy Performance Contracting 
/ Energetická služba se zárukou) k 
renovaci dalších 13 městských objek-
tů s garantovanou úsporou energie 
6 milionů korun ročně. Město tak 
již od roku 2012 ušetřilo zhruba 32 
milionů korun na výdajích energie v 

rámci majetku města.
První místo si letos odnesla Jese-

nice za inteligentní veřejné osvětlení, 
které pomocí speciálního filtru sni-
žuje podíl modré složky světla. 

Cílem soutěže je každoročně oce-
nit projekty a nápady, které pomáhají 
šetřit přírodu a energie. Litoměřice 
dlouhodobě snižují energetickou 
náročnost městských budov, zavádí 
ekologické a energetická zlepšení a 
snaží se inspirovat své obyvatele k 
trvale udržitelnému rozvoji města. 
Soutěž E.ON Energy Globe je nej-
významnější české ocenění v oblasti 
ekologie. Jedná se o mezinárodní 
soutěž (Energy Globe Award), kterou 
v České republice již od roku 2008 
pořádá energetická společnost E.ON. 
V rámci soutěže jsou oceňovány pro-
jekty a inovativní nápady v oblasti ži-
votního prostředí a úspor energií. Za 
dobu své existence soutěž přilákala 
přes 2 300 projektů. (bub)
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CZECH POINT
 JE OMEZEN

Až do konce roku bude z 
provozních důvodů uzavřen Czech 
POINT v litoměřické nemocnici. 
Czech POINT v budově radnice na 
Mírovém náměstí v Litoměřicích 
bude otevřen jako obvykle.          (red)

ÚŘAD ROZŠÍŘIL
TICHOU LINKU  

Městský úřad rozšířil službu 
Tichá linka. Zástupci radnice 
převzali od provozovatelů 
tlumočnické linky další dva 
tablety. Služba, kterou zavedlo 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, pomáhá neslyšícím v 
komunikaci při vyřizování 
úředních záležitostí. Klient je 
přímo na úřadě přes počítač 
dálkově spojen s osobou ovládající 
znakovou řeč, která následně 
úředníkovi přetlumočí požadavek, 
s nímž neslyšící člověk přichází. 
Nové tablety budou umístěny do 
dalších budov úřadu.             (pek)



MĚSTO OCENILO PODNIKATELE
Slova díků vyslechlo 6. listopa-

du v hradu sedmnáct „Srdcařů“. 
Respektive podnikatelů, kteří byli 
v rámci 1. ročníku ankety „Srdcař 
Litoměřic“ oceněni za nezištné ak-
tivity, které dlouhodobě odvádějí 
ve prospěch města a jeho obyvatel. 
Ocenění a květiny převzali z rukou 
starosty Ladislava Chlupáče a ta-
jemníka městského úřadu Milana 
Čigáše. Stalo se tak v rámci Setkání 
podnikatelů s vedením města.

Podpora Hospice sv. Štěpána, 
mateřských škol, organizací, které 
pomáhají lidem se zdravotním po-
stižením, to jsou jen příklady nezišt-
ných aktivit litoměřických „Srdcařů“. 
Hlasování probíhalo na webových a 
facebookových stránkách města, kde 
bylo zaregistrováno cca 670 hlasů. 
„Zcela záměrně neudělujeme pořadí, 
protože si vážíme každé práce, které 
nominovaní podnikatelé ve prospěch 
druhých odvádí. Nicméně nejvíce 
hlasů získala Káva s párou nejen za 
podporu organizací pomáhajících li-

dem s hen-
dikepem, 
firma Preol 
za podporu 
hospice a 
podnikatel 
Petr Sou-
busta za 
vybudová-

ní a provoz bikrosové dráhy určené 
veřejnosti,“ informovala projektová 
manažerka městského úřadu Vero-
nika Šturalová, koordinátorka akce.  
„Těší mě, že se hned v prvním roční-
ku kampaně sešlo tolik podnětů, což 
svědčí o vysokém počtu aktivních 
podnikatelů v našem městě,“ neskrý-
val radost starosta Ladislav Chlupáč.

Během setkání byl více než sedmi 
desítkám účastníků večera předsta-
ven plán využití městského pivovaru 
a tržnice, zajímavosti z dopravního 
průzkumu či například dlouhodobé 
cíle města v oblasti energetiky. Dále 
byli přítomní seznámeni s koncep-
tem spolupráce podnikatelů se ško-

lami a s možnostmi zapojení se do 
projektů města, včetně oslav 800 let 
Litoměřic. V závěru akce předala 
patronka prvního ročníku akce a její 
iniciátorka, majitelka jazykové školy 
RESTON Diana Cepníková pomysl-
né žezlo Janě Plíhalové, spolumaji-
telce oblíbené a turisticky atraktivní 
kavárny Káva s párou.

Andrea   Pěkná

OCENĚNÍ „SRDCAŘI“:
Biskupství litoměřické (finanční 
podpora a skutečný zájem o dění v 
hospici a lidské příběhy. 
Milada Chomátová – „Slané dobro-
ty Terezín“ (podpora hospice)
Jaroslav Tvrdík – Papírnictví (při-
spívá na hospicovou sbírku).
Marie Mazancová – Obchod s texti-
lem (aktivní dobrovolník).
Martina Gillarová – Květinářství 
(z každé prodané hvězdy jde 10 Kč 
hospici).
Šárka Zemanová - Fyzioterapie 
(pomoc hospici).

Inex ČR s.r.o.. (podpora hospice)
Veverkadent (podpora hospice)
Preol, a. s.  (podpora hospice)
Judr. František Fanda Diviš (pro-
pagace krás města prostřednictvím 
fotografických výstav) 
Gabriel s. r. o. (rozvoj přírodního 
hřiště na ostrově, pomoc neziskové 
organizaci, zaměstnává zdravotně 
znevýhodněné lidi)
Michaela Borská – Pojišťovnictví 
(podpora mateřských školek)
Hennlich s.r.o. - Každoročně vy-
pisuje grantovou soutěž „Litoměři-
ce - live city jsi ty" pro mladé lidi z 
Litoměřic)
Petra Dostálová – provozovatelka 
kavárny Fér kafe (podpora hospice, 
Fair trade, benefiční akce) 
Petr Soubusta – Motoservis (zalo-
žil a provozuje veřejně přístupnou 
bikrosovou dráhu)
Reston.cz s.r.o. – Diana Cepníková 
(charitativní akce, podpora handi-
capovaných lidí).
Káva s párou s.r.o., manželé Plí-
halovi (podpora organizací, které 
pomáhají lidem se zdravotním po-
stižením)

Společná fotografie oceněných podnikatelů s tajemníkem městského úřadu Milanem Čigášem (vlevo) a starostou Chlupáčem (vpravo). Foto Andrea Pěkná

DOMOV SENIORŮ JE 
PĚTIHVĚZDIČKOVÝ

Pěti hvězdičkami se již několik týd-
nů pyšní Domov na Dómském pa-
horku. Ocenění mu udělila Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR. Z 
rukou její viceprezidentky jej převzal 
starosta města Ladislav Chlupáč. Pět 
hvězd je maximum, které může orga-
nizace získat, jde tedy o velký úspěch.

Asociace sdružuje přes tisíc orga-
nizací, pouze několik desítek z nich 
se chlubí pěti hvězdami. Při udělo-
váni počtu hvězdiček posuzovatelé 
hodnotí kvalitu ubytování, stravo-
vání, trávení volného času nebo také 
spokojenost klientů. „Ocenění je 

přidělováno na čtyři roky, poté musí 
zařízení podstoupit přezkoumání. 
Značka kvality v sociálních službách 
hodnotí všechny důležité aspekty 
pobytu v zařízení z pohledu samot-
ného seniora,“ uvedla Daniela Lus-
ková, zástupce asociace. Starosta při-
pomněl dobu, kdy na místě domova 
stála stará nemocnice a projevil ra-
dost nad tím, že dnes na jejím místě 
stojí takto úspěšné zařízení, za což 
poděkoval zaměstnancům domova. 
„Co dáváme, to se nám i vrací. Prá-
ce nás proto těší,“ usmála se vedoucí 
zařízení Jitka Věrnochová. (bub) 

BLAHOPŘEJEME. Sta let se v říjnu dožila paní Vladimíra Valášková, které 
do jejího domova v Družstevní ulici přišli popřát i zástupci města. Hodně 
zdraví a štěstí jí přejeme i my ostatní. Foto Andrea Pěkná
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KONCERT KALICHU VYNESL 
HOSPICI REKORDNÍ VÝTĚŽEK

Vyprodané Kulturní a konferenční centrum přivítalo 
vynikající operní zpěvačku Evu Urbanovou, která se před-
stavila v doprovodu Moravského klavírního tria. Koncert 
laděný v duchu stého výročí založení samostatné republi-
ky pořádal Nadační fond Kalich za podpory města. 

Eva Urbanová předvedla své neskutečné kvality. Její 
výkon ocenilo publikum ve stoje. Na oplátku zase uměl-
kyně pochválila návštěvníky koncertu za jejich pěvecké 
umění, neboť některé písničky zpívali společně s ní. 

Letošní 7. ročník benefičního koncertu vynesl re-
kordní výtěžek ze vstupného pro Hospic sv. Štěpána. 
Předseda správní rady NF Kalich Alexandr Vondra 
předal ředitelce hospice Monice Markové šek na 165 
750 korun. „Z takto velkého výtěžku mám obrovskou 
radost. Budeme si moci dovolit koupit drahé koncent-
rátory kyslíku určené pro pacienty v domácí péči. Do-
sud jsme je půjčovali na základě pořadníku, což nebylo 
ideální. Zbývající částku využijeme na dofinancování 
pohotovostních služeb lékařů a sester,“ uvedla Monika 
Marková. Finančním příspěvkem na provoz hospice se 
tak jako každoročně blýsklo i město Litoměřice. Šek na 200 tisíc korun předali nyní již bývalý místostarosta Pa-

vel Grund a radní Vladimír Kestřánek. (eva) POMÁHÁ I DÁRCOVSKÝ 
FOND HENNLICH

Dárcovský fond Hennlich letos 
podpořil 13 neziskových projektů 
mladých lidí mezi 15 a 25 roky z Lito-
měřic částkou 64 tisíc korun. Fond za 
14 let fungování podpořil 213 projek-
tů částkou 1 milión korun.

„Letos jsme se v souhrnné částce 
podpor neziskových aktivit dostali na 
hranici jednoho miliónu korun, což je 
určitě magická hranice. Jsem rád, že 
se nám jako firmě daří a díky tomu 
můžeme dlouhodobě podporovat ne-
ziskové aktivity v Litoměřicích. Jako 
místní patriot jsem za to nesmírně 
rád,“ konstatoval ředitel společnosti 
Hennlich Pavel Šumera.               (jon)

Eva Urbanová nadchla publikum. Foto M. Bubeníčková

STAROSTA PŘEDAL CENY ALOISE KLARA
Milým zpestřením koncertu Na-

dačního fondu Kalich bylo předání 
Cen Aloise Klara šesti osobnostem, 
které se významným způsobem za-
sloužily o rozvoj zdravotní a sociál-
ní oblasti v Litoměřicích.

V průběhu koncertu předal 
starosta Ladislav Chlupáč spolu s 
vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Renátou Jur-
kovou sošky pocházející z dílny 
Diakonie Českobratrské církve 
evangelické Miroslavě Pištěcké 
(psychoterapeut), Ivanu Weiden-
hofferovi (interní lékař se speci-
alizací na endokrinologii), Janu 
Milotovi (primář urologického 
oddělení litoměřické nemocni-
ce), Janě Wünschové (organizá-
torka turistických a seniorských 
akcí) a Milanu Pršovi (dlouhole-
tý pracovník sociálních služeb). 
Ocenění za letos zemřelého dlou-
holetého sociálního pracovníka 
městského úřadu Dušana Boučka 
převzala manželka Marie.

„Jsou to lidé, jejichž práce odváděné 
ve prospěch druhých si moc vážíme, 
stejně jako práce lékařů, sester, ošetřo-

vatelek a dobrovolníků pracujících ve 
prospěch hospice,“ konstatoval staros-
ta Chlupáč.                                                          (eva)

VÝTĚŽEK BENEFICE
PŘESÁHL STO TISÍC

V týdnu od 13. do 20. října se ko-
nal již 9. ročník divadelní benefice. 
Uskutečnilo se 12 představení. Hráli 
jak herci z místních ochotnických di-
vadel, tak regionálních, ale i dva praž-
ské ochotnické soubory. Z pražského 
divadla Studio Dva vystoupil Ondřej 
Sokol se stand-up comedy.  Po dět-
ských představeních následovaly dět-
ské dílničky, kde si děti tématicky k 
představení vyrobily výrobky, které si 
odnesly domů. Diváci si užili krásný 
kulturní zážitek a současně přispěli 
do výtěžku, který putuje do Centra 
pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 
Využit bude na podporu doučování 
pro děti v náhradní rodinné péči. 

Celkový výtěžek z 9. divadelní be-
nefice je 116 549 Kč. Navštívilo ji 871 
diváků. Tajemník městského úřadu 
Milan Čigáš předal šek ředitelce Cen-
tra pro náhradní rodinnou péči Mar-
gitě Šantavé.               Tereza Janžurová

MĚSTO POZVALO SENIORY
NA LOĎ CARGO GALLERY
Setkáním seniorů ožila na konci října loď Car-

go Gallery. Taneční sál praskal ve švech a vládla 
dobrá nálada. Více než stovce účastníkům hrál 
Rosťa Pechoušek s kapelou.  Taneční odpoledne 
na lodi se konalo poprvé loni. „Těšilo se velkému 
zájmu, tak jsme letos připravili společná setká-
ní dvě. Pozváni byli senioři společně s tělesně a 
zdravotně hendikepovanými občany,“ uvedla 
Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví městského úřadu. 

„Akce se nám moc líbí. Umožňuje setkání s přá-
teli na netradičním místě s příjemnou atmosférou. 
Jsme rádi, že na nás město myslí,“ zhodnotila Eva 
Vladyková z Klubu seniorů. (pek)

AUKCE DIAKONII
OPĚT POTĚŠILA

Na vybudování společného chrá-
něného bydlení pro své klienty v bý-
valých kasárnách pod Radobýlem 
využije Diakonie  výtěžek z aukce pro-
bíhající 16. listopadu v hradu. Herečka 
a zpěvačka Chantall Poullain vydraži-
la více než 800 tisíc korun.  Objekt v 
kasárnách získala Diakonie od města 
bezúplatným převodem.   (eva)

LIPEN MÁ BRONZ
Třetí místo v letošním ročníku soutěže „Cena 

Senior roku“ získal spolek litoměřických seniorů 
LiPen. Ocenění rozděluje Nadace Charty 77 v 
rámci svého projektu SenSen (Senzační senioři). 
Hodnotí se zde celoroční činnost jednotlivců i 
spolků a to, jak naplňují ideu SenSen. Litomě-
řičtí v ocenění nacházejí sílu do dalších činností.  
„Je to pro nás velké povzbuzení, utvrzení v tom, 
že naše činnost je smysluplná, vyjádřila své poci-
ty Jaroslava Černá.

LiPen vznikl v  r. 2013 a sdružuje seniory, kte-
rým nabízí kulturní, společenské a vzdělávací 
akce. Působí při knihovně a zájemcům nabízí 
trávení svého času v Klubu aktivního stáří a Klu-
bu tvůrčího psaní. Účastní se také mnoha akcí, 
které pomáhají propojovat generace. (bub)

Jednou z oceněných byla Jana Wünschová, nadšená organizátorka akcí 
určených hlavně seniorům. Foto M. Bubeníčková
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Podzimního setkání na lodi se zúčastnilo více než sto 
seniorů.                  Foto Andrea Pěkná



NOVÉ UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY MOHOU
BÝT I MILÝM VÁNOČNÍM DÁRKEM

Město v prosinci a v lednu vydá sadu upomínkových předmětů symbolizujících vý-
znamné výročí 800 let Litoměřic. „Chybět nebudou trička, látkové tašky, náramky, bam-
busové kelímky, zápisníky, tužky, kalendáře, ale i flash disky, dámská kolekce drobných 
doplňků apod.,“ jmenuje vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
městského úřadu Eva Břeňová, podle níž půjde o pěkné dárky vhodné i pod vánoční 
stromeček. K vidění již jsou na infocentru pamětní mince, které budou usazeny do re-
prezentativních desek, které ve formě osmi století příběhů představí historii města Lito-
měřice. (eva)

MĚSTO POTŘEBUJE
VIZUÁLNÍ STYL

Město Litoměřice postrádá jednot-
ný grafický vizuál, který by jej prezen-
toval mnoho dalších let a zefektivnil 
jeho komunikaci směrem k veřejnos-
ti, partnerům a turistům.  Doposud 
využívalo jako jediný jednotící prvek 
heraldický znak, který současným 
potřebám marketingu již nedostaču-
je. Zahájen proto byl náročný proces, 
připravovaný ve spolupráci s organi-
zací CZECHDESIGN.

„Uvítáme, pokud se do soutěže na 
tvorbu jednotného vizuálního stylu 
města zapojí více lokálních grafických 
designérů podobně úspěšně, jako 
se to podařilo autorce vizuálu k 
800. výročí města Evě Vopelkové,“ 
říká vedoucí odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu 
MěÚ Eva Břeňová.  Pokud se chcete 
zúčastnit nebo víte o šikovném 
grafikovi či studiu, zasílejte do 20. 
prosince své tipy  na email: 
martina.vondrakova@litomerice.cz.

Cílem bude sjednotit grafiku města, 
včetně škol, MKZ a dalších příspěvko-
vých organizací. Součástí se stane i ná-
vrh možné podoby venkovní reklamy, 
orientačních bodů, ale i značení měst-
ských budov. To vše pomůže lépe se ve 
městě orientovat. Těšit se můžeme i na 
novou podobu Radničního zpravoda-
je a dalších tiskovin města.

„Jednotný vizuální styl je význam-
ným marketingovým nástrojem, 
který nelze opomenout,“ zdůrazňu-
je jeho potřebu místostarosta Karel 
Krejza. (eva)

MOTTO OSLAV:  OSM STOLETÍ PŘÍBĚHŮ
V plném proudu jsou již přípravy na oslavy 800 

let Litoměřic, které město čekají v příštím roce. Po-
nesou se v duchu osmi století příběhů.

Slavit se bude od začátku až do konce roku. Čeká 
nás bohatý program, do jehož tvorby se každý může 
zapojit. Místní podnikatelé nabídnou své produkty v 
podobě speciálů vydaných u příležitosti výročí (piv-
ní sety, vína, čokolády apod.). Známí litoměřičtí ro-
dáci se zúčastní veřejných besed s občany. Proběhne 
pokus o zapsání do České knihy rekordů.

 Hlavní část oslav se však uskuteční v týdnu 
před tradičním vinobraním, které na ně ply-
nule naváže. „Zahájí je v sobotu večer koncert 
žáků základní umělecké školy a  následně ob-
líbený videomapping, tedy světelná a zvuková 
show promítaná na budovu muzea. V neděli 

je mj. v plánu velkolepý průvod Litoměřičanů 
(sportovci, skauti, divadelníci, tanečníci apod.). 
Přijedou také zástupci partnerských měst z 
Míšně, Fuldy a Armentières, kteří přivezou i 
typické výrobky pocházející z tamních regionů. 
Návštěvníci tak získají možnost zakoupit si na-
příklad pravý míšeňský porcelán, vidět tradiční 
řemesla či ochutnat tamní pivo a víno,“ nastíni-
la průběh zahájení týden trvajících Městských 
slavností Iveta Holubová z odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu městského úřa-
du. Od pondělí do čtvrtka podium na Mírovém 
náměstí ovládnou kulturní vystoupení. Před-
staví se školy, místní umělci, hudebníci a další 
účinkující. Uskuteční se i Velký letní koncert za 
účasti litoměřických pěveckých sborů a Severo-
české filharmonie Teplice.

Základní školy, včetně víceletého gymnázia, 
začínají s přípravami už v těchto dnech. Jejich 
zástupci se sešli na městském úřadu, aby si vylo-
sovali století, kterému se bude každá škola věno-
vat. „Během týden trvajících slavností, kterými 
celoroční oslavy vyvrcholí, se každé odpoledne 
na podiu představí dvě školy se svým programem. 
Podmínkou je, že se vystoupení musí vztahovat k 
Litoměřicím a přidělenému století. Každé ze sto-
letí je specifické něčím jiným, vystoupení proto 
budou velmi rozmanitá a už nyní jsme zvědaví, 
jak jej jednotlivé školy pojmou,“ těší se Andrea 
Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče MěÚ.  Blok představení zahájí 
ZŠ Ladova, která ztvární založení města Přemys-
lem Otakarem I. Zakončí jej ZŠ Na Valech, která 
přiblíží milníky 20. století.  (bub)

OSLAVY 800 LET MĚSTA MAJÍ
VLASTNÍ GRAFICKÝ VIZUÁL

Grafička Eva Vopelková předložila nejlepší grafický návrh 
vizualizace oslav 800 let města Litoměřice, které se uskuteční v 
příštím roce. Jednomyslně se na tom shodla pětičlenná komise 
složená ze 3 profesionálů a 2 zaměstnanců městského úřadu. 

Bodování celkem 8 návrhů, které přišly z různých koutů re-
publiky, probíhalo anonymně.  „Preferovali jsme akcent na 
historii a vizuální podobu města. Fakt, že nás shodně oslovilo 
dílo obyvatelky Litoměřic, byl nakonec velkým a zároveň milým 
překvapením. Litoměřičák dokázal podle našeho názoru vystih-
nout město, ve kterém žije, nejlépe. V návrhu se objevují prvky 
blízké místním lidem. Je pojat nejlepším možným způsobem, 
rafinovaně a s vysokou mírou estetického cítění,“ shodli se grafik 
Tomáš Sarnovský, akademický sochař Libor Pisklák, výtvarnice 
Irena Štyrandová, vedoucí odboru školství, kultury sportu a pa-
mátkové péče Andrea Křížová a vedoucí odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu městského úřadu Eva Břeňová.

Litoměřice jsou jedno z nejmalebnějších a nejstarších měst 
severu Čech. Jak tuto dlouhou historii podat moderně? Jak pro-
mluvit k co nejširší skupině veřejnosti? Takovéto otázky si kladla 
autorka vítězného návrhu Eva Vopelková. „Chtěla jsem propojit 
historii se současností jako jeden celek a hravostí oslovit děti, 
dospělé i seniory. Z historie poukazuji především na původ Li-
toměřic jakožto přístavního města, nejznámější architektonické 
památky a okolní krajinu. Současnost ve vizuálním stylu zastu-
puje především novodobé pojetí grafického návrhu a jeho hravé 
ztvárnění města v kontrastu s vážnou tváří historie,“ charakte-
rizuje grafička vítězné dílo sjednocené v barvách zlaté, stříbrné 
a bordó. 

Narativní ilustrace detailně popisuje polohu města a jeho 
části. Jsou zde zastoupena i panelová sídliště, která jsou silným 
vjemem nynějších obyvatel. Dolní část ilustrace zobrazuje zá-
stup lidí, bez kterých by města nebylo. Dále jsou zde znázorněny 
hlavní architektonické ikony jako Kalich, radnice či kostel Všech 
svatých a v horní části okolní hory, jež zasazují Litoměřice do 
Českého středohoří.                                         (eva)
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VÝSTAVIŠTĚ 
SE VRÁTILO V ČASE
Tatíček Masaryk v podání Vladimíra Hrona pobýval 

poslední říjnový víkend na Zahradě Čech, která nabídla 
výjimečnou podívanou. Výstaviště se totiž vrátilo u 
příležitosti výročí republiky do roku 1918.

Muži v kloboucích diskutovali u kávy v pánském salonu, 
aby posléze věnovali pozornost i ženám lehčích mravů. 
Jejich manželky s péry ve vlasech zatím debatovaly u 
sklenky vína v prvorepublikové restauraci. Opodál si malé 
děti hrály s dřevěnými hračkami, ty starší zase usedaly 
do prvorepublikových lavic a zkoušely psát inkoustem 
pod přísným dohledem paní učitelky s rákoskou v ruce. 
V dobové kanceláři s úžasnou knihovnou za zády zase 
úřadoval Masaryk. V jednom pavilonu hrál flašinet, z 
jiného se linul nefalšovaný jazz, v jehož rytmu se vlnila 
dáma v kloboučku spočívající v náručí elegantního 

muže v károvaném obleku. Nechybělo dobové sportovní 
náčiní, ale ani boxerské zápasy v ringu. Ženy se zase na 
módní přehlídce kochaly prvorepublikovou módou. 
Pokud se někomu na výstavišti udělalo špatně, ihned byl 
hospitalizován v dobové nemocnici. 

Všichni společně pak netrpělivě očekávali 13. hodinu. 
Přesně v tuto dobu totiž na hlavní podium,  kde ho přivítal 
hejtman Oldřich Bubeníček a starosta Ladislav Chlupáč, 
dorazil prezident Masaryk na koni. Byl nejen důstojný, ale 
i vtipný. Československou hymnu na závěr jejich projevů 
zpívalo celé výstaviště.

Atmosféra na výstavišti byla poslední říjnový víkend 
neopakovatelná a zcela výjimečná. „Děkuji Ústeckému 
kraji v čele s hejtmanem za to, že celokrajské oslavy takto 
významného výročí vrcholily právě v Litoměřicích, čehož 
si velmi vážíme,“ nešetřil slovy chvály starosta Ladislav 
Chlupáč, oděný společně se svou paní ve stylu První 
republiky. Společně s ním se svědky nevšední podívané 
organizované pro kraj společností Zahrada Čech stalo 
zhruba 16 tisíc spokojených návštěvníků.       Eva Břeňová

Dílo před školou  odhalili  ředitel školy Karel Kynzl (zleva), starosta La-
dislav Chlupáč a autoři - manželé Klaškovi. Foto Michaela Bubeníčková

UZAVÍRKA. Knihovna bude 
31. prosince  uzavřena. 
pá 7. 12. | 17 h
Indonésie – Ivo Vodička | před-
náška, Klub cestovatelů Moře, sop-
ky, rýžová pole, tropický les i čajové 
plantáže. Provází Jana Štefaniková. | 
Galerie knihovny | 30 Kč *
so 8. 12. | 12–15.30 h
Litoměřice – horní nádraží: Běh 
pro radost / 2 | Na čase nezáleží, 
poběžíme společně. Sraz: Litoměři-
ce – horní nádraží v 12.05 h. Trasa: 
ze Stvolínek kolem Holanských 
rybníků, a zpět, cca 15 km. Zdar-
ma, jízdné si platí každý sám.
po 10. 12. | 17 h
Klub Celiakie | beseda na téma 
bezlepkové diety. Předávání zku-
šeností.| 2. patro | zdarma
út 11. 12. | 17  h
LITHO LITO: Gotické dvojče 
2019. Beseda - MgA.  L. K. Klokoč-
ková z litografické dílny představí 
projekt vztahující se k budově Go-
tického dvojčete | 30 Kč*
st 21. 12. | 17 h
Jakub Praibiš – autorský večer 
a autogramiáda Už deset let (od 
vydání románového debutu Špína 
v roce 2008). Autor vynalézavě roz-
víjí a dotváří svůj osobitý, nezamě-
nitelný literární svět. Román Oproti 
bázni představuje vrchol dosavadní 
Praibišovy tvorby | zdarma
 út 18.12. | 17 h
Listování - Kouzelná baterka | scé-
nické čtení pro děti a hravé dospělé 
Taky jste si vždycky přáli psa? Nebo 
ještě lépe koně? A co kdyby vám 
někdo dal baterku, která oživuje 
světlem úplně obyčejné věci. Přes-
ně tuhle kouzelnou baterku jednou 
dostal Franta v parku od kouzelné-
ho dědečka. A s přesně tuto Bater-
ku Vám ukáže LiStOVáNí. 
Připravujeme:
Oslavíme Svatou Lucii, může po-
moučit nos nebo věnovat světélko.
Věnujte blízkým celou knihovnu – 
věnujte jim čtenářský průkaz.
seniorům:
* čtenáři nad 65 let s platným prů-
kazem vstup zdarma (pro seniory 
nad 65 let registrace zdarma)
Angličtina | kurzy | Více informací 
a rezervace: tel.: 723 501 005
Tvůrčí psaní pro seniory – Spolek 
LiPen | klub | úterky od 15 h
Dopolední klub aktivního stáří – 
Spolek LiPen | klub | pátky od 9 h 
dětem a rodinám s dětmi:
Dopoledne s říkankou | workshop 
| úterky od 9.30 h | Každé úterý pro-
gram pro rodiče s dětmi od 1–3 let. 
Poté můžete navštívit dětské oddě-
lení.| vstupné 30 Kč
Více: www.knihovnalitomerice.cz

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 13

DÍLO PŘIPOMÍNÁ 100 LET REPUBLIKY
  V Litoměřicích byla 29. října u 

příležitosti 100. výročí založení sa-
mostatné Československé republiky 
odhalena před Masarykovou zá-
kladní školou sklobetonová plastika. 
Slavnostní akce, kterou hudebním 
doprovodem zpestřil Podřipský kvin-
tet a slovem zahájil starosta Ladislav 
Chlupáč, se i přes nepříznivé počasí 
zúčastnila zhruba stovka lidí. 

Tvůrci návrhu Jakub a Barbora 
Klaškovi z Jindřichova Hradce vy-
cházeli z geografického vzezření 
území tehdejšího Rakousko-Uher-
ska. Z jeho půdorysu lehce defor-
movali a vztyčovali jednotlivé země. 
Československo je na pomníku do-
minantní a nad ostatními státy, které 
tvoří podstavec, se zvedá do výšky 
zhruba 80 centimetrů. Tvoří tak ja-
kýsi stůl připomínající oltář. Všech-
ny státy vychází ze stejné plochy a 

tvoří pomyslný pevný základ plas-
tiky. Funguje jako jednotící prvek 
a naznačuje, že všichni máme pod 
nohama stejnou Zemi, jíž jsme sou-

částí. „Dílo jsme tvořili s vědomím, 
že umístěno bude u základní školy,“ 
poukázala na odolnost použitého 
materiálu Barbora Klašková. (bub)

PŘIJETÍ REPUBLIKY BYLO SLOŽITÉ
Je zajímavé, že celokrajské oslavy 

100 let od vzniku Československé re-
publiky vrcholily právě v Litoměřicích, 
ve kterých přijetí vzniku právě této re-
publiky nebylo vůbec jednoduché. 

Litoměřice byly na počátku 20. 
století městem, ve kterém žila česká 
menšinová část obyvatel v relativní 
symbióze s obyvatelstvem německým. 
Existovaly zde české i německé spolky, 
které se snažily jeden druhého pře-
konat, což vedlo k rozvoji kulturního 
prostředí. Zcela bezproblémově se 
uzavírala česko-německá manželství. 

Útrapy první světové války však 
vedly k tomu, že i relativně bezproblé-
mové soužití v Litoměřicích začalo být 
ohrožováno. Stále patrnější porážka 
Rakouska-Uherska vedla k zesílení 
snah části nacionálně orientovaných 
českých Němců v severním pohrani-
čí k myšlenkám o odtržení území od 
historického území Čech a vyhláše-
ní provincie Deutschböhmen, která 
by se stala součástí tzv. Německého 
Rakouska. Tyto myšlenky se projevo-

valy například i v nápadu přesunout 
německou část Karlo-Ferdinandovy 
univerzity z Prahy do Litoměřic.

Provincie Deutschböhmen byla 
skutečně 23. 10. 1918 z Vídně vyhlá-
šena německo-rakouským národním 
shromážděním, které se ustanovilo 
jen o dva dny dříve. V reakci na to tak 
v Litoměřicích vznikl „německý“ vý-
bor, který se ujal vedení města. Když 
pak 28. 10. došlo v Praze k vyhlášení 
ČSR, v Litoměřicích na to nikdo z 
oficiálních míst prakticky nereagoval, 
protože to nebylo vnímáno jako věc 
jakýmkoliv způsobem se dotýkající 
provincie Deutschböhmen. 

Tuto politiku nelze označit jinak, než 
jako politiku mimo meze reality, proto-
že vůbec nebrala v potaz výsledek války, 
působení legií, apod. Po 28. říjnu tak v 
Litoměřicích vzniká v režii české části 
obyvatel i „český“ výbor, který až do 
obsazení Litoměřic československou 
armádou (9. – 12. 12. 1918) svádí po-
litický boj s „německým“ výborem ze-
jména o to, na kterou stranu se přikloní 

v Litoměřicích stále existující a existen-
ci Rakousko-Uherska hájící, velitelství 
IX. armádního sboru. To totiž z Vídně 
obdrželo rozkaz, aby připravilo plán a 
vyslalo jednotky do Prahy k potlačení 
vyhlášení ČSR. 

To, že rakousko-uherské vojenské 
velitelství rozkaz neuposlechlo, je jed-
nak důkazem toho, že vnímalo realitu 
– zejména obsazení Terezína, připo-
jení jeho posádek k čs. jednotkám a 
hromadnou dezerci z rakousko-uher-
ské armády. Toto neuposlechnutí je 
ale rovněž i dokladem vzájemného 
respektu a relativně bezproblémové-
ho soužití Čechů a českých Němců v 
Litoměřicích. A právě proto jsem rád, 
že si vznik republiky připomínáme v 
našem městě, kde lidé v kritickém říj-
nu roku 1918 dali před agresí přednost 
vzájemnému respektu a lidskosti, což 
jsou hodnoty, na kterých myšlenkově 
stála i první Československá republi-
ka. Hodnoty, které bychom si měli v 
dnešní době připomínat i my.

PhDr. Filip Hrbek, historik



4.12. BOHEMIAN RHAPSODY. 
(USA, životopisný) Jediné, co je 
pozoruhodnější než jejich muzi-
ka, je jeho příběh.  Od 17.30 hod.
VDOVY.  (USA, thriller) Příběh 
žen, které nemají téměř nic 
společného. S výjimkou mrtvých 
manželů a  velkých dluhů. Od 
19.30 hod.

5.12. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY 
ZLOČINY. (USA, fantasy)
Druhý z pěti zbrusu nových 
dobrodružství z kouzelnického 
světa J. K. Rowlingové. 17.30 h.
CHVILKY. (ČR, drama) Film, 
který se dotkne Vašeho srdce. Od 
20.00 hod.

6.12. SMRTELNÉ STROJE. (USA, 
sci-fi) Některé jizvy nikdy ne-
zmizí. Od 17.30 hod.
DOKTOR MARTIN: Záhada v 
Beskydech. (ČR, komedie) Dok-
tor Martin v celovečerním filmu 
v kinech. Od 20.00 hod.  

7.12. DOKTOR MARTIN: Záhada v 
Beskydech. Od 17.30 hod.
SNOW FIM FEST 2018. (Celý 
svět, dokumentární) Další ročník 
úspěšného festivalu. Od 19.00 hod.
SMRTELNÉ STROJE. Od 22.00 h

8.12. LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE. 
(USA, pohádka) Vánoční film od 
Studia Disney. Od 13.30 hod.
ČERTÍ BRKO. Každý hřích je evi-
dován… Od 15.30 hod.
VE SPÁRECH ĎÁBLA. (USA, 
horor) Otřesný obřad vymítání 
ďábla se vymkne kontrole a vyžádá 
si život mladé ženy. Od  17.30 hod.
DOKTOR MARTIN: Záhada v 
Beskydech. Od 19.30 hod.
SMRTELNÉ STROJE. Od 21.00 h

9.12. ČERTÍ BRKO. Od 13.30 hod.
PAT A MAT: Zimní radovánky. 
(ČR, loutkový) Jsou zpět… Od 
15.30 hod.
DOKTOR MARTIN: Záhada v 
Beskydech. Od 17.30 hod.
SMRTELNÉ STROJE. Od 19.30.

10.12. SMRTELNÉ STROJE. Od 17.30 h
VE SPÁRECH ĎÁBLA. Od 19.30.

11.12. VE SPÁRECH ĎÁBLA. Od 17.30 
SMRTELNÉ STROJE. Od 19.30.

12.12. DOKTOR MARTIN: Záhada v 
Beskydech. Od 17.30 hod.
MOULIN ROUGE. (USA, 
muzikál) Triumfální návrat 
muzikálu, v němž 143x padne 
slovo láska. Od 19.30 hod.

13.12. POHÁDKY POD STROME-
ČEK. (ČR, animované pásmo)
Kdo vše slaví Vánoce? Od 9.30 h
VŠECHNO BUDE. (ČR, road 
movie) Road movie o klučičím 
přátelství, dobrodružství a velké 
svobodě. Od 15.30 hod.
AQUAMAN. (USA, dobrodruž-
ný) Domov volá.  Od 17.00 hod.
SPIDER-MAN: Paralelní světy. 
(USA, animovaný)bV nekoneč-
né možnosti Paralelních světů je 
víc než jen jeden  maskova-
ný hrdina. Od 20.00 hod.

14.12. AQUAMAN.  Od 17.00 a 19.30 h
SPIDER-MAN: Paralelní světy. 
Od 22.00 hod.

15.12. SPIDER-MAN: Paralelní světy. 
Od 13.30 hod.
VÁNOCE A SPOL. (Francie, ko-
medie) I skřítkové mohou one-
mocnět… Od 15.30 hod.
AQUAMAN.  Od 17 h a 22 h.
BOHEMIAN RHAPSODY. 19.30

16.12. VÁNOCE A SPOL. Od 13.30 h.
SPIDER-MAN: Paralelní světy. 
Od 15.30 h a 17.30 h.
AQUAMAN. Od 19.30 hod.

17.12. P.I. ČAJKOVSKIJ: LOUSKÁ-
ČEK. (Švýcarsko, balet) Vánoční 
balet. Od 19.00 hod.

18.12. SPIDER-MAN: Paralelní svě-
ty. 17.30
DOKTOR MARTIN: Záhada v 
Beskydech. Od 19.30 hod.

19.12. BOHEMIAN RHAPSODY.  17.30
NA CHESILSKÉ PLÁŽI. (VB, 
drama) Bolestná romance o ne-
naplněné lásce podle slavné no-
vely Iana McEwana. Od 20 hod.

20.12. BUMBLEBEE  (USA, 
dobrodružný) Vše má svůj 
začátek... Od 19.30 hod.
AQUAMAN.   Od 19.30 hod.

21.12. DOKTOR MARTIN: Záhada v 
Beskydech. Od 17.00 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY. 19.30.
BUMBLEBEE  Od 22.00 hod.

22.12. VÁNOCE A SPOL. Od 13.30 h.
MARY POPPINS SE VRACÍ. 
(USA, rod.) Kouzelná chůva se 
vrací. Od 15.30 hod.
BUMBLEBEE  Od 17.30 a 19.30.
VE SPÁRECH ĎÁBLECH.21.30.

23.12. MARY POPPINS SE VRACÍ. 13.30
VÁNOCE A SPOL. Od 15.30 h.
BUMBLEBEE. Od 17.30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. 19.30.

24.12. ANDĚL PÁNĚ 2. (ČR, rod.) Vá-
noční film, který na velké plátno 
prostě patří. Od 9.30 hod.
GRINCH. (USA, anim.) Bru-
čoun, co nesnáší všechno a ze 
všeho nejvíc Vánoce. 11.30
KRTKOVA DOBRODRUŽ-
STVÍ. (ČR, anim.) I Krtek se těší 
na Vánoce. Od 11.35 hod.

25.12. YETI: LEDOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ. (USA, 
rodinný) Rodinná komedie, ve 
které je Yeti přesvědčen, že záhadné 
bytosti známí jako „lidé” opravdu 
existují. Od 13.30 hod.
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOU-
ZELNÉHO LEKTVARU. (Francie, 
komedie) Další příběh Asterixe a 
Obelixe… Od 15.30 hod.
BUMBLEBEE. Od 17.30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. Od 19.30 

26.12. GRINCH. Od 13.30 hod.
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOU-
ZELNÉHO LEKTVARU.  15.30.
BUMBLEBEE. Od 17.30 hod.
CLIMAX. (Francie, taneční horor)
Zrození a smrt jsou mimořádné 
zážitky. Život je pomíjivý.,. 19.30

27.12. ZNOVU VE HŘE. (USA, ro-
mantická komedie) Její talent byl 
skutečný. Její životopis nikoli. 13.30 
SPIDER-MAN: Paralelní světy.  
Od 19.30 hod.

28.12. AQUAMAN. Od 17.30 hod.
ZNOVU VE HŘE. Od 19.30 hod
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZA-
SAHUJE. Od 21.30 hod.

29.12. ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOU-
ZELNÉHO LEKTVARU. Od 13.30 h
MARY POPPINS SE VRACÍ. 15.30 
BUMBLEBEE.. Od 17.30 hod.
ZNOVU VE HŘE. Od 19.30 hod.

30.12. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI 
ZRCADEL. (Rusko, pohádka) Gerda 
se bude opět moci spolehnout na po-
moc trollích kamarádů. Od 13.30 hod.
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOU-
ZELNÉHO LEKTVARU.  Od 15:30 
ZNOVU VE HŘE.  Od 17:30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČI-
NY. Od 19.30 

4.12.  VERNISÁŽ VÝSTAVY „ROK 
1918 NA ÚSTECKU" v 16 h. v 
hradu.

5.12. Již 18. ročník VÁNOČNÍHO PO-
SEZENÍ PRO SENIORY v KKC. 
Od 14 hodin.

7.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU v 15 h. na Mír. nám. 
A je to tu zase, přijďte po roce 
opět rozsvítit vánoční strom na 
Mírové náměstí. Čeká vás od-
poledne plné pohádek, zpěvu, 
zábavy a soutěží o ceny. Nebude 
chybět ani občerstvení pro dola-
dění pravé vánoční nálady.

9.12. TANEČNÍ ODPOLEDNE v 15 h. 
na hradě. Dovolujeme si Vám ten-
tokrát nabídnout dvojitou porci 
zábavy. Vystoupí zpěvák Vladimír 
Walda Nerušil, nejslavnější dvo-
jník Waldemara Matušky a zah-
raje Vám také Rosťa Pechoušek. 

11.12. KABELKOVÝ VELETRH v 14.00 
hod. ve foyer KKC. Již tradiční a 
nejen dámami oblíbená akce, kte-
rou pořádá nezisková organizace 
NADĚJE Litoměřice. Veletrh je 
charitativní a jeho veškerý výtěžek 
pomůže ženám bez domova. 

11.12. VÁNOČNÍ SYMFONICKÝ 
KONCERT ZUŠ LITOMĚŘICE 
v 19 hod. ve velkém sále. Děti a 
studenti ze Základní umělec-
ké školy Vám jistě pomohou v 
předvánočním shonu se na chvíli 
zasnít a užívat vánoční atmosféru 
libých melodií.

13.12. PŘEDNÁŠKA KE 40. VÝROČÍ 
MPR v 10.00 hod. v hradu. Po-
pularizačně naučná přednáška 
spojená s výstavou  ke 40. výro-
čí vyhlášení Městské památkové 
rezervace. 

14.12. VĚNEČEK v 19 hodin ve velkém 
sále. Kapesníčky, stuhy a krásné 
šaty dívek při závěrečném věneč-
ku. 

15.12. VÁNOČNÍ PLES ve 20 h. ve vel-
kém sále. Oslava přicházejících 
Vánoc tancem a s přáteli v krás-
ném prostředí tradičního vánoč-
ního plesu je správnou volbou 
pro sobotní večer v adventním 
čase. 

18.12. JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ 
TURNÉ 2018 v 19 h. ve velkém 
sále. Klasické vánoční písničky, 
ale i Budu všechno, co si budeš 
přát, Proklínám a dálší hity. 

14.1. DIVADLO ZLÍN ve velkém sále. 
Představení pro školy.

16.1. CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA 
& EXOTICKÁ DIASHOW v 10 
h. v hradu. Jeden z nejznáměj-
ších českých dobrodruhů, cesto-
vatel Rádia Impuls a viceprezi-
dent Českého klubu cestovatelů, 
Jiří Kolbaba.

25.1. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ: VÍNO 
MADĚRYČ / VINAŘSTVÍ VY-
DAŘELÝ-HOLOMÁČ
v 18 h. v hradu. Degustace rodin-
ného vinařství.                         

27.1. TANEČNÍ ODPOLEDNE v 
15 h. v hradu. S kapelou Regius 
Band Jitky Dolejšové.

29.1. RECITÁL LUCIE BÍLÉ za do-
provodu PETRA MALÁSKA   
v 19 h. ve velkém sále. Jedna z 
nejpopulárnějších českých zpě-
vaček Lucie Bílá přijede potěšit 
své příznivce.

KINO MÁJ 

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM DIVADLO K. H. MÁCHY
7. 12. Lakomec/ Divadlo různých 

jmen. Známá komedie plná 
úsměvných zápletek a nedo-
rozumění. Pro SŠ a 2. Stupeň 
ZŠ. Od 9.00 a 11.15 hod.

9. 12. Madlenka a skřítkové/ 
Sváťovo dividlo. Loutková 
pohádka pro nejmenší. Od 
10.00 hod.

12. 12. O Kačence a raráškovi/ Diva-
dlo Láryfáry. Pohádka o hu-
baté švadlence Kačence, Ku-
bovi a poťouchlém Raráškovi 
Vás provede celým rokem. Pro 
MŠ a 1. Stupeň ZŠ. Od 8.30 a 
10.00 hod.

16. 12. Vánoční příběh/ Divadlo 
Kaká. Poetická pohádka plná 
koled se opírá o původní 
české tradice, jež jsou na po-
zadí jednotlivých příběhů. Od 
15 hod. + výtvarná dílna od 
16 hod.

18. 12. Vánoce v Himalájích/ Diva-
dlo Krabice Teplice. Příběh 
o Elišce, která v období Vánoc 
zabloudí v Himalájích. Pro 
MŠ a 1. Stupeň ZŠ. Od 8.30 a 
10.00 hod.

19. 12. Vánoční koncert ZUŠ. Od 18 
hod.

21. 12. Mesiáš/ Divadlo Verze. 
Komedie o vášni pro divadlo 
a umění povznést se nad 
neúspěch. Ve hře excelují 
David Prachař a Igor Chmela.
Od 19 h.

13. 1. Šípková Růženka/ Sváťovo 
dividlo. Loutková pohádka 
pro nejmenší. Od 10.00 hod.

17. 1. Maková panenka/Liduščino 
divadlo. Pohádka pro MŠ a 
1. Stupeň ZŠ. Od 8.30 a 10.00 
hod.

17. 1. Gedeonův uzel/ Vip-art. 
Emotivní hra o lásce, mateř-
ství a genialitě, která mnohdy 
bývá přítěží. Hrají Vilma Ci-
bulková a Alžběta Stanková. 
Od 19 hod.

22. 1. Ztracená čest Kateřiny Blu-
mové/ Švandovo divadlo 
Praha. Příběh dívky, která 
se stává obětí policie i tisku. 
Jenomže se začíná bránit. Od 
19.00 hod.

25. 1. Skleněný zvěřinec/ Agentu-
ra Harlekýn. Hra s humo-
rem i dojetím a s tou největší 
upřímností líčí život opuštěné 
matky Amandy, která svou 
láskou a touhou udělat své 
děti co možná nejšťastnější-
mi, nadělá v rodině velikou 
paseku. Od 19 h.

27. 1. Zlatovláska/ Divadlo Pohád-
ka. Od 15.00 hod + 16.00 hod 
Výtvarná dílna.

29. 1. Smetanovo trio/ koncert.  Od 18 
hodin.

 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
Zahájen byl prodej předplatného na 

divadelní sezónu únor – červen 2019.
Prodej abonentek probíhá na po-
kladně divadla (5 titulů za 1800 Kč). 
Pokladna je otevřena vždy ve středu 
od 14.30 do 18 hodin a hodinu před 
každým představením. E-mail: po-
kladna-divadlo@mkz-ltm.cz
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OTEVŘENA JE GALERIE
FELIXE HOLZMANNA

Rozdával úsměvy na všechny 
strany. Postava natvrdlého chlapíka 
s brýlemi a ošuntělým pláštěm byla 
zárukou dobré zábavy. Řeč je o jedné 
z velkých osobností českého humoru 
Felixi Holzmannovi, jehož památce 
je věnována expozice, která byla v 
listopadu otevřena v přízemí radnice 
na Mírovém náměstí. Slavnostního 
okamžiku se zúčastnila i dcera 
komika Irena Pettrichová.

Ač se narodil v Teplicích a dlouhá 
léta strávil v zahraničí, domov měl 
v Litoměřicích. „U nás bylo vždy 
veselo. Tatínek uměl problémy řešit 
s laskavým humorem a nadhledem,“ 
podělila se o vzpomínky na otce Irena 
Pettrichová. Byla první posluchačkou 
a kritikem scének, které si Felix 
Holzmann vždy sám psal. 

Galerie Holzmanna se nachází 
v zasedací místnosti v přízemí 
městského úřadu. Je přístupná 
během otevírací doby informačního 
centra po předchozí domluvě s jeho 
pracovníky. Vstupné činí 20 korun 
a děti do 15 let mají prohlídku 
zdarma. K vidění jsou například 
slavný aluminiový klíček, banjo a 
fotografie. Návštěvníci se mohou 
zaposlouchat i do úryvků vtipných 
vyprávění. Na expozici dohlíží sám 
komik. Instalována je zde totiž kromě 
jiného i jeho busta pocházející z dílny 
litoměřického akademického sochaře 
Libora Piskláka. (pek)

MUZEUMSENIOŘI SE UČÍ HUDBĚ  
Na Akademii umění III. věku začal historicky první 

semestr. Třicet seniorů bylo při  slavnostní imatrikulaci 
zapsáno do studia, které nově připravila Základní umělecká 
škola Litoměřice. Program je určen jak těm, kteří se chtějí 
pod odborným vedením pedagogů ve vybraném oboru 
zdokonalovat, tak i úplným začátečníkům. „Akademie 
nabídne umělecké vzdělání všem, kteří měli své sny a 
nestihli je uskutečnit a já věřím, že se nám je podaří 
splnit,“ vyjádřila se ředitelka ZUŠ Dominika Valešková 
v úvodu ceremoniálu, který se uskutečnil na litoměřické 
radnici za účasti starosty města Ladislava Chlupáče.

Studenti vybírali z oborů jako hra na klavír, varhany, 
housle, violu, violoncello, flétnu, klarinet, akordeon či 
zpěv a dramatický obor. Výuka, která bude probíhat v 
dopoledních hodinách, začala 1. října. „Líbí se mi zvuk 
flétny a jsem velmi ráda za příležitost se hře na flétnu 
naučit,“ raduje se studentka Helena Koňáková.

ZUŠ ve spolupráci s radnicí reaguje na zájem aktivních 
seniorů o umělecký obor. Studenty nyní čekají tři roky 
studia. (pek)

ŽENISTÉ KŘTILI KNIHU
Knihu Ženisté litoměřické a terezínské posádky je 

možno zakoupit v infocentru města.  Slavnostní křest 
se uskutečnil v říjnu v restauraci Koliba v rámci výroč-
ního setkání Klubu přátel ženijního vojska (KPŽV). 

Kniha, jejímž autorem je člen KPŽV Jan Vondrá-
ček, pojednává na více než 300 stranách o historii 
ženijního vojska spojené s litoměřickým regionem. 
Svými příběhy a vzpomínkami na 51. ženijní brigá-
du (žb) v Litoměřicích a 3. ženijní prapor v Terezí-
ně přispěly téměř tři desítky členů i nečlenů klubu. 
„Příspěvky, které jsou doplněné o fotografie, čtenáře 
nejen pobaví, ale i dojmou, jako například netradiční 
prohlídka kinosálu v kasárnách pod Radobýlem ve 
vyprávění Ľudovíta Kiše,“ sdělil Václav Lepší, před-
seda KPŽV a dlouholetý velitel 51. žb.

KPŽV byl založen v roce 2005 a čítá v současné 
době 84 členů. (pek)

GALERIE

Autor Jan Vondráček představuje knihu Ženisté litomě-
řické a terezínské posádky. Foto Andrea Pěkná

FOTOSOUTĚŽ
ZNÁ VÍTĚZE

Sedmý ročník  fotosoutěže „Život 
a cestovní ruch v Českém středoho-
ří“ pořádaný sdružením FotoporoT 
ve spolupráci s městem a Destinační 
agenturou České středohoří zná své 
vítěze.  První místo získal Jiří Volf z 
Třebenic (vítěz z let 2014 a 2016) za 
sérii čtyř snímků „Černobílé Středo-
hoří“, druhá byla litoměřická autorka 
Jarmila Kacarová s fotografií “Malý 
princ 21.století“ a třetí příčku přiřkla 
porota Janě Kučerové z Bíliny za sní-
mek „Cesta na listopadový Bořeň“.

Čtrnáct autorů zaslalo 58 fotogra-
fií, které v anonymním hodnocení 
posuzovala  šestičlenná porota. Ak-
tivity fotografů ocenil při vyhlášení 
výsledků a vernisáži výstavy v sobotu 
3. listopadu starosta Ladislav Chlu-
páč. Uvedl mj. že soutěž je dobrou 
propagací Českého středohoří i regi-
onu jakožto krásné části naší repub-
liky.  Vystavený soubor, který čítal 22 
snímků od desíti autorů,  byl v hradu 
k vidění do konce listopadu. (mz)

25. 10. 2018 – 24. 3. 2019 
SKLO VE SLUŽBÁCH POLITI-
KY. Exponáty ze sbírky Sklářského 
muzea v Novém Boru. Každý je ty-
pický dobovými politickými kono-
tacemi i individuálním příběhem.
1. 11. 2018 – 1. 1. 2019 
BOŽÍ MUKA V KRAJINĚ 
Výstava se zaměřuje na subtilní 
sakrální architekturu tzv. božích 
muk. Ústředním předmětem je 
torzo renesančních božích muk 
nalezené v Zahořanech. Fotografie 
představí také další boží muka se-
veročeského regionu. 
13. 12. 2018, 16.00 h
Vánoční komentovaná prohlídka 
výstavy Sklo ve službách politiky. 
Výstavou provedou kurátorky Eliš-
ka Vavříčková ze Sklářského muzea 
Nový Bor a Daniela Linková z Oblast-
ního muzea v Litoměřicích.
17. 1. – 24. 3. 2019
ZA ORCHIDEJEMI ČESKÉHO 
STŘEDOHOŘÍ. Výstava představí 
pestrou škálu orchidejí vyskytujících ve 
Středohoří. Seznámí s nevšední krásou 
vzácných rostlin i s výsledky dlouho-
dobého sledování čeledi vstavačovi-
tých. Vernisáž  bude 17. 1. v 17 h.

30. 11. 2018 – 3. 3. 2019
AUGUST PIEPENHAGEN
Výstava představí dílo v jeho průře-
zu, od raných pozdně klasicistních a 
vedutistických prací přes nejlepší díla 
jeho romantického období, včetně 
působivých nočních a zimních zá-
běrů, ovlivněných holandským kra-
jinářstvím 17. století, ale také jeho 
vzorníky i s výslednými pracemi, kte-
ré podle nich vytvářel nejen August, 
ale také jeho dvě dcery-malířky.
14. 12. 2018 – 24. 2. 2019
ANNA ZEMÁNKOVÁ – RA-
DOSTNÉ POSELSTVÍ DO NE-
ZNÁMA. Zemánková (1908‒1986) 
je nejznámější českou autorkou art 
brut / outsider art a patří také mezi 
jeho nejvýznamnější představitele v 
mezinárodním kontextu. Výstava se 
koný v Galerii a muzeu litoměřické 
diecéze.  Více na www.alerie-ltm.cz

NESTEL POSTEL SLAVÍ  20
Litoměřická kapela Nestel Postel 
oslaví v prosinci 20. výročí své exis-
tence. Od roku 1998  servíruje vlastní 
pecky a nehodlá s tím přestat ani v 
budoucnu. Má za sebou turné s ka-
pelami Chinaski, Tři sestry, Zvlášný 
škola, E!E, Doctor P.P. a další. Hraje 
jemně nátlakový způsob rocku s prv-
ky ska, punku a dalších hudebních 
žánrů, podle členů kapely tzv. push 
pop. Výroční párty se uskuteční 15. 
prosince od 20 hodin v pivnici Eden. 
Vstupné je 100 Kč. Doražte. (kub) 
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Imatrikulace se zúčastnil i Jan Prokeš, který se chce na-
učit hře na klavír. Foto Miroslav Zimmer

TIP PRO VÁS



BISKUP: „MÁM RÁD, KDYŽ SI LIDÉ ROZUMĚJÍ“
Litoměřický 20. biskup Mons. Jan Baxant 

letos slaví již 10 let svého působení v čele 
místní diecéze. Jak se mu zde líbí? Oceňuje 
krásy přírody i zájem o hodnoty místních 
obyvatel.

Do Litoměřic poprvé zavítal už před 50 
lety, kdy nastoupil do kněžského semináře 
a začal studovat na teologické fakultě. Zno-
vu se sem vrátil v roce 2008, když jej papež 
Benedikt XVI. jmenoval 20. litoměřickým 
biskupem. „Vůbec jsem netušil, co mě zde 
čeká,“ vzpomíná na své začátky v Litomě-
řicích biskup. Říká se totiž, že toto diecézní 
území, resp. severní Čechy, jsou z pohledu 
celé České republiky terénem náročným. 
„Moji předchůdci biskupové mluvili o li-
toměřické diecézi jako o „kamenolomu 
Páně“. Dle mé osobní zkušenosti je to tak zpola pravdivé. Náročnost tu je, 
ale i krása přírody, hory, lesy, řeky, krásné obce a nadějná města. A přede-
vším jsou tu lidé se zájmem o hodnoty, dokonce i křesťanské. Mám z toho 
radost,“ hodnotí litoměřický region Jan Baxant. Jak ale dodává, má jedno 
nevyplněné přání, které by si v Litoměřicích rád splnil. „Je to má touha 
po tom, aby naše katedrála sv. Štěpána byla v noci osvětlená, když téměř 

všechny malé kostelíčky, dominanty obcí 
a měst, září do noci jako majáky bezpečí 
a znamení vysoké křesťanské kultury celé 
naší české země,“ svěřil se biskup.

Jan Baxant se narodil v Karlových Va-
rech, odkud ale již ve svých 14 letech ode-
šel do Prahy studovat průmyslovou školu. 
Myšlenka stát se knězem přišla až po ma-
turitě. Jak sám říká, povolání ke kněžství 
je velmi hluboká záležitost. „Zasahuje vás 
v nitru a je vám stále více jasné, že jste se 
nerozhodli pro zaměstnání, ale že touží-
te naplnit poslání. To má každý člověk, a 
může být šťastný jedině tehdy, když se oné 
vnitřní výzvě životní poslání uchopit, ne-
zpronevěří,“ vysvětluje dále.

Litoměřický biskup, který letos oslavil životní jubileum 70 let, se mezi li-
toměřickými obyvateli těší velké oblibě a úctě. Lidé jej mají rádi pro vlídnost 
a váží si jej pro jeho osobnost i práci. A čeho si na nich cení on? „Mám rád, 
když si lidé rozumějí, vycházejí si vstříc, překonávají nesvornosti a jakákoliv 
napětí. Jsem velmi rád mezi těmi, kterým na srdci leží vztah k Bohu a součas-
ně i k ostatním,“ dodává Jan Baxant. My mu přejeme, aby takových lidí měl v 
životě kolem sebe co nejvíce. Text a foto Michaela Bubeníčková
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✴ 5. 12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO 
SENIORY. Od 14.00 hod. v Kultur-
ním a konferenčním centru (KKC). 
Vstup zdarma. www.mkz-ltm.cz
✴ 5. 12. SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁ-
ŠEM v kostele Všech svatých od 17 h. 
Od 18 hodin mše svatá. www.dltm.cz
✴ 7. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČ-
NÍHO STROMU. Program začíná 
v 15.00 hod. na Mírovém náměstí. 
Vstup zdarma. Od 17.30 vystoupí pě-
vecký sbor SamoHlásek ZUŠ.
www.mkz-ltm.cz a www.zusltm.cz
✴ 8. 12. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ pro 
děti i dospělé v DDM Rozmarýn. Od 
9 do 12 hodin. Ceny dle dílen a mate-
riálu. www.ddmrozmaryn.cz
✴ 8. 12. JIŽ 8. ROČNÍK ADVENT-
NÍHO JARMARKU u Fér kafe. Od 
10 do 16 hodin v parku Václava Hav-
la. Vstup zdarma.
www.facebook.com/ferkafe
✴ 8. 12. ROZSVÍCENÍ LOUTKO-
VÉHO BETLÉMU v Galerii mari-
onet ve Hvězdárně. Až do 28.12. se 
děti s rodiči mohou chodit dívat na 
malého Ježíška a zazpívat si koledy.
www.svatovo-dividlo.cz
✴ 8. 12. VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ 
na Adventním koncertě v kostele 
Všech svatých od 16 do 17 h.
www.zusltm.cz

✴ 8. 12. KUPŘEDU VZAD! Koncert 
Jaroslava Hutky a beseda noviná-
ře Adama Drdy od 18.00 v hospodě 
U letního kina. Vstup dobrovolný. 
www.modryznebe.cz 
✴ 9. 12. TANEČNÍ ODPOLEDNE 
- WALDA BAND. Od 15.00 hod. v 
hradu. Vstupné 80 Kč. www.mkz-
-ltm.cz
✴ 11. 12. VÁNOČNÍ SYMFONICKÝ 
KONCERT ve velkém sále KKC od 
19 hodin. www.zusltm.cz
✴ 12. 12. DMC – VÁNOČNÍ SHOW 
od 17.30 hod v KKC. www.mkz-ltm.cz
✴ 12. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. 
Od 18 hodin na Mírovém náměstí.
✴  13. - 16. 12. Vánoce v parku. Stá-
nečky s občerstvením a rukodělným 
zbožím před Park Cafe v Jirásko-
vých sadech. Vždy od 13 do 17 hodi. 
http://www.parkcafelitomerice.cz
✴ 14. - 23.12. VÁNOČNÍ TRHY SE 
ZAHRADOU ČECH. Denně 10:00 
- 18:00 na Mírovém náměstí. Bet-
lém, živá zvířátka, tvořivé dílničky, 
vánoční stromky zdobené dětmi z 
mateřských škol, vůně perníku a sva-
řeného vína, sváteční melodie. Vstup 
zdarma. Více na www.zahradacech.cz
✴ 15. 12. VÁNOČNÍ PLES. Ve 20.00 
hod. v KKC. Hraje Big Band Bonit. 
Ples zpestří mj. i ukázky společen-

ských tanců. Vstup 250 Kč. www.
mkz-ltm.cz
✴ 16. 12. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH/ DI-
VADLO KAKÁ. Představení od 
15.00 hod. a výtvarná dílna od 16.00 
hod. v divadle.www.mkz-ltm.cz
✴ 18. 12. VZPOMÍNKA NA VÁCLA-
VA HAVLA. V parku Václava Havla 
společně s Nadačním fondem Kalich 
a městem. Od 16.30 hodin.
✴ 18. 12. JANEK LEDECKÝ. Koncert 
v 19.00 hod. v KKC. Vstupné na sek-
tory: 550 / 490 / 450 Kč.  Rezervace 5 
dní / max do 8.12. www.mkz-ltm.cz
✴ 19. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ ZUŠ od 18.00 hod. v divadle.  
www.zusltm.cz
✴ 20. 12. VÁNOČNÍ POHÁDKA 
JAK KOČIČKA S PEJSKEM SLA-
VILI VÁNOCE. Od 16.30 hodin v 
Čajovně Hóra. Vstupné dobrovolné.
www.svatovo-dividlo.cz
✴ 22. 12. LITHO LITO: {NE}TRA-
DIČNÍK /2/. Tvořivé předvánoční 
odpoledne v litografické dílně v Go-
tickém dvojčeti. Od 16.00 do 20.00. 
Vstupné děti 50,- / dospělí 50,-. len-
kaklok.wixsite.com/litholito 
✴ 23. 12.  ŽIVÝ BETLÉM . Od 15 
hodin Betlémský průvod z Mírového 
náměstí, od 16 hodin Živý Betlém s 
koledami na Dómském náměstí. Po-

řádá Hospic sv. Štěpána ve spolupráci 
se sdružením Adélčin dvoreček. 
✴ 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN V KINĚ 
MÁJ - 9:30 Anděl Páně 2, 20 Kč. 
11:30 Grinch - Vánoce nesnáší a udě-
lá vše proto, aby nebyly, 70 Kč. 11:35 
Krtkova dobrodružství - Nejen děti, 
ale i Krteček slaví vánoce, 20 Kč. 
www.mkz-ltm.cz
✴ 24. 12.  ŠOUPNI FOTRA NA KO-
LEDU. Dopolední zpívání. Pořádá 
Fér Kafe a LITHO LITO. Od 10.00 do 
13.00 ve Fér Kafe v parku V. Havla. 
Vstup zdarma.
lenkaklok.wixsite.com/litholito 
✴ 24. 12. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ SBO-
RU CANTICA BOHEMICA na Mí-
rovém náměstí od 15 hod.
www.canticabohemica.cz
✴  26. 12. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ S 
PÁNY KLUKY aneb 25 let s Pány 
kluky. V katedrále od 15 hod. 

HLAVNÍ VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY 

✴ 24. 12. Mše v kostele Všech svatých 
od 16 hod.
✴ 26. 12. Mše v katedrále od 10 hod.
✴ 30. 12. Mše na Svátek svaté rodiny 
od 10 hod v katedrále. 
✴ 31. 12. Mše od 16 hod v katedrále.  
Více na www.dltm.cz

PŘÍJEMNÝ ADVENTNÍ ČAS 
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