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Provoz autobusů
je třeba doladit

Litoměřice slavily
800. výročí

Geotermální projekt
vstoupil do další fáze

Vizuální identitu
města čeká proměna

Město pracuje na vyladění provozu městské autobusové dopravy,
přičemž bere v úvahu hlavně
připomínky cestujících.
/více na str. 2/

Litoměřičané se zapsali do České
knihy rekordů. Videomapping
nadchl tisíce lidí. Jak probíhaly
Městské slavnosti?
/více na str. 3, 4, 5/

Vědci zahájili další etapu prací
na více než dva kilometry hlubokém vrtu. Do hloubky 1,5 km
umístí i seismograf.
/více na str. 7/

Město má svůj první grafický
vizuál, včetně loga, pro příštích
několik let. Součástí je i nová
grafika Radničního zpravodaje.
/více na str. 9/

800 let města

tip na výlet

Videomapping
nadchl diváky

Loď pluje dál
Výhledy na břehy Porty Bohemiky si můžete vychutnat až do
17. listopadu z paluby lodní linky
901. Loď pluje vždy o víkendu a
ve státní svátky. Z Ústí n. L. vyplouvá v 9:20 a zpět z Litoměřic
se vydává ve 14:30. Poseidon
i Porta Bohemika mají vytápěné restaurace s občerstvením.
Během říjnových víkendů je stále
možné využít pro podzimní výlety
turistické motoráčky a linky T3
– Zubrnická museální železnice,
T4 – Švestková dráha a T5 –
Podřipský motoráček. Vypravte se
některou z linek na úpatí Bukové
hory, Řípu či Košťálova. Více na
www.stredohori.cz
/kub/

Obrovský úspěch sklidila
audiovizuální projekce promítaná
14. září na budovy radnice a
České spořitelny. Stalo se tak u
příležitosti 800. výročí založení
města Litoměřice. Průvodcem
příběhu byl Přemysl Otakar I., který
před 800 lety udělil Litoměřicím
městská práva. Společně s ním
si lidé připomněli nejvýznamnější
události, které ovlivnily život
ve městě. Městské slavnosti poté
probíhaly celý týden. Fotogalerii
naleznete na straně 4 a 5. /eva/
Videomapping: Foto Karel Pech

Nepřehlédněte

Referendum k nemocnici bude 8. 11.
Město Litoměřice směřuje k historicky prvnímu
referendu. Dle rozhodnutí zastupitelů se uskuteční
v pátek 8. listopadu od 10 do 20 hodin.
Lidé by v něm měli dát odpověď ano, či ne na následující otázku: „Chcete, aby orgány města Litoměřice
bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu
vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích
na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti
nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice
Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje
či obce?“
Zároveň vedení města dostalo od zastupitelů
doporučení pokračovat v jednání s Ústeckým krajem
o začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s., do Krajské
zdravotní, která úspěšně provozuje pět dalších
nemocnic (Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most,
Děčín). Přípravný výbor referenda vyjádřil předběžný
souhlas s tímto záměrem, ačkoliv znovu jeho zástupci
zdůraznili, že by raději preferovali zachování nemocnice výlučně v majetku města.
Na zastupitelstvu v této souvislosti zazněly
obavy z případného omezování zdravotní péče
Krajskou zdravotní v litoměřické nemocnici. Vyvracel
je náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví

Stanislav Rybák. „O všechny nemocnice se staráme
stejným dílem. Investujeme do rozvoje všech. Za celou
dobu se nestalo, že bychom v některé z nich zavřeli
nějaké oddělení, primariát,“ snažil se náměstek rozptýlit obavy. Následně zopakoval stanovisko Ústeckého
kraje, podle něhož má zájem provozovat litoměřickou
nemocnici. Jednání tedy budou pokračovat.
Zastupitelé zároveň schválili záměr převodu majetku nemocnice do akciové společnosti Nemocnice
Litoměřice. „Při předběžných jednáních s Ústeckým
krajem nám totiž bylo sděleno, že kraj preferuje
převzetí litoměřické nemocnice i s nemovitým majetkem,“ upozornil radní Leoš Vysoudil, který se schůzek
taktéž účastnil.
Městský úřad již začal připravovat referendum.
Ačkoliv přípravný výbor referenda znovu zopakoval,
že trvá na jeho vyhlášení až na podzim příštího roku
zároveň s krajskými volby, vedení města se naopak
domnívá, že je třeba jednat rychle a vyhlásit ho již
8. listopadu. „Obyvatelé města musejí dostat příležitost vyjádřit se k nemocnici co nejdříve, a nikoliv až
za více než rok. Je třeba zklidnit rozjitřené emoce,
stabilizovat situaci v nemocnici, kterou současné dění
poškozuje,“ vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč, který
zároveň nabídl přípravnému výboru, aby do volebních
komisí nominovali své zástupce.
/eva/

Litoměřická nemocnice je
finančně zdravá a dobře řízená.
Pokud se město domnívá, že
do budoucna nebude mít na
investice, je její převod pod
Krajskou zdravotní správnou
cestou. Tak lze shrnout slova
ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha, který navštívil 5. září
Litoměřice. Město vyhovělo přání
veřejnosti a od záměru prodeje
akcií upustilo. Nyní jedná pouze
s Ústeckým krajem o podmínkách převodu a začlenění do
výrazně silnějšího subjektu. Řada
pracovníků nemocnice vnímá
případný převod pod Krajskou
zdravotní pozitivně.
/eva/
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DOPRAVA

Informace o dopravě
Uzavírky
Z důvodu oprav komunikací prováděných Technickými službami
města je dopravě zcela uzavřena
od 26. srpna do 11. října ulice
Růžovka a od 30. září do
29. listopadu ulice Družstevní.
V termínu od 9. září do
15. října je uzavřena část místní
komunikace v ul. Krupka (od ul.
Pekařská) z důvodu zřízení přípojky komunikačního vedení.
Úplně uzavřena je z důvodu rekonstrukce komunikací (vozovka,
chodníky, parkovací stání) ulice
Ladova, a to do 15. listopadu.

Oprava Kamýcké
Severočeská vodárenská
společnost (SVS) v srpnu zahájila
plánovanou investiční akci roku
2019. V Litoměřicích, v ulici
Kamýcká, během rekonstrukce
vymění 240,3 metru vodovodu a
235,9 metru kanalizace pro cca
70 napojených obyvatel.
V ulici Kamýcká se nacházel
vodovod z litiny DN 80 mm z roku
1935. Technický stav odpovídal stáří, potrubí bylo dožilé,
inkrustované, s narůstajícím počtem poruch. Úsek Kamýcké ulice
(od křižovatky s ulicí Plešiveckou)
byl prověřen kamerou. Stoku
tvořilo betonové vejce
DN 500/750 mm z roku 1919.
Kanalizace byla popraskaná, tvořily se kaverny, kanalizační šachty
vykazovaly nedostatečné profily.
Z uvedených důvodů rozhodla
SVS o provedení rekonstrukce.
Předmětem stavby je rekonstrukce 240,3 metru vodovodu a
235,9 metru kanalizace. Stavba
byla zahájena protokolárním
předáním staveniště 17. července. Omezení dopravy potrvá do
31. října. Stavba má být dokončena do 30. listopadu.
/svs/

Z ulic zmizí
telefonní budky
Pro nezájem budou v Litoměřicích zrušeny veřejné telefonní automaty, jež provozuje společnost
O2 Czech Republic, a.s. Ve městě
se nacházejí poslední čtyři budky,
a to v ulici U Katovny, 5. května, Pokratická a Havlíčkova.
Jejich odstranění proběhne v
několika etapách. Nejdříve bude
demontován telefonní automat a
následně zrušena hovorna. Měli
by být odinstalovány do konce
listopadu.
/pek/

Probíhá sběr podnětů

Město pracuje na vyladění provozu
městské autobusové dopravy
Připomínky od obyvatel, náměty a podněty na
zlepšení městské autobusové dopravy, vyladění
nedostatků, ale i sdílení dobrých zkušeností. To vše
bylo předmětem několikahodinové pracovní schůzky, která se po dvou měsících fungování nové autobusové dopravy uskutečnila na městském úřadu.
Zúčastnili se jí jak zástupci města, tak i vedení
dopravce – společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s.
Jedním z diskutovaných bodů schůzky byl například
podnět obyvatelky k označení názvů zastávek,
dolepení chybějících jízdních řádů a zvýraznění předmětných zastávek v nich uvedených na
konkrétních pozicích. Jedná se vlastně o budoucí
ujednocení vzhledu a provedení zastávkových
městských označníků na všech zastávkách, jejich
vybavení mobiliářem a umístění názvů zastávek,
ale také organizačního schématu celé MAD nebo i
stavebně technické úpravy zastávek apod.
„Dostatečná informovanost cestujících, tedy její
srozumitelnost a přehlednost, ale také přívětivost
cestování je určitě i naším cílem, takže bude nezbytné ještě celou řadu věcí změnit a vylepšit tak,
aby město poskytovalo občanům co možná nejlepší
služby. Bohužel se nám nepodařilo vše připravit do
rozjezdu nových linek MAD,“ uvedl Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ
s tím, že k označení zastávek by mělo v dojít
v průběhu podzimu.

V Litoměřicích jezdí moderní klimatizované autobusy
s novým logem města.
Foto: Eva Vopelková
Ač právě tato připomínka byla oprávněná,
mnohým vyhovět naopak nelze. Vzhled a úprava
jízdních řádů se na jedné straně řídí příslušnými
předpisy a na straně druhé preferencemi dopravce,
popř. objednatele služeb. „Probrali jsme možné změny trasování, časy odjezdů, nové zastávky. Ne vše
půjde zařídit tak, aby se to líbilo všem, takže pokud
na něco nedojde, bude to mít výlučně objektivní
důvod,“ vysvětlil místostarosta Lukas Wünsch.
Jednou ze zvažovaných možností úpravy autobusové dopravy v Litoměřicích, která je pro cestující
zdarma, jsou také zastávky tzv. „na znamení“. V těch
by řidič zastavil pouze tehdy, když by na zastávce
někdo čekal nebo kdyby někdo z cestujících využil
znamení a chtěl vystupovat. Postupně by se tak
mohl provoz zrychlit. V mnoha lokalitách, například na
Masarykově ulici, totiž autobus blokuje při zastavení
dopravu a mnohdy zcela zbytečně.
/bub/

UPOZORŇUJEME

Odpadky ke košům podnikatelé pokládat nesmějí
Veřejně přístupné kontejnery,
odpadkové koše a sběrný dvůr
slouží pouze obyvatelům města.
Firmy je využívat nesmějí.
Jedinou výjimkou jsou odpady
podléhající zpětnému odběru
(elektroodpad, lednice, televize,
počítače, zářivky výbojky a
baterie). Pro likvidaci komunálního odpadu musí mít smluvně
domluvenou společnost zabývající
se jeho vývozem a likvidací nebo
komunální odpad přímo dovážet
na zařízení určená k jeho likvidaci.
Mnozí však toto nerespektují,
mnohdy z neznalosti. Právě na
dodržování tohoto nařízení se nyní
zaměřil odbor životního prostředí
městského úřadu.
Kontrola způsobu likvidace
komunálního odpadu u podnikatelů probíhá intenzivně již
několik týdnů. Úřad prověřil zatím
téměř 30 podnikatelů, u nichž
požadoval prokázání likvidace
odpadu prostřednictvím najaté
firmy, nebo doklad o odevzdání
odpadků ve sběrných surovinách.
Výsledky kontroly nejsou prozatím
k dispozici, neboť oslovené firmy

Sice vysoce kapacitní, ale vzhledem k rozměru nevzhledný. První chytrý
odpadkový koš byl z ulice 5. května přemístěn před vlakové nádraží.
Koš má město půjčený zdarma na zkoušku. Jeho předností je lisovací
jednotka, která dokáže čtyřnásobně zmenšit obsah. Napájena je baterií
dobíjenou solárním panelem.
Foto: Michaela Bubeníčkováková
mají určitou dobu na dodání požadovaných listin. Pokud tak neučiní,
hrozí jim pokuta dle zákona o
odpadech až 300 tisíc korun.
„Podnikatelé mnohdy řeší
svou situaci třeba pokládáním

odpadu vedle odpadkových košů,
což vidíme na řadě míst, a to je
nepřípustné,“ uvedl příklad porušování zákona vedoucí odboru
životního prostředí MěÚ Pavel
Gryndler.
/bub/
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800 let města litoměřice

slovo starosty

Městské slavnosti se nesly
v duchu osmi století příběhů

Milí Litoměřičané,
jsem na vás
pyšný. Jsem
pyšný na to,
s jakým nadšením
se stovky z vás
zapojily do oslav
800 let města. Ať již to byli
školáci z našich škol, kteří řadou
scének a vystoupení připomněli
osm století příběhů, sportovci,
různé spolky nebo jednotlivci,
kteří si prostě jen přišli připít
na náměstí sklenkou vína a
společně se zapsat do České
knihy rekordů. Mohli jsme zvolit
oslavy za miliony korun nabité
řadou populárních kapel, zpěváků
a herců, ale to jsme nechtěli.
Oslavy 800 let města totiž jsou
nás všech. Proto právě naše děti,
naše kapely, naše divadelníky a
další jsme chtěli vidět na podiu a
slavit společně s nimi 800 let našeho krásného města, jehož dějiny byly velmi emotivně s řadou
audiovizuálních efektů shrnuty
ve videomappingu, který skutečně nadchnul a zaujal. Záměrně
jsme nenajali profesionální
agenturu na organizaci oslav.
Veškeré práce se chopila celá
řada z nás. Děkuji organizačnímu týmu a několika desítkám
dobrovolníků za jejich nasazení.
Vážím si toho, stejně jako vás,
kteří jste slavili společně s
námi. Nemusíme se vždy zcela
shodnout, každý z nás je jiného
smýšlení, jiného přesvědčení.
V co však věřím, je to, že všem
nám jde o budoucnost a další
rozvoj našich krásných Litoměřic.

Celých osm dnů žily Litoměřice
Městskými slavnostmi, jimiž vrcholily oslavy 800. výročí města.
Do jejich organizace se nápadem,
dobrovolnou pomocí, ale hlavně
účastí zapojilo od 14. do 21. září
několik tisíc Litoměřičanů.
VIDEOMAPPING ZAUJAL
Sobotní odpoledne 14. září patřilo
žákům a pedagogům základní
umělecké školy, kteří postupně
představili své umění. Přehlídka
jejich vystoupení skončila až před
20. hodinou, kdy byly starostou Ladislavem Chlupáčem, místostarostu
Karlem Krejzou a biskupem Janem
Baxantem slavnostně zahájeny
týden trvající Městské slavnosti.
Následná zhruba deset minut
trvající audiovizuální show promítaná na budovu radnice a spořitelny
sklidila velký úspěch u publika.
Průvodcem celého příběhu byl Přemysl Otakar I., který před 800 lety
udělil Litoměřicím městská práva.
Společně s ním si Litoměřičané
připomněli nejvýznamnější události,
které ovlivnily život ve městě.
„Bylo to nádherné.“ „Jedinečná
podívaná.“ „Měla jsem slzy v očích.“
Tato slova vystihla dojem, který
videoshow zanechala. Do konce září
si ji na facebookových stránkách
města pustilo téměř 18 tisíc lidí.
V PRŮVODU ŠLO 1 300 LIDÍ
Defilé Litoměřičanů a následné
pokoření rekordu o nejpočetnější
přípitek lidí na náměstí. To byly nejvýznamnější události druhého dne.
Pěvecké sbory, sportovní kluby,
skauti, divadelní soubory, mažoretky
Rozmarýnu, ale i jednotliví Litoměřičané úderem 15. hodiny vykročili
vedeni Podřipským žesťovým kvintetem z Dlouhé ulice směrem na náměstí. Společně šlo 1 300 lidí. „Na
tak hojném počtu zúčastněných
spolků a organizací je krásně vidět,
jak město žije a je plné aktivních
obyvatel,“ pochvaloval si starosta, který poté převzal od členů
divadelního souboru Li-Di truhličku
s poselstvím pro příští generace.
Soudobá generace se těm příštím
připomene mimořádným vydáním
Radničního zpravodaje a upomínkovými předměty oslav. Truhlička
bude po rekonstrukci Kalichu v příštím roce uložena do její konstrukce.
REKORD BYL PŘEKONÁN
Již při příchodu na náměstí si lidé
kupovali skleničky s novým logem

města a dostávali pásky na ruku,
které zaručovaly regulérnost sčítání.
Litoměřičané se totiž chystali pokořit pět let starý rekord z Mikulova
o nejpočetnější hromadný přípitek
vínem. Skvělý moderátor Vladimír
Hron následně vyzval k pozvednutí
číše a sčítání mohlo začít.
„Říkal jsem si, že by bylo krásné a
symbolické, kdybyste dosáhli na číslo 800. Ale je to jinak. Litoměřičané
se zapisují do České knihy rekordů
číslem 2 141,“ zaburácel prezident
agentury Dobrý den Miroslav Marek.
Litoměřičané tak pokořili dosavadní
pět let starý rekord z Mikulova, kde
si připilo 480 lidí.
„Jsem moc ráda, že můžu být
součástí tohoto okamžiku, a zapsat
se tak do knihy rekordů,“ neskrývala
radost účastnice přípitku Eliška Růžičková. Nejen ona si připila na budoucnost královského města vínem
z Klášterních vinných sklepů. Poté
náměstí roztančil Vladimír Hron s
kapelou, který přivezl show složenou
z písní Freddieho Merkuryho.
VÝKONY ŠKOL BYLY FAMÓZNÍ
Následující tři dny patřily základním
školám a víceletému gymnáziu.
Každá škola ztvárnila jedno století
příběhů. Úžasné děti, skvělí
pedagogové, týdny příprav a šití
kostýmů. Tak lze jednoduše popsat
dojmy z jejich vystoupení.
Zhruba čtyři desítky dětí ze
Základní školy Ladova vrátily publikum do 13. století, v němž Přemysl
Otakar I. udělil Litoměřicím městská
práva. Nechyběly ani písničky od
malých školáčků. Poté již náměstím
zněla píseň „Jede král“ z filmu Noc
na Karlštejně. Předznamenala, že do
Litoměřic přijíždí Karel IV. s družinou
v podání žáků ZŠ Lingua Universal.
Nechyběl rytířský souboj, tanec
dam nebo vystoupení šaška. Na
závěr král daroval svahy Radobýlu.
Tradice vinařství byla založena.
Následně již na podiu řinčely
zbraně a zněla píseň „Ktož sú boží
bojovníci“. To žáci Masarykovy
základní školy připomněli zapojení města do husitských válek a
neúspěšné obléhání Žižkou. Potlesk
sklidila přehlídka dobových zbraní,
kostýmů, ale i mučících nástrojů
charakteristických pro 15. století.
Ztvárnění 16. století se perfektně ujaly desítky dětí ze ZŠ
Boženy Němcové, které si již při
přípravách oslav vylosovaly téma
„Renesance, působení italských
architektů a stavba domu u
Kalicha“. 17. století se úžasnými
výkony chopili žáci ZŠ U Stadionu a

předvedli scénku na téma „Založení
litoměřického biskupství“. Obrovské
talenty pak v sobě odkryli žáci gymnázia při vystoupení na téma „18.
století – založení místního pivovaru“.
Vystoupení v duchu 19. století
v podání žáků Havlíčkovy základní
školy se neslo ve stylu komiksu.
Děti představily důležité osobnosti
kulturního života, například K. H.
Máchu. Dokázaly vtáhnout do minulosti a prožít alespoň na chvíli jak
pozitivní události, které z Litoměřic
učinily významné královské město,
tak i ty negativní, kdy do historie
zasáhla ničivá povodeň.
Společně s žáky ZŠ Na Valech
jsme se vydali do 20. století, do
doby konce 2. světové války a
následného odsunu německých
obyvatel z pohraničí. Příběhem nás
prováděl školák Vojta, který nalezl
starou truhlu na půdě svého domu.
ZAPOJILI SE I PODNIKATELÉ
Pódium od pondělí do středy vždy
do 22. hodiny patřilo kromě škol i
místním souborům, divadelníkům a
kapelám. Postupně se zde vystřídaly Funky Dangers, Vox Luminas,
Plechovanka, Áda Škarda Band,
DMC revolution, Camna, Od plotny
skok, Pepek a Námořník, Nestel
Postel, tanec s dětmi v šátku
předvedly maminky ze skupiny
K.R.A. apod.
V průběhu týdne lidé zhlédli
ukázky původní metody opracování
dřeva, které bude použito na
opravu krovu věže Kalich. Uskutečnila se i prezentace partnerských měst z Míšně, Fuldy a
filipínské ambasády. Zakoupit
návštěvníci mohli i speciály místních podnikatelů. Víno z vinařství
Pod Sedlem ve stánku města teklo
proudem, na dračku šly reklamní
předměty vydané k 800. výročí. K
dispozici byly i dětské zóny Rozmarýnu pro nejmenší. Zaujaly ukázky
práce skláře Jana Huňáta, který
nabídnul lidem příležitost vyrobit si
v peci drobný výrobek. Do oslav se
připojila i církev. Unikátní příležitost
spatřit část ostatků sv. Ludmily pocházejících ze Staré Boleslavi měla
veřejnost v kostele sv. Ludmily.
VELKÝ LETNÍ KONCERT
Šestý den slavností se nesl ve
znamení Velkého letního koncertu
Litoměřického festivalového sboru
vystupujícího s Teplickou filharmonií. Tentokrát se již na velkém podiu
představilo početné hudební těleso,
v jehož podání zazněla řada skladeb

Mgr. Ladislav Chlupáč
hudebních velikánů. Neztratila se
mezi nimi ani skladba Spi má dívko,
komponovaná na slova básně Karla
Hynka Máchy. Vznikla speciálně pro
výroční koncert 800 let města a
litoměřický festivalový sbor.
Českou hymnu publikum zpívalo
vestoje. „Ta slovenská část nám minimálně hudebně chybí. Proto k české hymně přidáme Litoměřickou. Zazpívejte si ji s námi,“ vyzval dirigent
Jiří Knotte publikum, které nabídku
rádo přijalo. Mírovým náměstím se
tak na závěr zhruba hodinového
koncertu neslo „Zahrajte mně mou,
Lito, Lito, Lito, Litoměřickou.“
VRCHOLEM BYLO VINOBRANÍ
Městské slavnosti vyvrcholily Vinobraním. Burčák tekl po celé dva dny
proudem a lidé si zpívali písničky s
Ewou Farnou, Michalem Hrůzou a
dalšími účinkujícími. „Zaznamenali
jsme obrovskou návštěvnost.
Pro nás to bylo jedno z nejvydařenějších Vinobraní,“ zhodnotila
akci ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.
/eva, pek, bub/
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MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

1. DEN MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ: Sobotní odpoledne patřilo žákům a pedagogům ZUŠ. Den zakončil videomapping (viz strana 1).
Foto /eva/

2. DEN: Zhruba 1 300 lidí se zapojilo do průvodu Litoměřičanů, vedeného Podřipským žesťovým kvintetem.
Fota /bub/

2. DEN: Divadelní soubor Li-Di vložil do rukou starosty skříňku obsahující
poselství příštím generacím. Uložena bude ve věži Kalichu.
Foto /bub/

V Litoměřicích byl v neděli 15. září pokořen rekord v nejpočetnějším společném přípitku vínem. „Říkal jsem si, že by bylo krásné a symbolické,
kdybyste dosáhli na číslo 800. Ale je to jinak. Litoměřičané se zapisují do České knihy rekordů číslem 2 141,“ pronesl slavnostně prezident
agentury Dobrý den Miroslav Marek.
Foto /haj/

Nedělní odpoledne moderoval skvělý Vláďa
Hron. Poté vystoupil s vlastní kapelou. /eva/

Děti i dospělí zkoušeli opracovat dřevo, jež
bude použito na opravu krovu Kalichu. /eva/

Díky skláři Janu Huňátovi lidé na slavnostech
viděli, jak se tvoří ve sklářské peci.
/eva/

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Žáci základních škol a víceletého gymnázia
v rámci slavností ztvárnili „Osm století příběhů“. Nejprve dětí ze 6. až 9. třídy ZŠ Ladova
vrátily publikum do 13. století, v němž
Přemysl Otakar I. (na snímku) udělil Litoměřicím městská práva.
Foto /eva/

Do Litoměřic přijjel i Karel IV. s družinou v podání žáků Lingua Universal. Nechyběl rytířský
souboj, tanec dvorních dam nebo vystoupení šaška. Na závěr král daroval Litoměřickým svahy
Radobýlu. A právě takové bylo 14. století.
Foto /eva/

Následně již na podiu řinčely zbraně a zněla píseň „Ktož
sú boží bojovníci“. To žáci Masarykovy základní školy připomněli zapojení města do husitských válek. Foto /eva/

V 18. století byl založen litoměřický pivovar.
Vystoupení gymnazistů se pochopitelně neslo
právě v tomto duchu.
Foto /bub/
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Obrovský potlesk publika zaznamenala i
„Božena“, jež ztvárnila období 16. století
spojené s renesancí.
Foto /bub/

Tváře dětí ze ZŠ Havlíčkova zůstaly skryty. Založení
1. české soukromé školy v Litoměřicích v 19. století
ztvárnily osobitým způsobem.
Foto /bub/

17. století spojené se založením biskupství ztvárnili žáci ZŠ U Stadionu. Nechyběly ani dobové kostýmy. Foto /bub/

Vyhnání Čechů na začátku a vyhnání
českých Němců po II. světové válce připomněli žáci ZŠ Na Valech. Foto /bub/

Velký letní koncert Litoměřického festivalového sboru vedeného Romanem Pallasem a Teplické filhar- Vinobraní bylo jedno z nejúspěšnějších posledních let. Skvělá byla i Ewa Farná. /pek/
monie dirigované Jiřím Knotte zahájil slovem starosta Ladislav Chlupáč.
Foto /mz/
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KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

MUDr. Ondřej ŠTĚRBA /
Hnutí ANO 2011
„Je důležité přijít k referendu“
Po návštěvě pana ministra
zdravotnictví Vojtěcha a
posledním jednání zastupitelstva máme několik jistot. Naše
nemocnice je na tom finančně
dobře a v příštím roce získá
na platbách od pojišťoven
minimálně o cca. 33 mil. více.
Stále platí, to, co říkáme celou dobu, nemocnice
by měla zůstat v rukou města!
Po turbulenci názorů, prezentovaných na posledním jednání zastupitelstva je nyní nejpravděpodobnější převod nemocnice pod Krajskou
zdravotní. To má tu výhodu, že zde bude
garance zachování péče pro občany v plném
rozsahu, na nemocnici bude dohlížet kraj a stát.
Krajská zdravotní, a.s. je jedním z největších
poskytovatelů péče v celé České republice a je
osvědčená léty svého fungování.
Prodej soukromé společnosti, jakékoliv,
sebou nenese garanci poskytování zdravotní
péče, která by se ekonomicky nevyplácela!!
Navíc se koaliční zastupitelé za Sport a zdraví
zavázali, že takovou variantu nepodpoří. Zbytek
koalice (ODS a Severočeši) tak nemá dost hlasů, aby toto v tomhle volebním období prosadila. Doufejme, že to tak vydrží, protože dobře
fungující nemocnice je jednou z absolutních priorit, o které se musíme jako zastupitelé starat.
Není podle mě až takovou starostí zastupitelů
města třeba parkování na náměstí a nesmyslné
zvyšování parkovného, až na 50 Kč/hodinu.
Za dobrou zprávu by se dalo označit i
chystané referendum. Pokud by tedy šlo o
to referendum, které chtěl vyhlásit přípravný
výbor poté, co sesbíral téměř šest tisíc podpisů. Úctyhodný počin, který by kromě uznání
si zasloužil i respekt ze strany zastupitelstva.
Bohužel, koalice se rozhodla vyhlásit své vlastní
referendum s pozměněnou otázkou. Uvidíme,
co na to řekne soud, pokud se na něj výbor
obrátí.
Ať už to dopadne jakkoliv, je nesmírně
důležité, abychom k referendu všichni přišli. Jde totiž nejen o naši budoucnost, ale o
budoucnost další generace Litoměřičanů. Tak
důležitá otázka, jakou je osud naší nemocnice,
tu ještě nebyla a asi už ani dlouho nebude a vy
ji máte plně ve svých rukou!

Mgr. Václav ČERVÍN,
Mgr. Petr HERMANN /
Sport a Zdraví Litoměřice
„Prodej do soukromého
vlastnictví nepodpoříme“
Ve volebním
programu pro
toto období
jsme měli
zachování
nemocnice v
Litoměřicích
v majetku
města a kromě toho ještě např. opravu školních
hřišť, vybudování parkovacích domů, rozšíření a
údržbu zelených ploch, opravu silnic a chodníků,

podporu sportu a kultury ve městě atd.
Volební program jsme tvořili v době, kdy
nemocnice fungovala relativně dobře, bez
výraznějších dotací města a naopak čerpala (a
stále čerpá) významné prostředky z různých
dotačních titulů… Během roku 2018 a 2019
se však situace radikálně změnila, nemocnice
dle vyjádření svého managementu potřebovala
(a potřebuje) výraznou finanční pomoc města
přesahující 10 milionů korun. V případě, že by
potřeba nemocnice byla stále vyšší (a vše tomu
nasvědčuje), nemohlo by město investovat
téměř do ničeho jiného…
Dle našeho názoru by zdravotnictví mělo být
hrazeno přes zdravotní pojišťovny státem, a to
v plné výši. Podporujeme proto nyní probíhající
jednání s Krajskou zdravotní a.s., protože kraj
má zcela logicky jiné vyjednávací možnosti
směrem ke zdravotním pojišťovnám, prodejcům léčiv apod. a také může lépe řešit otázku
zaměstnanosti, při současné personální krizi
na postech lékařů, sester i nezdravotnického
personálu. Pokud k začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s. pod tento veřejnoprávní subjekt dojde,
očekáváme, že zdravotní péče v naší nemocnici
zůstane zachována ve stávajícím rozsahu.
Pokud by jednání z nějakého důvodu nedopadla, ponechejme nemocnici v majetku města.
Jsme ale pro rozumnou podporu ze strany
města cca do 10 milionů ročně. Samozřejmě je
potřeba i nadále využívat veškerých možností
pro získání dotací na vylepšení nejen přístrojového vybavení, ale i stavu budov.
Prodej do soukromého vlastnictví nepodporujeme a souhlasit s ním v rámci zastupitelstva
města nebudeme.

Mgr. Karel KREJZA / ODS
„Uděláme vše pro úspěch jednání“
I nadále jsme přesvědčeni,
že v horizontu pěti až deseti
let se litoměřická nemocnice
neobejde bez strategického
partnera, kterého je třeba
najít ještě ve chvíli, kdy
se nemocnici daří. Nadále
jsme přesvědčeni o tom, že
by měl vzejít z transparentního a otevřeného
výběrového řízení, které by nezanechalo ani
stín pochybností a umožnilo by zjistit, jaká je
skutečná hodnota naší nemocnice, a co všechno
může nemocnice od možných partnerů získat.
I nadále jsme o tom přesvědčeni, ačkoliv dobře
víme, že ohrožujeme budoucí volební výsledky
celé ODS, protože v tento moment se naše
názory setkávají s nepochopením. Bohužel se
potvrzuje, že zodpovědná rozhodnutí bývají
často nepopulární.
Rádi bychom však za této situace veřejnost
ujistili, že uděláme vše pro to, aby došlo k dohodě s Krajskou zdravotní o začlenění litoměřické
nemocnice do tohoto silného subjektu, který
úspěšně provozuje pět nemocnic v Ústeckém
kraji. Nikdy jsme neměli uzavřenou, a to ani
tichou, koaliční dohodu o tom, že chceme
nemocnici prodat a komu. Všichni jsme chtěli
pouze jít společně cestou transparentního a
otevřeného řízení, v souladu s čtvrtým bodem
programu, se kterým jsme jako ODS vyhráli v
komunálních volbách.
Otázka referenda, které se bude konat
8. 11., je obsahově totožná s tou, kterou
navrhoval přípravný výbor. Došlo pouze ke
kosmetické úpravě s ohledem na právní po-

chybnosti Ministerstva vnitra. Vzhledem k tomu,
že veškerou odpovědnost za referendum nese
město, snažili jsme se touto drobnou úpravou,
která žádným způsobem nemění (!) význam
otázky, vyhnout případným budoucím žalobám či
problémům.
Co se týče termínu, zásadně nesouhlasíme
s ročním odkladem rozhodování v tak důležité
otázce. Jde-li nám o prospěch nemocnice,
musíme v referendu rozhodnout bezodkladně.
Zdůrazňujeme bezodkladně, protože to je
právě to, co občané požadují, neboť toto
slovo je obsaženo i v samotném textu otázky.
Nikdo z těch, kteří archy podepisovali, určitě
nepředpokládal, že by se požadované referendum
mělo konat až rok a půl od jejich podpisu.
Uděláme vše pro publicitu referenda a věříme,
že lidé přijdou.

Jiří SKŘIVÁNEK /
Severočeši Litoměřice
„Nemocnici má provozovat stát,
kraj nebo soukromník“
Téma nemocnice stále rozděluje
naši společnost. A rozhodně ne
na dvě, ale na mnoho skupin.
Jedna skupina říká, že do naší
nemocnice jako pacient nikdy,
další na ní nenechá dopustit,
další chce referendum co nejdříve, jiná zase až
s krajskými volbami. Je mnoho lidí, kterým je to
jedno, protože ví, že litoměřická nemocnice tu
je a bude. Což potvrdil i ministr Vojtěch na své
návštěvě, kde řekl, že stát garantuje dostupnou
zdravotní péči a je jedno, kdo nemocnici vlastní.
A právě z těchto všech důvodů jsme nemocnici
neměli na rozdíl od všech ostatních politických
stran jako téma v předvolební kampani a navrhli
jsme jiné priority k řešení (parkování, hřiště,
rychle rozhodnout financování oprav velitelství
a umožnit tak zapojení místních živnostníků do
rekonstrukce atd.).
Odpovídali jsme na dotazy vždy stejně nemocnici má provozovat stát, kraj nebo soukromník. Hned po volbách jsem nabídl své zkušenosti
jako člen dozorčí rady. Naše rodinná firma provozuje 25 let nestátní zdravotní dopravní službu a i
mnoho z vás naše sanitky využívá.
Na poslední schůzi rady města jsem byl
zvolen za řádného člena dozorčí rady litoměřické nemocnice a budu se hned ptát, proč
věci v městské nemocnici nefungují tak, jako
u soukromníka. Nejen v dopravní službě, ale i v
dalších věcech, které jsem viděl na své cestě
po nemocnicích v Plzni, Ostrově a dalších. Stačí
se jet podívat do Berouna nebo Hořovic do
vyhlášených soukromých nemocnic, které vlastní
Sotirios Zavalianis.
Jednání petičního výboru nechceme vůbec
komentovat, lidé jsou nervózní, nemají dostatek
informací, informace jsou často protichůdné a
neví, jakou informaci mají považovat za správnou.
My si děláme vlastní obrázek, skládáme si vlastní
střípky do mozaiky - navštívili jsme Sušici, kterou
už v roce 2015 navrhli zástupci Plzeňského kraje
sloučit s nemocnicí v Klatovech. Stále se setkáváme s lékaři, zaměstnanci nemocnice i proto,
že zde pracují také naše rodiny. Vše s vědomím,
že petiční výbor, odbory, veřejnost a nakonec
i ti, kteří chtějí využít nemocnici k politickým
hrátkám, mají zájem o jedno - fungující a kvalitní
nemocnici v Litoměřicích.
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Petiční výbor
„Jaká je budoucnost
nemocnice?“
V tisku se dočítáme, že Litoměřice upustily od
záměru prodat nemocnici soukromému subjektu,
a jednají o jejím převedení pod Krajskou zdravotní. O to víc ale nerozumíme tomu, proč nebylo
vedení města ochotné přijmout na posledním
zasedání zastupitelstva dne 12. 9. 2019 žádné
závazné usnesení písemně potvrzující tento
záměr tak, aby byl skutečně závazný. Nechápeme, proč nemohlo být naše referendum přijato
v předkládaném znění, když naše cíle jsou nyní
naprosto shodné. Stejně tak námi navrhovaná
otázka referenda byla právníky formulována
tak, aby při odpovědi ANO postihovala většinu
právních možností, jak nemocnici skutečně ponechat nadále ve veřejnoprávním sektoru. Obáváme
se, že otázka navrhovaná vedením města je sice
na první pohled hezčí a srozumitelnější, bohužel
ale dle některých právních výkladů ponechává i
při stejné odpovědi ANO stále prostor pro vstup
soukromého vlastníka.
Ačkoliv naší prioritou skutečně bylo, a je i
nadále, ponechat nemocnici pod správou města,
chápeme, že trend státu a současná situace
malých nemocnic vyúsťuje logicky v jejich
začleňování pod zdravotní systém kraje. A tento
kompromis vítáme. V každém případě si upřímně
přejeme personální i finanční stabilizaci nemocnice a její pevné místo ve zdravotním systému
kraje i po budoucí desetiletí. Jak řekl i pan ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch během své návštěvy
Litoměřic: „Byl bych rád, aby se situace uklidnila
a zůstali jste (zaměstnanci) v nemocnici, protože

když nezůstanete, půjde „zu grund“. Bez personálu se medicína dělat nedá.“
Vedení města proklamuje tedy stejný cíl,
evidentně se ale lišíme v prostředcích a formách,
které vidíme jako nejvhodnější. Současná snaha
o začlenění do Krajské zdravotní formou fúze
je pro tuto organizaci totiž bohužel objektivně
nepřijatelná.
Vzhledem k omezenému přístupu do periodik
vlastněných jednotlivými finančními skupinami
děkujeme za možnost vyjádřit se alespoň krátce
v Radničním zpravodaji. Tak jako vyjádření a
úvahy města jsou dostupné na oficiálním webu
města, tak všechny dokumenty, články, úvahy a
právní výklady petičního výboru jsou dostupné
na www.sosnemocniceltm.cz.
Za petiční výbor MUDr. Lucie Horáková

Ing. Jan HRKAL / Strana zelených
„K rozpočtu Litoměřic – nejen pro
rok 2020“
Jako člen finančního výboru
(FV) se podílím na přípravě
rozpočtu města na
následující rok. Jak tento
proces probíhá? Koncem
léta dostávají vedoucí
odborů města zadání a
připravují základní verzi
rozpočtu společně s vedoucí
ekonomického odboru. Následně jsou postupně
ve třech kolech projednány tyto návrhy na
jednáních FV za přítomnosti navrhovatelů a členů
FV. Konečný návrh projednává rada města (RM) a
po zveřejnění na úřední desce ho schvaluje

Úprava otázky význam
referenda nezměnila
Otázka pro referendum navržená
jeho přípravným výborem byla
většinovým rozhodnutím zastupitelů drobně pozměněna.
„Za referendum zodpovídá město.
Logicky proto chtělo mít jistotu,
že navrhovaná otázka je v souladu
s právními předpisy, jednoznačná
a dostatečně srozumitelná každé-

mu občanovi,“ vysvětlila vedoucí
kanceláře starosty a tajemníka
Martina Skoková drobnou úpravu.
Stalo se tak na základě vyjádření Ministerstva vnitra, které
vyslovilo pochybnosti, zda jsou
pojmy obsažené v referendové
otázce „soukromoprávní“ a „veřejnoprávní“ subjekt dostatečně
určité.

Původní návrh otázky navržený
přípravným výborem počátkem
srpna: „Chcete, aby orgány města
Litoměřice bezodkladně zastavily
jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v
Litoměřicích na jakýkoliv soukromoprávní subjekt a zachovaly
nemovitosti nemocnice i provozní
majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., výhradně
ve vlastnictví veřejnoprávního
subjektu?“
Zastupiteli schválená otázka
přepracovaná tak, aby její obsah a

Vědci zahájili další etapu prací
Další výzkumné práce na nejhlubším geotermálním vrtu v ČR, jejichž cílem je ověřit
možnosti jímání zemského tepla, proběhly v
posledních týdnech v Jiříkových kasárnách.
Z vrtu o hloubce přibližně 2 kilometry, který
byl realizován v roce 2007, byla vyjmuta vnitřní
část vystrojení, zjednodušeně ocelové trubky, a
tím uvolněn přístup ke stěně vrtu pro měřící sondy. Práce byly mimořádně náročné. Prováděla je
německá firma Anger´s Söhne, která mj. úspěšně
dokončila nejhlubší geotermální vrt ve Finsku do
hloubky 6,5 km. Do prací se zapojily i odborníci z
Francie a Švýcarska. Litoměřický vrt je už 12 let
v zakonzervovaném stavu a bylo otázkou, v jaké
kondici vystrojení vrtu bude a zda bude možné
vyjmout celou kolonu pažnic o hmotnosti více jak

zastupitelstvo města (ZM).
Vedení města se snaží, aby rozpočet byl
vyrovnaný, tedy aby se předpokládané příjmy
rovnaly předpokládaným výdajům. Toho se
bohužel dosahuje netransparentním způsobem.
Konkrétně jsou některé známé a předpokládané
výdaje schvalovány jako rozpočtové změny až na
následujících jednáních ZM. Obdobně jsou takto
schvalovány rozpočtové změny z tzv. vrácených
(neutracených) finančních prostředků z předchozího roku. Také havarijní fond slouží postupným
navyšováním během roku pro neuspokojené požadavky při tvorbě rozpočtu.
Úkolem FV je také kontrola hospodaření s
majetkem a finančními prostředky města. Zde
bych apeloval na kvalitní přípravu projektů, tak
aby se významně nezvyšovaly vícenáklady – zde
myslím zejména opomenutí z hlediska výměr a
činností, které je potřeba zrealizovat (tedy ne
náhodných vícenákladů). Dále je potřeba stále
využívat získávání finančních prostředků z jiných
zdrojů (granty a dotace) a mít akce dobře připravené včetně financování následného provozu.
Rozpočet města by měl být konkretizací
využití předpokládaných finančních prostředků
na následujících 12 měsíců. Měl by vycházet z
dlouhodobějších plánů – výhledů na více roků,
které by měly být shodou všech politických
subjektů a názorů občanů města (viz např. akce
Desatero problémů města). To se částečně děje,
i když jsou často opomíjeny právě názory občanů.
Město by si dále mělo nastavit opravdové priority
a do těch investovat své finance. Někdy se
realizují akce jen z důvodu, že je na tuto oblast
vypsána dotace. Ale i akce podpořená dotací
něco stojí a do budoucna se nemusí těchto
peněz dostávat.

17 tun a délce 1,8 km vcelku. Jednotlivé pažnice
jsou totiž spojeny kónickými závity a mají délku
okolo devíti metrů, celkem jich je ve vrtu 200.
Dlouhá a náročná příprava se vyplatila a kolona
pažnic byla vyjmuta bez poškození.
„Vrt je nyní připraven pro další experimenty,“
dodal profesor Tomáš Fischer, ředitel výzkumné
infrastruktury RINGEN. Tento krok uvolnil přístup
ke stěně vrtu, což doposud nebylo možné a
omezovalo to využití dalších karotážních metod
a velikost spouštěných sond. „Nyní jsme mohli
využít např. vrtní televizi, která přinese důležité informace o stavu vrtu. Nyní data z měření
analyzujeme, zejména s ohledem na výskyt, směr
a četnost puklin, jež budou předmětem dalších
měření,“ nastínil ředitel Fischer. Důležitým a opět
zcela unikátním momentem nejen v rámci celé

smysl zůstal zachován, ale zvýšila
se srozumitelnost a jednoznačnost
výkladu: „Chcete, aby orgány
města Litoměřice bezodkladně
zastavily jakoukoliv formu převodu
vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv
subjekt, který není ve výhradním
vlastnictví státu, kraje či obce a
zachovaly nemovitosti nemocnice
i provozní majetek společnosti
Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či
obce?“ Takto formulovaná otázka
zazní v referendu.
/eva/

střední Evropy bude také umístění seismografu
(pro měření otřesů) do hloubky 1,5 kilometru.
Po dokončení prací na současném vrtu je v
plánu hloubení dalšího vrtu o podobné hloubce, který umožní vytvoření experimentálního
podzemního výměníku mezi oběma vrty. „Naším
nejbližším cílem je s pomocí vědců experimentálně ověřit reálné podmínky v této menší
hloubce a na základě výsledků připravit hlubinné
vrty do cílové hloubky 4-5 km. Tyto vrty by mohly
být zrealizovány do čtyř až pěti let od dokončení nezbytných experimentů,“ seznámil s plány
starosta Ladislav Chlupáč. „Realizace 4-5 km vrtů
by již znamenala možnost energetického využití
pro vytápění města, což je naším konečným
cílem,“ dodal starosta s tím, že horizont deseti
let je pravděpodobná doba, kdy by vše mohlo být
dokončeno a voda ohřátá od zemského nitra by
se mohla stát ekologickým zdrojem dálkového
vytápění.
/bub/
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Projekt modernizace
IT byl ukončen
K poslednímu červnovému dni
byl ukončen projekt s názvem
„Modernizace provozního informačního systému Nemocnice
Litoměřice, a.s.“, na který v rámci
výzvy č. 28 Integrovaného operačního programu IROP získala
nemocnice prostředky z evropských fondů.
Projekt řešil modernizaci
provozního informačního systému
nemocnice. V praxi to znamená,
že nově byl pořízen portál zaměstnance, nástroj pro podporu
řízené dokumentace a oběhu
dokumentů v nemocnici, tzv.
Servis Desk pro řízení interních
požadavků a nástroj pro evidenci
majetku. Součástí projektu bylo
také pořízení nezbytné informační
infrastruktury, na které bude celý
systém provozován, jako jsou PC
nebo skenery.
Celková hodnota projektu je
15 milionů korun, dotace tvoří
přes 12,5 milionu. Zbývající část
představuje spoluúčast
nemocnice.
/nk/

Dny zdraví začínají
S příchodem října se Litoměřice
opět zapojují do Dnů zdraví s cílem
podporovat zdravý životní styl.
Obyvatelé Litoměřic se tak mohou
po celý měsíc těšit na přednášky, pozvánky do tělocvičen i na
volné vstupy. V rámci nich můžou
například navštívit zdarma krytý
plavecký bazén ve dnech 2., 3.,
16. a 27. října, bezplatně si zabruslit na zimním stadionu (12.,
13., 19. a 26. října) nebo si nechat
bezplatně změřit cholesterol, cukr,
tuk a krevní tlak na Krajské hygienické stanici v Litoměřicích 17.
října. Mnoho akcí chystá například
i knihovna, DDM Rozmarýn a další.
Podrobný program najdete na
www.litomerice-info.cz.
/bub/

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Malí pacienti mají nové koupelny
Velká novinka čekala na děti,
které byly po prázdninách hospitalizovány v nemocnici. Ta totiž
během každoročního prázdninového uzavření části oddělení
vybudovala na 4. nadzemním
podlaží na stanici velkých dětí
zcela novou společnou koupelnu
s vanou, sprchovými boxy a
několika umyvadly.
Práce začaly začátkem července
vybouráním stávajícího vybavení
a vybudováním nových rozvodů
elektřiny, vody a odpadů. Následovalo vyzdění nových sprchovacích boxů, realizace obkladů a
dlažby. Na ty na přelomu července
a srpna navázalo osazení vany,
několika umyvadel a vybavení
zařizovacími předměty. Náklady
na vybudování nové koupelny na
dětském oddělení přesáhly částku
půl milionu korun. Ty nemocnice
vynaložila z vlastních zdrojů.

Nové koupelny v oku lahodících barvách již slouží malým pacientům.
Zdroj: vizualizace nemocnice
Stejně jako v případě
společných toalet, které
na stanici velkých dětí byly
modernizovány v roce 2015, přizvala nemocnice i k realizaci kou-

Do vozového parku
přibyla další sanitka
V srpnu byl nemocnici dodán nový sanitní vůz.
„Stejně jako zbytek našeho vozového parku, jde o
VW Transporter řady T6,“ seznámil dispečer dopravní zdravotní služby nemocnice Luboš Mlejnecký.
Vůz je samozřejmě vybaven transportním křeslem a
lehátkem, obojí o nosnosti 250 kg. Novinkou je lepší
výbava v prostoru u řidiče.
Hodnota nového přírůstku do vozového parku
nemocnice přesáhla 1,1 milionu korun. Částkou
jednoho milionu přispělo nemocnici formou každoroční dotace město, zbytek uhradila nemocnice z
vlastního rozpočtu.
Nyní zajišťuje dopravní zdravotní služba nemocnice dopravu pacientů osmi sanitními vozy, z nichž
dle informací dispečera Mlejneckého každý najezdí v
průměru třicet až čtyřicet tisíc kilometrů ročně. /nk/

pelen ke spolupráci architektku
Naďu Richterovou. Obojí je
sladěno do jednotného designu,
kterému dominují veselé barvy.
Naďa Křečková

Stravu rozváží nové tahače
Dva nové akumulátorové tahače pro rozvoz
stravy využívá již několik týdnů stravovací provoz
nemocnice.
„Tímto byly nahrazeny tahače, které rozvoz stravy zajišťovaly od dob otevření stravovacího provozu v roce
1985,“ vysvětlil vedoucí oddělení Jaroslav Šefčík a
doplnil, že rozvoz stravy několikrát denně do všech
pavilonů nemocnice zajišťují dva tahače s tažnou
silou 3 tuny. Jeden z původních tahačů byl ponechán
jako rezerva pro případ údržby nebo poruchy nových
zařízení. Na nákup akumulátorových tahačů v celkové
hodnotě přes půl milionu korun byla vypsána veřejná
zakázka. Vítězem se stala firma TPC Industry Czech
Republic a.s.
Zároveň s akumulátorovými tahači byl v rámci
stejné veřejné zakázky zakoupen elektrický paletizační
vozík v hodnotě 30 tisíc korun, který slouží pro potřeby skladů oddělení stravovacích služeb.
/nk/

VÝSTAVA

Fotografie nás vedou
na piknik do Nepálu
Novou výstavu mají od září možnost vidět
pacienti a návštěvníci v hale nemocnice.
Snímky, jejichž autorkou je Litoměřičanka
Petra Dostalová, zavádějí do dalekého Nepálu, který autorka navštívila na jaře 2017.
„Třítýdenní cesta zahrnovala jak desetidenní trek
Langtangem, tak i návštěvu Shree Arunoday
Secondary School v Simthali, kam jsme dovezli
školní potřeby a hračky pro děti zakoupené díky
finančním prostředkům vybraných v ZŠ Senohraby. Poslední část putování nás zavedla do bývalých královských měst Káthmándú, Bhaktapuru a

Patanu a za památkami a chrámy zapsanými do
UNESCO,“ přiblížila Petra Dostalová.
Nejvíce fotografií výstavy s příznačným názvem „Na piknik do Nepálu“ je věnováno právě
druhé části, tedy návštěvě nepálské školy. „Dny
strávené mezi báječnými dětmi a srdečnými
dospělými mne neskutečně obohatily. Ráda
bych prostřednictvím fotografií pomohla získat
další finanční prostředky, které mohou být vyu-

žity opět na podporu dětí v Nepálu,“ prozradila
autorka svůj záměr a dodala, že sbírka je pořádána ve spolupráci se spolkem Namasté Nepál
z. s., jehož posláním je rozvojová, humanitární,
vzdělávací a kulturní podpora lidí v Nepálu a
přibližování života lidí v Nepálu lidem v ČR.
„Finanční pomoc dává dětem naději na lepší
život, než mají jejich rodiče,“ uzavřela Dostalová.
Výstava potrvá do konce října 2019. /nk/

NOVÝ VIZUÁL
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Grafický vizuál litoměřic

GRAFIČKA

Vizuální identita města projde proměnou

MgA. Eva
Vopelková k
novému vizálu
říká:
„Město Litoměřice
je plné aktivních
a vstřícných lidí. Záměrně
nenavazuji na původní heraldický
znak laděný do rudé barvy, se
kterým bych se jako občan města
dnes neztotožnila. Nový vizuální
styl promlouvá kombinací barev
modré a okrové. Inspirací jsou
jak původní barvy města (žlutá s
modrou), tak hradby s řekou.
Do značky města jsem
aplikovala dominantu Litoměřic budovu Kalich - a doplnila ji vlnkou
znázorňující řeku Labe. Samostatný Kalich s vlnkou zároveň
zastupuje jako zjednodušená
verze značku města. Pro vizuál
jsem zvolila písmo Urban Grotesk
navržené Tomášem Brousilem a
Suitcase Type Foundry.
Nedílnou součástí vizuální
identity je i ilustrace města,
kde navrhuji více možností, jak
s ní pracovat. V prvním případě
ilustrace doplňuje značku a tvoří s
ní jeden celek. Ve druhém případě
jsem nastavila pravidla tak, aby se
z ilustrace použily jen abstraktní
výseky, které lze kombinovat s
fotografií i obsáhlejším textem. Inspirací mi byly procházky městem,
kdy si všímá člověk víc detailů a
tvarů než města jako celku.
Za městské organizace budou
mluvit jednoduché výstižné symboly podtržené vlnkou. Stejným
principem jako používá město ilustraci budou organizace používat
vlastní vzory. Značky organizací
budou sloužit i jako navigační
prvky ve venkovním orientačním
systému města.“

Do rukou se vám dostává říjnové vydání Radničního
zpravodaje ve zcela nové podobě. Vychází v souladu
s historicky prvním grafickým vizuálem města
Litoměřice, který zasáhne celou řadu oblastí.
Název města Litoměřice s věží Kalich vsazenou do
písmene „m“, podtrženého vlnkou symbolizující řeku
Labe, a to v barvě modré. Tak lze stručně charakterizovat logo, které je součástí kompletní proměny, jíž
z hlediska grafiky Litoměřice v následujících dvou až
třech letech projdou.
S cílem sjednotit prezentaci Litoměřic směrem k
jeho obyvatelům i turistům se v letošním roce uskutečnila soutěž organizovaná profesionální agenturou
Czechdesign. Porota složená jak z odborníků věnujících se grafickému designu, agentury, ale i zástupců
města určila jako vítěze soutěže litoměřickou rodačku, 26letou Evu Vopelkovou, absolventku ústecké
Fakulty umění a designu.
„Autorka, která mj. stojí i za úspěšným vizuálem
oslav 800 let města, dokázala velmi dobře vystihnout

a charakterizovat
Litoměřice,
a to jak z
hlediska
ztvárnění
architektonických dominant města, použitých linií,
piktogramů, tak i volbou barevného provedení, kdy
použila modrou a zlatou,“ uvedla Eva Břeňová, vedoucí
odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu
(OKMaCR) městského úřadu.
Nové logo, budoucí propagační předměty, ale i
návrhy plakátů, tiskovin, značení městských budov,
uvítacích cedulí při vjezdu do města i venkovního
orientačního systému – to vše již bylo představeno
zastupitelům. Návrhy se setkaly s nadšením. S logem
již vyjely do ulic nové autobusy městské hromadné
dopravy. Vyobrazeno bylo i na skleničkách používaných
v rámci Městských slavností. Pracovníci OKMaCR už
začali chystat nové propagační předměty pro příští rok.
K dostání budou opět v infocentru.
/eva/

↑ Také tiskoviny městského úřadu budou mít jednotnou podobu,
včetně vizitek (na snímku).

↑ Hrnky by měly patřit mezi nové
předměty v infocentru.

↑ Piktogramy navržené pro příspěvkové organizace městského úřadu. Symboly vycházejí z jejich činností.

Zjednodušenou variantou loga
je vybrané písmeno „m“ vsazené
do Kalichu. Objevit by se mohlo
na pivních sklenicích. Na dalších
snímcích vidíme možné návrhy
triček, propagačních letáků
města, plakátu Litoměřického
hroznu a piktogram navržený pro
Divadlo K. H. Máchy.
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ŠKOLSTVÍ

„Centrálka“ má
nového ředitele
Nový jídelníček, suroviny od
místních pěstitelů a chovatelů,
pestřejší strava a širší škála
nabízených jídel. To jsou změny,
které čekají strávníky Centrální
školní jídelny po nástupu nového
ředitele, tedy od 1. října.
Výběrové řízení na nového
ředitele „centrálky“ vypsalo město
poté, co svou dlouholetou činnost
ukončila odchodem do důchodu
ředitelka Zdeňka Kovářová. Náročné požadavky splnil a vybrán
byl Martin Mudra. „Jde o člověka
s 25letou praxí v oboru gastronomie,“ prozradila o vítězi výběrového řízení Andrea Křížová, vedoucí
odboru školství, kultury, sportu
a památkové péče městského
úřadu.
/bub/

Zahrada Kytičky
svítí novotou
Novotou září zahrada školky
Kytička na Masarykově ulici. Na
její revitalizaci školka využila dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 500 tisíc korun.
Město přispělo částkou 300 tisíc,
část hradí MŠ ze svého.
„Byla zde jedna z nejstarších
a nejméně vhodných zahrad pro
děti. Nyní se tu s novými herními
prvky prolíná 15 nově vysazených
stromů, přibyly keře, kuchyňka,
herní stěna a další vybavení.
Zároveň jsme malovali a měnili nábytek ve třídách,“ sdělila Monika
Mejtová, ředitelka příspěvkové
organizace města Mateřské školy
Litoměřice.
/bub/

CO VÁS TRÁPÍ

Hřiště je třeba prosvětlit
Hluk, nepořádek, hlasité vulgarismy a další nevhodné chování.
Nejen na to si stěžují obyvatelé
sídliště Střed, kteří kritizují stav
dětského hřiště a prostranství ve
vnitrobloku mezi ulicemi Liškova a
Werichova.
V září je proto přímo na místo
pozvali zástupci městského úřadu
v čele s místostarostou Lukasem
Wünschem, aby společně hledali
cesty vedoucí k nápravě.
„Zarostlý prostor je příležitostí
pro mládež, která dělá nepořádek
a hluk. Je to šílený stav,“ konstatovala Pavla Žáková, jedna ze
zhruba pěti desítek lidí, kteří přišli
diskutovat. Obyvatelé by si dále
přáli celkovou revitalizaci prostoru,
uvítali by více košů, přemístění
kamery, zachování zeleně, avšak
s prořezáním přerostlých keřů a
stromů, aby došlo k celkovému
prosvětlení prostoru, jako tomu
je v Jiráskových sadech. Názory
přítomných na budoucí podobu
hřiště se však liší. Jedna část se
přiklání ke klidovému prostoru
bez herních prvků, aby se mládež
neměla kde scházet. Ostatní
občané si naopak přejí zachovat

Koordinátorka Zdravého města Irena Vodičková sepisuje připomínky
obyvatel ke stavu hřiště.
Foto: Andrea Pěkná
herní prvky, pískoviště, instalovat
více laviček a vytvořit například
workoutové hřiště se správcem,
který by v součinnosti s městskou
policií a technickými službami na
celý prostor dohlížel. „Důležité je
ale také pracovat s mládeží, které
se stížnosti týkají. Myslím si, že
jejich chování je důsledkem toho,
že nemají prostor pro vlastní vyžití,“
dodala koordinátorka Zdravého
města Irena Vodičková, s níž se ztotožnil i přítomný strážník městské
policie Robert Čelko, který má na
starosti program prevence.

Diskuze se konala na podnět
občanů. „Budeme se snažit najít
východisko, které zohlední co nejvíce nápadů a žádostí od občanů,
jež jsme si na jednání zapisovali,“
uvedl místostarosta Wünsch. „Ve
spolupráci s odbory městského
úřadu zjistíme, co pro zlepšení
situace lze udělat a jaké jsou
možnosti. Návrh poté předložíme
radě města,“ dodal místostarosta.
Podle něj by prvním realizovaným
krokem mělo být úplné odstranění poškozeného plotu a úprava
zeleně.
/pek/

Další školy prošly o prázdninách rekonstrukcí

Drobné úpravy
proběhly i jinde

V průběhu letních prázdnin prošly další školní
budovy rekonstrukcí. Významná je oprava dvorního
traktu ZŠ B. Němcové, včetně vybudování venkovní
učebny, nového povrchu celého sportoviště, vnějšího výtahu do objektu s bezbariérovým sociálním
zařízením, a dále nové workoutové hřiště v areálu
Masarykovy školy.

V Mateřské škole Delfínek
proběhla generální oprava výtahu
v hodnotě 267 tisíc korun, dále
také výměna ležatých rozvodů
vody a oplechování střechy v MŠ
Sedmikráska za celkem 570 tisíc
korun a výměna rozvodů vody
a oprava kanalizace za 635 tisíc
korun v MŠ Větrník.
/bub/

Největší akcí na „Boženě“ je bezpochyby výstavba bezbariérového vstupu do budovy v podobě
zcela nového výtahu, který se nachází vně školy ve
dvorním traktu. „Výtah bude využívat hendikepovaná žákyně. Bezbariérový přístup potěší také hůře
pohyblivé návštěvníky koncertů, které se konají ve
varhanním sále v horním patře budovy,“ sdělil ředitel
školy Václav Hanč. S realizací projektu za 3,7 milionu

pomohla dotace ve výši 3,4 milionu korun. Hned
vedle vyrostla nová venkovní učebna a pingpongový
stůl. „Došlo zde také k opravě povrchu sportovního
hřiště, novotou září i doskočiště a sítě ohraničující sportovní plochu,“ informovala Andrea Křížová,
vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové
péče MěÚ.
Slavnostní otevření nového workoutového hřiště
Masarykovy školy doprovázela zábavná show.
„Nynější podoba je zatím jen polovina hřiště, které tu
do budoucna vznikne,“ uvedl ředitel Karel Kynzl. Na
úpravy škola použila vlastní prostředky a sponzorské
dary. Zacvičit si mohou nejen žáci školy, ale i veřejnost. Hřiště je přístupné každý všední den od 8 do
19 a o víkendu od 10 do 19 hodin. Od listopadu se
otevírací doba zkrátí do 17 hodin.
/pek/

Zateplování objektů
školek skončilo
Dalších více než 3,5 milionu
korun investovalo město do
školky Lipová v Mládežnické ulici,
která byla posledním předškolním
zařízením panelákového typu, jež
nemělo zateplenou fasádu. Práce
na novém kabátu skončily v září.
Zahrnovaly i vybudování nového
přístupu, asfaltový povrch nahradila zámková dlažba. Mateřskou
školou Lipová skončilo postupné
zateplování všech školkových
objektů, se kterými město začalo
v roce 2013
/bub/

Nový výtah ve dvorním traktu školy
Boženy Němcové barevně ladí s věží
na střeše budovy.

Slavnostní otevření workoutového hřiště Masarykovy základní školy
doprovázel zábavný program se soutěžemi pro děti. Sportovní show
předvedli členové klubu Workout Mělník.
Fota: Andrea Pěkná

UDÁLOSTI
Benefiční akce

Festival Incendio přinesl obětem
popálení přes 50 tisíc korun
Výtěžek ve výši 52 tisíc korun přinesl obětem popálení zářijový festival ohně Incendio. Vybraná částka
putuje z části nadaci Popálky a z části litoměřickému chlapci Zdendovi, který minulé léto utrpěl při
nehodě popáleniny na 75 procentech těla.
Peníze pocházejí z části ze vstupného, které přineslo
17,5 tisíce korun, z části ze sbírky mezi zaměstnanci
městského úřadu, kterým se podařilo vybrat
14,5 tisíce a z části od poslankyně Hany Aulické
(20 tisíc korun).
Program letošního ročníku měl u příchozích velký
úspěch. Nechyběly známé tváře jako youtuberka
Mína, zpěvák Daniel Hůlka, Raego nebo zpěvačka Anička Slováčková. Podium ovádla také různá
pohybová vystoupení, ať už s ohněm, nebo i bez něj.
Předání výtěžku bylo součástí celého galavečera.
Za město částku předal starosta Ladislav Chlupáč
a tajemník Milan Čigáš. „Moc všem děkuji. Bylo to
těžké a jsem rád, že žiju,“ zaznělo na pódiu přímo z
úst Zdendy. Ten byl vděčný jak za finanční dar, tak i
za pomoc své mamince. „Maminko, moc ti děkuji za
vše, co jsi pro mě udělala, odešla jsi z práce a každý
den za mnou jezdila,“ dojal všechny přítomné Zdenda, který v nemocnici strávil více než půl roku.
Letošní ročník se vydařil a s výší výtěžku jsou
spokojeni i organizátoři. „Z vybrané částky mám
velikou radost. Těší mě i průběh celé akce. Úroveň

Čipování psů
nabývá na významu
Od 1. ledna 2020 bude povinné
očkování psa proti vzteklině po
celé České republice platné pouze
v případě, že je pes označený
mikročipem. Číslo mikročipu musí
být zaznamenáno v dokladu o
očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni
psi s jasně čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem
2011.
/svsčr/

Poplatek za odpad
zaplaťte včas

Na stále úspěšnějším a oblíbenějším festivalu
Incendio vystoupil i zpěvák Daniel Hůlka.
Foto Michaela Bubeníčková
festivalu se oproti předchozím ročníkům výrazně zvýšila a rádi bychom příští rok pokračovali ve
stejném duchu a opět spojili děti, oheň a celebrity,“
předeslala hlavní organizátorka Veronika Jelínková.
/bub/

ÚSPĚŠNÍ SPORTOVCI

Žáci z Ladovky dosáhli velkého sportovního úspěchu
Z velkého sportovního úspěchu se radují žáci ZŠ Ladova v
Litoměřicích. Odvezli si totiž
stříbrnou medaili z celorepublikové soutěže, jež je součástí
Sazka olympijského víceboje s
názvem Odznak všestrannosti.
Prestižní akce je podporována
Českým olympijským výborem
a jejími patrony jsou Roman
Šebrle, Robert Změlík a Šárka
Kašpárková. Do velkého finále v
Brně se z původních tisíců dětí
probojovalo 600 sportovců.
Ladova ZŠ se účastnila již pátým rokem, takto vysoké příčky
však dosáhla poprvé. K získání
zlata navíc chyběl jen krůček,
vítěz je předčil jen o 250 z celkových 44986 bodů.
ZŠ Ladova reprezentovalo
8 dětí, a to v 10 disciplínách
složených z atletiky, silových a
dovednostních disciplín. „Soutěž
má velkou vypovídající hodnotu o
sportovní kvalitě dětí,“ poukázal
na vysokou úroveň akce Tomáš
Vytlačil, který na ZŠ Ladova vede
sportovní třídy. Do Brna vyrazil
společně s dětmi, které se vrátily nadšené. „Líbí se nám hezká
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Tým Ladovy ZŠ se umístil v republikovém finále na krásném druhém
místě, kdy prvenství uniklo jen o několik málo bodů. Foto archiv školy
atmosféra i to, jak se sportovci
vzájemně podporují. Je to úpně
jiné, než na ostatních soutěžích,“
pochvalovaly si například atletky
Tereza Červínová a Nikola Skálová.
Možnost potkat významné sportovce ocenila plavkyně Barbora
Schejbalová. „Poznali jsme olympijské vítěze,“ kvitovala Bára. Na další

ročníky se prý těší i judisté Daniel
a Adam Bayerovi. Daniel v soutěži
slaví úspěchy i jako jednotlivec,
letos obsadil třetí příčku, předloni
druhou a loni první. Součástí týmu
pak byli také Štěpánka
Hojdarová, Jakub Venhoda, Štěpán
Zahálka a Jan Galia.
/bub/

Blíží se termín splatnosti poplatku
za komunální odpad. Již jen do
konce října je dle obecně závazné
vyhlášky nutno zaplatit poplatek
ve výši 498 korun za osobu na
rok. Při nedodržení termínu dojde
k navýšení platby o penále. Od
poplatku jsou osvobozeny děti do
jednoho roku.
„Platit lze převodem nebo přímo na oddělení poplatků nebo na
hlavní pokladně v Pekařské ulici v
hotovosti nebo platební kartou,“
upozorňuje vedoucí ekonomického odboru Iveta Zalabáková. Bližší
informace na tel. č. 416 916 142
nebo 241, e-mail: kamila.frkova@
litomerice.cz, radka.somrova@
litomerice.cz
/eva/

Zahrada Čech hlásí
86 tisíc návštěvníků
Čtyřicátý třetí ročník zahradního
veletrhu Zahrada Čech skončil
úspěchem. Letos se opět těšil
vysoké návštěvnosti. Branami
výstaviště prošlo v průběhu devíti
dnů 86 tisíc návštěvníků. Vybírat
si mohli z tradičního prodejního sortimentu u téměř 500
vystavovatelů a prodejců na ploše
více než 5 tisíc m2. Nejnavštěvovanějšími dny byly jako tradičně
obě výstavní soboty.
I letos byla vyhlášena soutěž
Regionální potravina Ústeckého
kraje a Potravinářský výrobek
Ústeckého kraje - kraje Přemysla Oráče. I Litoměřice měly své
zastoupení. Cenu od hejtmana
převzal Vlastimil Chovaneček,
zástupce firmy Řeznictví a uzenářství Chovaneček. Uskutečnilo se i
velké finále soutěž Zelí roku. Zelinářská unie Čech a Moravy vybrala
z výrobců kysaného zelí z celé ČR
vítěze, kterým se stalo Bystročické
kysané zelí.
Nechyběl ani doprovodný
program, v němž kromě jiných
vystoupili i Yvetta Blanarovičová,
Jaroslav Uhlíř, František Nedvěd a
další umělci.
/jak, eva/
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SENIOŘI, UDÁLOSTI

Diakonie zve
na benefiční aukci
Již 25. společenský večer s
benefiční aukcí chystá Diakonie
ČCE v Litoměřicích – významný
poskytovatel sociálních služeb.
Letošním termínem je čtvrtek
7. listopadu od 18 hodin v hradu.
Hlavním postavou večera bude
herečka a zpěvačka Chantal
Poullain. Nově si můžete díla prohlédnout již 4. listopadu. v sídle
Diakonie – Rooseveltova č. p. 7.
Výtěžek aukce poputuje na
rekonstrukci chráněného bydlení
v bývalých kasárnách v Kamýcké
ulici. Více na www.diakonieltm.cz
Diakonie

Betlém letos
bude dřevěný
Na dřevěný betlém s více než
metr vysokými vyřezávanými postavami se mohou těšit
návštěvníci letošních Vánočních
trhů na Mírovém náměstí.
Zastupitelé totiž kromě 150tisícového příspěvku na organizaci
kulturního programu rozhodli i o
vyčlenění stejné částky na pořízení dřevěného betlému. Reagují
tak na přání veřejnosti.
„V jednání jsou i další novinky,
jako například fotokoutek s andělem
nebo Ježíškova pošta. Do budoucna
bychom si přáli i reprezentativní
vstupní bránu a efektnější nasvícení
prostoru,“ informovala ředitelka
Zahrady Čech Michaela Mokrá, která
zastupitelům odprezentovala vizi, jak
by trhy měly do budoucna vypadat.
„S ohledem na vysokou finanční
náročnost však bude realizována
postupně,“ upřesnil místostarosta
Lukas Wünsch.
Náklady na organizaci
Vánočních trhů, letos konaných
od 13. do 22. prosince, každoročně dosahují 500 až 600 tisíc
korun. Příspěvek města činí 150
tisíc korun, zbývající částku hradí
společnost Zahrada Čech z vlastního rozpočtu.
/eva/

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST

Nejstarší Litoměřičanka
oslavila 103. narozeniny
Slavnostní nálada panovala
11. září v Domově pro seniory na
Dómském pahorku. Paní Vlasta
Šumová, nejstarší obyvatelka
města, zde s neuvěřitelnou fyzickou i duševní svěžestí oslavila
103. narozeniny.
„Paní Šumová je skutečně obdivuhodná. Čte bez brýlí a nepotřebuje naslouchadlo. Všem nám
předává radost a nabíjí pozitivní
energií,“ ocenila elán oslavenkyně
vedoucí domova Jitka Věrnochová. Mezi gratulanty nechyběli
ani zástupci městského úřadu
v čele se starostou Ladislavem
Chlupáčem, tajemníkem úřadu
Milanem Čigášem a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Renátou Jurkovou, dále také
ředitelka základní umělecké školy
Dominika Valešková.
A nezůstalo pouze u slov. Paní
Šumové zahrál na kytaru hudebník
Áda Škarda, ale i žáci a pedagogové základní umělecké školy, kde
čtyři desítky let paní Šumová vy-

Na oslavě nechyběl ani nádherně vypadající dort, do kterého oslavenkyně s chutí zakrojila.
Foto: Andrea Pěkná
učovala hru na klavír. „Vystoupení
talentovaných dětí bylo pro mě

ZAZNAMENALI JSME

Téměř 43 tisíc lidí
zavítalo na koupaliště
V pátek 6. září skončila s ohledem na nepříznivé
počasí sezona koupaliště na Písečném ostrově.
Pokladnami letos prošlo téměř 43 tisíc lidí. Více
než polovina z nich využila služeb koupaliště díky
slunečným dnům již během června.
Loni koupaliště navštívilo více než 59 tisíc lidí. Za vysokým počtem návštěvníků však stály dlouhotrvající
vysoké letní teploty a prodloužená sezona. Jednalo

pohlazením na duši,“ pochvalovala
si vitální seniorka.
/pek/

se o druhou nejvyšší návštěvnost od roku 2003, kdy
do areálu zavítalo 75 tisíc lidí.
Oproti loňskému roku došlo letos k výraznému
zlepšení travnaté plochy. „Díky novým studním
vybudovaných městem mělo koupaliště dostatek
vody pro provoz bazénů i údržbu zeleně. Neopakovala se situace z loňského roku, kdy travnatá plocha
seschla,“ uvedl Ladislav Beneš, vedoucí koupaliště
provozovaného Městskými sportovními zařízeními,
jež jsou příspěvkovou organizací města.
Hlavní sezonu tradičně zahájil Dětský den s účastí téměř dvou tisíc osob a zakončil ji již třetí ročník
Dne seniorů. Děti se těšily z nové dvojité skluzavky
u menšího bazénu. „Velký provoz byl již tradičně
na tobogánu a z hřišť návštěvníci nejvíce využívali
minigolf,“ dodal Ladislav Beneš.
/pek/

Senioři oslavili svůj den
Areál koupaliště patřil 30. srpna
hlavně seniorům. Přes osm
desítek účastníků si užilo již
třetí ročník jedinečné akce „Den
seniorů aneb Senioři seniorům“.
Všech třináct sportovních i
klidových disciplín se těšilo
velkému zájmu.
„Počasí se vydařilo a nám nic
nebránilo společně strávit čas plný
zábavy,“ zhodnotila Milka Kuderová,
koordinátorka akce spolupořádané
Zdravým městem Litoměřice,
spolkem Lipen, Klubem českých
turistů, Městskými sportovními za-

řízeními, oddíly TJ Slavoj, Domovem
seniorů U Trati, Klubem seniorů,
Českou asociací Sport pro všechny
Litoměřicko a dalšími. Senioři si
vyzkoušeli přesnost například při
střelbě ze vzduchovky či minigolfu.
Vědomosti ukázali při vyplňování
kvízu. Odpoledne se uvolnili při
cvičení jógy a taiči.
Soutěžícím nadšení nechybělo. „Skvěle se s kamarádkou
bavíme,“ pochválila Den seniorů
nejstarší účastnice 85letá Milena Broučková.
Text a foto: Andrea Pěkná

DĚTI, KNIHOVNA
PRÁZDNINOVÝ POBYT

Knihovna
Karla Hynka Máchy

Děti si užily ojedinělý tábor
Týden plný zážitků, zábavy a informací z oblasti
prevence. Tak by se dal charakterizovat unikátní
projekt pro děti procházející evidencí oddělení
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které
po loňském úspěchu opět zrealizovalo město
Litoměřice. Připravilo prázdninový pobyt pro
dvacet školáků, jejichž rodiče si letní tábor
nemohli finančně dovolit.
Celkem 20 dětí ve věku od 7 do 14 let prožilo týden
v turistické a chatové osadě Zdravotník v Horním Vysokém u Úštěka. „Tým pracovníků odboru sociálních
věcí a zdravotnictví městského úřadu jim připravil
zábavný program nesoucí se v mottu „Bezpečné
léto 2019“,“ uvedla vedoucí odboru Renáta Jurková.
Během týdne se děti například seznamily se základy
sebeobrany, navštívily ZOO centrum Srdov, dále se
dozvěděly užitečné informace o kyberprostoru, bavila je i ukázka práce psovodů z vězeňské služby. Na

programu nechybělo ani letní kino, dětské diskotéky
či sportovní aktivity. „Moc se mi na táboře líbí. Nejvíc
mě baví soutěžení a malování,“ zhodnotila aktivity
Kristýnka Stehlíková.
O tábor, který je podpořen částkou 120 tisíc korun
z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra,
byl ze strany rodičů velký zájem. Na podzim na něj
naváže víkendový pobyt. Radnice se pokusí získat
finance na projekt i v příštím roce a navýšit kapacitu
míst.
Text a foto: Andrea Pěkná

Město podpoří školáky ze sociálně slabších rodin
Litoměřice podpoří děti ze sociálně znevýhodněného prostředí i v novém školním roce. Náklady
spojené s docházením do zájmových kroužků či
školních družin za rodiče dětí uhradí město.
Jednou z aktivit na podporu rozvoje rodinné politiky
města v roce 2019, kterou naplňuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, je
totiž podpora dětí v zájmových činnostech. „Cílem
programu je pomoci žákům litoměřických základních

škol ze sociálně znevýhodněných rodin zapojit se do
zájmových aktivit, které si sami vyberou. Nabízíme
jim možnost, aby trávili svůj volný čas smysluplně,“
vysvětlila Renáta Jurková, vedoucí odboru.
V loňském školním roce byla ve spolupráci se
základními školami, neziskovými organizacemi, základní
uměleckou školou a DDM Rozmarýn (DDM) podpořena
zájmová činnost 32 dětí. Město tak umožnilo školákům
docházet do školní družiny, zapojit se do zájmových
kroužků DDM či sportovních oddílů.
/pek/

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

O aktivity Rozmarýnu je velký zájem
Zájmové kroužky, které nabízí
Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se postupně plní. Je o ně
větší zájem než v loňském roce.
Nejvyšší oblibě se těší zejména
sportovní aktivity, u některých
byla již navýšena kapacita.
Pro letošní školní rok přichystal
Rozmarýn celkem 89 zájmových
kroužků. Po strop nabité jsou již
sportovní aktivity jako gymnastika,
atletika nebo také tvořivé výtvarné
dílny. Na své účastníky čekají některé z nových kroužků, například
Sporťáček, Novinář a Alternativ,
o přírodě a ekologii. „Pokud mají
děti zájem o sport, výtvarku i jiné
obory a kroužek, který si našly a je
již obsazen, určitě společně najdeme jinou možnost, aby se i tyto
děti u nás zabavily,“ informovala
ředitelka DDM Rozmarýn Zuzana
Bendová.
Zájem není pouze o kroužky,
ale i o tábory, jak příměstské, tak
výjezdové. Z útvarů, které nabízejí
volná místa, nutno zmínit i Kids ae-
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Podrobnosti nejen o kroužcích DDM se zájemci mohli dozvědět na dni
otevřených dveří, který se uskutečnil 3. září v Jiráskových sadech. K
vidění byli i plazi a další drobní živočichové.
Foto: Andrea Pěkná
robic, Fit gels, ale také bezplatné
kurzy o počítačové gramotnosti
pro seniory. Celou nabídku kroužků
rodiče naleznou na webových

stránkách DDM Rozmarýn (www.
ddmrozmaryn.cz). Děti se mohou
do kroužků hlásit během celého
školního roku.
/pek/

Knihovna je po rekonstrukci opět
otevřena.
Pro čtenáře a další návštěvníky
jsou připraveny pravidelné akce
– jednou za 14 dní se scházejí rodiče s malými dětmi při Dopoledni
s říkankou, dvakrát týdně (úterý,
pátek) probíhají seniorské kluby.
Zájemci o konverzaci v německém
jazyce mohou navštívit
Deutschklub nebo Stammtisch.
Více informací naleznete na
stránkách:
www.knihovnalitomerice.cz
čt 10. 10. | 17 h | Stínidla – Maija
a Anssi Hurme, Cesta domů |
Beseda a autogramiáda s překladatelkou finské knihy Stínidla
Alžbětou Štollovou | zdarma
po 14. 10. | 17 h | Film a beseda
organizace Centrum pro náhradní
rodinnou péči, o.p.s. | zdarma
út 15. 10. | 17 h | Eliška Smutná,
Klub cestovatelů – Keňa | Eliška
Smutná nějaký čas žila v Keni a
o své dojmy a zkušenosti se ráda
podělí. | vstupné 30 Kč
st 16. 10. | 18 h | David Svoboda – Původní odrůdy ovoce v
našem okolí | Beseda s biologem
a odborným asistentem Přírodověděcké fakulty UK v Praze. |
vstupné 30 Kč
po 21. 10. | 17 h | Celia – život
bez lepku o.p.s. a Klub Celiakie
Litoměřice | Beseda s MUDr.
Ondřejem Štěrbou. | zdarma
út 22. 10. | 17 h | Tichý svět |
Přednáška společnosti Tichý svět,
o.p.s. Dozvíte se zajímavosti nejen
ze světa neslyšících. | V rámci
akce Dny zdraví. | zdarma
st 30. 10. | 18 h | Dr. Ing. Ladislav Herián, ThD. – pastor undergroundu | Beseda ve spolupráci
s Karmelitánským knihkupectvím
Jonáš. | vstupné 30 Kč
út 5. 11. | 17 h | Kateřina Minková, Klub cestovatelů, Live
Planet | Promítání a beseda |
vstupné 30 Kč
po 11. 11. | Svatý Martin s
knihovnou
st 13. 11. | 17 h | Aleš Palán –
Raději zešílet v divočině | Beseda
| vstupné 30 Kč
út 19. 11. | 15 h | Jan Urban +
Občan Havel | Beseda k 30. výročí
sametové revoluce s ukázkami z
dokumentárního filmu | vstupné
30 Kč, pro studenty SŠ a seniory
nad 65 let s platným čtenářským
průkazem zdarma
Máchovou stopou | Vyhlášení
soutěže s účastí porotců – Petr
Bašus, Adam Krupička, Jiří Imlauf
Dny poezie
Změna programu vyhrazena.
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KULTURA
Kino
Máj

10. 10. Stehlík (USA, životopisný).
Film je jedinečnou adaptací
úspěšného románu spisovatelky
Donny Tartt. 17.30
Blíženec (USA, sci-fi). Will
Smith pronásleduje Willa Smitha v
mimořádném akčním sci-fi. 20.00.
11. 10. Pražské orgie (ČR,
drama). Slavný americký spisovatel přijíždí v sedmdesátých letech
do Prahy, aby zachránil a odvezl
rukopis nevydané knihy. 17.30.
Stehlík. 19.30
Blíženec. 22.00
12. 10. Tajný život mazlíčků (USA,
rodinný). Max a Baron mají před
sebou novou výzvu. 13.30
Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon (VB, rodinný).
Blízké setkání třetího druhu s
nejoblíbenějším ovčím stádem v
Shaunově zbrusu novém filmovém
dobrodružství. 15.30
Joker (USA, thriller). I záporný
hrdina nějak začal. 17.00
Blíženec. 19.30
Stehlík. 21.30
13. 10. Angry birds ve filmu 2
(USA, rodinný). Nepřátele si držte
blízko u těla. 13.30
Toy story: Příběh hraček 4
(USA, rod.). Legenda se vrací. 15.30

Kulturní
a konferenční
centrum
11. 10. Povídání o víně – Bohemia sekt / degustační místnost.
Ze spojení přírody, tradice, lidí
a nápadů vzniká nápoj, který
okouzlí svou ušlechtilostí, jemností a výjimečností. 18.00
15. 10. Přednáška generála
Andora Šándora / hradní sál.
Planeta Země – Kruté místo k
žití (Rusko, Blízký východ, Evropská unie, terorismus, migrace).
18.00
17. 10. Duncan tančí / hradní
sál. Více na straně 16. 18.00
19. 10. Zpíváme a tančíme s
Míšou – Minidiskotéka v ZOO
/ velký sál. Míša Růžičková se
svojí písničkovou show přináší zábavu pro naše nejmenší
diváky. 15.00
20. 10. Taneční odpoledne /
hradní sál. Zveme vás na tanec s
oblíbenou kapelou Krušnohorka.
15.00
22. 10. Lenka Filipová – Oppidum tour / ZRUŠENO!
30. 10. One man show táta
/ velký sál. Světově úspěšná
divadelní komedie o mužích a
ženách. 19.00
2. 11. Druhý ročník Absolvent-

Blíženec. 17.30
Pražské orgie. 19.30
14. 10. Impresionisté a muž,
který je stvořil (dokumentární).
Návštěva po světových muzeích.
19.30
Humorista (Rusko, drama).
Borise Arkadije živí humor v době,
kdy vás smích může existenčně
zlikvidovat. 19.30
15. 10. Stehlík. 17.30
Joker. 19.30
16. 10. Pražské orgie. 17.30.
Slunovrat (USA, horor). I za
bílého dne se mohou odehrávat ty
nejtemnější věci. 19.30
17. 10. Večerníčkovi kamarádi
(ČR, pohádkové pásmo). 9.30.
Bohemian rhapsody (USA,
životopisný). Co bylo víc než jejich
hudba. 15.30
Zloba: Královna všeho zlého
(USA, rodinný). Nenávist mezi
lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. 17.45
První akční hrdina (ČR, akční).
Mladý filmový fanoušek zjišťuje,
že se stal hlavním hrdinou akčního
filmu, který navzdory jeho vůli
vytváří nevyzpytatelný Režisér.
20.00
18. 10. Zloba: Královna všeho
zlého. 17.30
První akční hrdina. 19.30
To Kapitola 2 (USA, horor). Do
Derry se vrací zlo a členové Klubu

ského plesu a 100 let výročí
Gymnázia Josefa Jungmanna
Litoměřice / KKC. Více na straně
16. 20.00
4. 11. Jakub Smolík 60’ tour /
velký sál. Tour k 60. narozeninám Jakuba Smolíka s doprovodnou skupinou s vokalistkami. Host Petr Kolář. 19.30.
7. 11. Společenský večer Diakonie / hradní sál. Více na straně
16. 18.00
10. 11. Taneční odpoledne /
hradní sál. Zveme vás na tanec
s oblíbenou kapelou Rosťa Pechoušek band 15.00
12. 11. Škola 2019. Tradiční
pravidelná podzimní výstava
středních škol a učilišť.
13. 11. Vyhlášení ankety
„Srdcař Litoměřic“ / hradní sál.
17.00
16. 11. Loudadlo & Jů A Hele
/ velký sál. Dětské představení
oblíbených postaviček. 15.00
28. 11. Václav Neckář se skupinou Bacily 65 let na scéně /
velký sál. Velkolepé tour legendy
české hudební scény, které si
nemůžete nechat ujít! 19.00
29. 11. Povídání o víně – francouzská vína – Eva a Zdeněk
Málkovi / velký sál. Manželé
Eva a Zdeněk Málkovi, kteří Vám
přivezou a představí vína přímo
z francouzských vinic. 18.00

smolařů se spojují na místě, kde
to všechno začalo. 20.45
19. 10. Playmobil ve filmu (USA,
dabing). Další důležitá část
dětských pokojů ožívá. 13.30
Zloba: Královna všeho zlého.
15.30
Staříci (ČR, road movie). Dva
bývalí političtí vězni ve stařeckém
věku se vydávají v obytném voze
zabít komunistického prokurátora
z 50. let. 17.30
Přes prsty (ČR, komedie).
Beach volejbal je fajn, ale osobní
život je důležitější. 19.30
První akční hrdina. 21.30
20. 10. Zloba: Královna všeho
zlého. 13.30
Angry birds ve filmu 2. 15.30.
Blíženec. 17.30
Joker. 19.30
21. 10. První akční hrdina. 17.30
Staříci. 19.30
22. 10. Staříci. 17.30
Blíženec. 19.30
23. 10. Román pro pokročilé. 17.30.
Devadesátky (USA, drama).
Kalifornské slunce, holky, mejdany,
skejt a parta starších kluků, do
které by hrozně rád zapadl. 19.30
24. 10. Poslední aristokratka
(ČR, komedie). Modrá krev z vás
aristokrata neudělá. 17.30
Zombiland: Rána jistoty (USA,
kom.). Dříve bojovali před zombie.
Dnes bojují se zombie. 19.30

Divadlo
K. H. Máchy

11. 10. Na Pavlači / PIK-ART
Úštěk. 19.00
12. 10. Václavka a slimák / Divadlo Krabice Teplice. Pohádka
pro děti od 2 let. 10.00
12. 10. Včela v hlavě / ZUŠ
Litoměřice. 16.00
12. 10. Sex pro pokročilé / Studio
DVA. Komedie s Karlem Rodenem a
Janou Krausovou. 19.00
13. 10. Zlatý zvoneček / DS Karel
Čapek Děčín. Hravá pohádka pro
děti. 10.00
13. 10. Taneční vystoupení + workshop. Od 15.00 do 19.00
14. 10. Co se děje v Mokroušově
/ Pohadlo. Pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ.
9.00
14. 10. Láska, sex a žárlivosti /
Vanabí Litoměřice. 20.00
15. 10. Můj romantický příběh /
Divadlo A. Dvořáka Příbram. Romantický příběh vyprávěný dvěma
pohledy. 19.00
16. 10. Nejstarší řemeslo /
Rádobydivadlo Klapý. Pár žen nedá
dopustit na své řemeslo. 19.00
17. 10. Dracula / DDM Ústí nad
Labem. Známý muzikál hrají a
zpívají děti a mládež ve věku od 12
let výše. 10.00 a 18.00
18. 10. Na zlatém jezeře / DS

25. 10. Poslední aristokratka.
17.30 a 19.30
Zombiland: Rána jistoty. 21.30.
26. 10. Psí kusy (USA, rodinný).
Lumpík je tak trochu rozmazlený,
ale veselý pes, který nic neví o
skutečném světě. 13.30
Sněžný kluk (USA, rod.). 15.30.
Poslední aristokratka. 17.30
a 19.30
Joker. 21.30
27. 10. Sněžný kluk. 13.30
Lví král. 15.30
Zombiland: Rána jistoty. 17.30
Poslední aristokratka. 19.30
a 21.30
28. 10. Sněžný kluk. 15.30
Poslední aristokratka. 17.30
a 19.30
29. 10. Sněžný kluk. 15.30
Zloba: Královna všeho zlého.
17.30
Zombiland: Rána jistoty. 19.30
30. 10. Psí kusy. 15.30
Poslední aristokratka. 17.30
Genesis (Kanada, drama).
Ohromující studie adolescentní
lásky. 19.30
31. 10. Stáhni a zemřeš (USA,
horor). Stáhnout aplikaci nemusí
být vždy bezpečné. 17.30
Terminátor: Temný osud (USA,
sci-fi). Po dni zúčtování přichází
nový den. 19:30

Hraničář Rumburk. Příběh vypovídající o jemných nitkách přátelství.
19.00
19. 10. Pět ve stejných šatech /
Li-Di Litoměřice. Komedie o pěti
ženách, které se sejdou na svatbě
jako družičky. 19.00. Po představení raut.
5. 11. Carl Petersson a Adolf Alejo.
Koncert pro housle a klavír. 19.00
7. 11. Přelet nad kukaččím
hnízdem / Divadlo R. Brzobohatého. Aby se vyhnul vězení, zvolil
psychiatrickou léčebnu. Možná udělal tu největší chybu v životě. 8.00
pro SŠ a 19.00 pro veřejnost
10. 11. O Palečkovi / Divadélko
Mrak. Nedělní pohádka pro nejmenší. 10.00
11. 11. Vodnická pohádka / Divadélko Mrak. Pohádka pro MŠ a 1.
stupeň ZŠ. 8.30 a 10.00
12. 11. Hrobka s vyhlídkou /
DS Jiřího Voskovce. Detektivní
komedie o tajemství rodiny Tombů.
19.00
13. 11. Koncert / Základní
umělecká škola Litoměřice. 18.00
20. 11. Karel Plíhal / koncert.
19.00
22. 11. Kočičí pohádka / Liduščino
divadlo. Pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 8.30 a 10.00
26. 11. Koule / Klicperovo divadlo
Hradec Králové. Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry.
19.00

KULTURA
VÝSTAVA

Severočeská galerie

Víte vše o Volyňských Češích?

Výstava TEMPO

Návraty Volyňských Čechů je unikátní výstava,
která je k vidění až do konce října v hradní galerii.
Popisuje emigraci Čechů na Volyň do carského Ruska ve 2. polovině 19. století, život v nové domovině
a také jejich cestu zpět.

„Na Litoměřicko přišla spousta Volyňských Čechů,
odhadem kolem 500 rodin, což je dnes v konečném
důsledku vynásobeno čtyřmi generacemi kolem 10 tisíc obyvatel Litoměřicka. Lidem může výstava pomoci
najít své kořeny, uvědomit si, jak jejich předci žili. Historie Volyňských Čechů tak pokračuje do současnosti a
není jen pouhou minulostí,“ uvedla Dagmar Martinková,
předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.
Výstava mimo jiné přináší popis historických
dat a příčin exodu, popis hospodaření volyňských
Čechů, české školství na Volyni nebo také působení
Volyňských Čechů v armádách v průběhu obou
světových válek. Akce se koná u příležitosti výročí
800 let založení města v rámci projektu „Najdi si
svého válečného veterána“, který bude určen žákům
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Výstavu je možné zhlédnout v hradní galerii do
konce října.
Foto: Michaela Bubeníčková
litoměřických základních škol, jež se pokusí najít
válečného veterána ve své rodině.
Cílem akce je nejen zvýšení povědomí veřejnosti
o našich předcích, ale je také cestou k hledání vlastních předků.
/bub/

Severočeská galerie výtvarných
umění v Litoměřicích si vás dovoluje pozvat na výstavu studentů
a pedagogů litografické dílny Fakulty umění a designu Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem (FUD UJEP).
Mezinárodní multimediální
výstava je výstupem výuky
Semináře současné litografie
na FUD UJEP, v rámci jehož byly
uskutečněny vzdělávací projekty,
například Mezinárodní sympozium
současné litografie LITHO SYMPO
’19, ve spolupráci s českými i
zahraničními odborníky a institucemi.
Otevřeno je denně kromě pondělí od 11 do 17 hodin. Výstava
potrvá do 20. října.

Výstava Kontinuita
DIVADLO

Benefice podpoří pěstounské rodiny
Centrum pro náhradní rodinnou
péči ve spolupráci s MKZ a
divadelními soubory za finanční
podpory města pořádají již
desátý ročník Divadelní benefice
ochotnických souborů.
Série divadelních představení se
bude konat od pátku 11. do soboty
19. října v Divadle Karla Hynka Máchy. Výtěžek z celotýdenní benefice
podpoří aktivity dětí z náhradní
rodinné péče. Patronkou benefice
je opět režisérka Alice Nellis.
Vše odstartuje v pátek 11. října
v 15 hodin happeningem na

Mírovém náměstí, kde si budete
moci zazpívat, pohladit zvířátka,
zakoupit placku s logem benefice
apod. Stěžejní program se uskuteční v divadle. Během divadelního
týdne mohou diváci zhlédnout
představení Studia DVA, kde zazáří
Karel Roden a Jana Krausová, místní soubor Li-Di, oblíbené Rádobydivadlo Klapý, vtipné představení
Můj romantický příběh v podání
Divadla A. Dvořáka Příbram,
pohádky pro děti a jiná kvalitní
představení.
Dne 14. října v 17 hodin se bude
v knihovně promítat dokumentární

OBLASTNÍ MUZEUM

Město na dvou pahorcích
Je nemyslitelné, aby k oslavám letošního výročí založení města nepřispělo svým dílem také
Oblastní muzeum v Litoměřicích. Pro tuto příležitost připravilo výstavu s názvem „Město na dvou
pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřice“,
zahájenou 26. září.
Podíváme se do hlubin historie, kdy před více než tisíci
lety vznikl nad řekou Labe kastelánský hrad patřící
mezi nejvýznamnější přemyslovská sídla v zemi. Můžeme sledovat postupné osidlování podhradí a rozvoj
okolní aglomerace, jež vedly k založení města v letech
1219–1228. Cestu dějinami Litoměřic pak zakončíme
ve vrcholném středověku za panování Karla IV. a jeho
syna Václava IV., kdy došlo k rozšíření města a reprezentativní přestavbě středověkého královského hradu.
Výstava čerpající z poznatků archeologie i historického bádání reflektuje vývoj Litoměřic od 10. do
14. století. Kurátor PhDr. Oldřich Kotyza, spoluau-

film o náhradních rodinách Rodiče
na pořád, po kterém přijde na řadu
beseda. V divadle proběhne po
posledním představení slavnostní
raut, a poté se zájemci přesunou do Music Clubu Baronka na
hudebně-divadelní program. V Baronce mimo jiné proběhne premiéra
punkové odnože Hynkova hravého
divadla – Sex Culomets.
Po dobu konání benefice bude
ve foyer divadla k vidění putovní
výstava fotografií
„Jsem pěstoun“. Více
na www.divadelni-benefice.cz
Tereza Rozmarová

tor publikace Dějiny města Litoměřic z roku 1997,
se již několik desetiletí podílí na archeologických
záchranných pracích v Litoměřicích i jejich okolí.
Poznatky získané při dlouholeté soustavné práci
zhodnotil i v konceptu této výstavy.
Vystaveny jsou především artefakty uchovávané
ve sbírce muzea. Návštěvníci si mohou prohlédnout
například pozůstatky hrobové výbavy z 10. století
svědčící o přítomnosti bojovníků kastelánské družiny
v okolí Litoměřic nebo zdobné dlaždice tzv. vyšehradského typu z 12. století užívané pro dlažbu
významných kostelů. K vidění je také vzácný meč z
10. století vyrobený v dílně věhlasného franského
mečíře Ulfberhta. V Čechách se dochovaly pouze
2 exempláře. Vystaveno je také nejstarší městské
pečetidlo z druhé pol. 13. století, které patří k základním insigniím právního města. Pro výstavu zapůjčily předměty také Regionální muzeum v Teplicích,
Muzeum města Ústí nad Labem či Národní muzeum.
Díky těmto zápůjčkám může návštěvník zhlédnout
např. originál šestiboké dlaždice s motivem ryb nemající v Čechách obdoby. Výstava potrvá do
1. března příštího roku.
Pavlína Gutová

V bývalém jezuitském kostele
Zvěstování Panně Marii probíhá
výstava Kontinuita Radan Wagner
a Jasan Zoubek.
Do prostoru chrámu vstupují
dva umělci, dlouholetí přátelé,
kteří si přes odlišné vyjadřovací prostředky kladou podobné
otázky, a to, kdo je člověk a co
je svět. Malíř Radan Wagner a
sochař Jasan Zoubek patří ke
generaci umělců nastupující na
výtvarnou scénu v 80. letech
20. století a od té doby rozvíjí
své téma člověka a přírody, které
zpravidla vyjadřují jednoduchými
výrazovými prostředky, někdy až
minimalistickými gesty, čímž se
v tichosti dostávají k nejhlubším
vrstvám bytí. Výstava potrvá do
20. října.
Zdroj: SGVU

Doprovodný program
17. 10., Přednáška Litoměřické
vrcholně středověké hrady.
Přednášející: Mgr. Milan Sýkora,
17.00
19. 10., Komentovaná prohlídka
výstavy Město na dvou pahorcích.
800 let od počátku města
Litoměřic s kurátorem výstavy
PhDr. Oldřichem Kotyzou.
(Pořádáno v rámci Mezinárodního
dne archeologie.), 14.30
7. 11., Přednáška Litoměřická
skrytá gotika. Přednášející: Mgr.
Miroslav Kovář, Ph.D., 17.00
28. 11., Přednáška Raně
středověké Litoměřice a počátky
institucionálního města. Přednášející: PhDr. Oldřich Kotyza, 17.00
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třicet let svobody

Připomeneme si 30. výročí sametové revoluce
Odhalení výtvarného díla ve tvaru trikolory na budově České spořitelny, exteriérová výstava, společenský večer a řadu dalších chystá organizační
tým oslav 30. výročí sametové revoluce. Plánované
události připomenou období v závěru r. 1989, které
naší zemi přineslo tolik vytouženou svobodu po
čtyřiceti letech komunistické diktatury.

17. listopad je svátkem svobody a demokracie, které
je třeba stále kultivovat a ochraňovat. Cílem oslav je
důstojná připomínka tehdejších událostí s důrazem
na ochranu tehdy vybojovaných hodnot - demokracie a svobody. Letos propojujeme aktivity města
Litoměřice s aktivitami občanů. Do příprav zapojujeme nejen pamětníky, ale i mladou generaci.
V rámci těchto oslav připravujeme:
28. 11. Beseda s Jiřím Černým, Sbor ČCE,
Rooseveltova ul.
Výstava „30 let svobody“ (první polovina listopadu na Mírovém náměstí)
14. 11. Výroční večer „30 let svobody“ v kině
Máj, od 18 hodin (filmový dokument, beseda s

ZAHRADA ČECH

Gastro food fest
láká gurmány
Na výstavišti Zahrada Čech
proběhne ve dnech 19. a 20. října
již sedmý ročník festivalu určeného pro všechny milovníky dobrého
jídla a pití GASTRO FOOD FEST.

Otevřeno bude v sobotu od 10
do 18 hodin a v neděli od 10
do 17 hodin. Festival nabídne
návštěvníkům kulinářské umění předních restaurací nejen
z Ústeckého kraje, degustace
vín i prezentace minipivovarů.
Několikachodová menu s pokrmy
podmanivých vůní a zejména delikátních chutí přichystají v rámci
kuchařských show jedničky ve
svém oboru Radek Šubrt, Markéta
Hrubešová, Patricie Solaříková,
Aleš Lehký a vítězka soutěže
MasterChef Česko 2019 Kristína
Nemčková.
Radka Jakovcová

významnými osobnostmi revolučního dění, diskuse
s občany, hudební produkce, studentský blok a
další…) Večerem bude provázet Světlana Witowská.
17. 11 Sametová neděle
10.00 bohoslužba v kostele Všech svatých
(poděkování za 30 let svobody)
11.00 Odhalení trikolory, symbolu sametové
revoluce, na budově České spořitelny, průvod
městem do parku Václava Havla
17.00 Ekumenická bohoslužba v sídle ČCE (zakončení oslav 30. výročí sametové revoluce v místě,
kde před 30 lety vzniklo OF)
Za organizační tým Zuzana Legnerová

POZVÁNKA

Mig 21 s Jirkou Macháčkem
vystoupí na plese gymnázia
V pořádí již druhý ročník Absolventského plesu GJJ se uskuteční
2. listopadu v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice. Ples bude
zároveň oslavou krásného výročí 100 let od založení školy.

Celým večerem provede moderátor, komik, zpěvák a imitátor Vladimír
Hron. K hudbě a tanci zahrají například skupiny No Headache, Universal
Swing Brothers či kubánská kapela Cubanazo. Hlavním hřebem večera
pak bude vystoupení skupiny Mig 21, jejíž zpěvák Jiří Macháček je litoměřickým rodákem. Dále se můžete těšit na vystoupení skupin Funky
Dangers nebo Appendix.
Nenechte si ujít akci, o které se bude ještě dlouhou dobu mluvit
vaše okolí! Více informací naleznete na webových stránkách www.
plesgjj.cz, facebooku Absoloventský ples GJJ nebo na tel. čísle
777 951 118.
Adéla Marková

ANKETA

Hlasujte pro „Srdcaře“
Druhý ročník „Srdcař Litoměřic“
se posunul do další fáze. Anketu
vyhlásilo město v květnu. Nyní
mohou Litoměřičané vybrat nejzajímavější a nejpřínosnější počiny
místních podnikatelů a hlasy
ovlivnit, kdo se stane patronem
příštího ročníku „Srdcaře“.
„Rádi bychom znovu vyzdvihli
nezištné úsilí a aktivity těch,
kteří obětavě podporují občany a

město, kde žijí a pracují. Není to
samozřejmé a velmi si takového
přístupu vážíme,“ uvedl starosta
Ladislav Chlupáč. Celkem se
sešlo osmnáct nominací, nastaveným kritériím jich odpovídalo
třináct. Jedná se o právnické
subjekty – jak jednotlivce, tak i
firmy. „Ceníme si každé práce,
kterou podnikatelé ve prospěch
druhých odvádí. V anketě proto
záměrně neudělujeme pořadí,“

vysvětlila koordinátorka akce a
Zdravého města Litoměřice Irena
Vodičková.
Občané mohou hlasovat do
konce října prostřednictvím
ankety. Naleznou ji na webových
stránkách služby Mobilní rozhlas,
kde se rovněž seznámí s příběhy
jednotlivých „Srdcařů“ a jejich
počiny. Ocenění jako výraz poděkování za nezištné aktivity a
úsilí vyvinuté ve prospěch města
a jeho obyvatel, za obětavou
podporu místa, kde žijí a pracují,
převezmou nominovaní během
slavnostního večera 13. listopadu
v litoměřickém hradu.
/pek/

Tipy pro vás
Duncan tančí
Ve čtvrtek 17. října vystoupí v
hradu od 18.00 se svými choreografiemi studenti různých ročníků pražské taneční konzervatoře
Duncan centre. Jde o jedinečnou
příležitost vidět nejnovější tvorbu
v současném tanci. Dále se v
listopadu uskuteční interaktivní
taneční představení pro děti a
dospělé souHra, podzimní Fér
piknik a brigáda v letním kině.
Více na www.kinoostrov.cz. (gal)

Salon fotografie
V pátek 18. října se na Mírovém
náměstí od 9 do 17 hodin uskuteční další z výstavních aktivit
Fotoklubu Porta Litoměřice.
Tentokrát jde o rozšíření divácky
úspěšného cyklu „Fotky na Dlažbě“
o účast dalších fotografů zabývajících se tematikou města. Půjde
o fotografie zhotovené autory
přímo z probíhajících oslav 800 let
Litoměřic či zaměřené na jeho neobyčejnou architekturu. Vystavené
fotografie jsou zhotoveny pouze
k této příležitosti. Dosud nebyly
nikde vystavené.
Fanda F. Diviš

Výstava v archivu
Schalekovi – středoevropská rodina. Sto let historie v pěti životech.
Tak zní název výstavy, kterou až do
10. listopadu můžete zhlédnout ve
Státním oblastním archivu (Krajská
ul.). Putovní výstava přibližuje
středoevropské dějiny 20. století
prostřednictvím pěti biografií členů
německo-česko-židovské rodiny. /li/
Zpravodaj Města Litoměřice,
list územně samosprávního
celku, pro obyvatele města vychází každé dva měsíce zdarma
v nákladu 11 700 ks.
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