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25 milionů investuje
město do školy

Zubařů je nedostatek,
pomůže zubní klinika

Domek bezdomovců
i skládka jsou pryč

Tři vinařské akce
a spousta dalšího

Masarykova škola bude mít
moderní podkrovní učebny
i prosklený výtah. Děti se mají
nač těšit.

Nová zubní klinika bude v září
na Mírovém náměstí otevřena, projekt ale málem zhatil
koronavir.

České dráhy zareagovaly
na požadavky města i všímavých
občanů a zlikvidovaly černou
skládku i domek bezdomovců.

Několik desítek kulturních
a společenských akcí nás čeká
v srpnu a v září v Litoměřicích.
Nepřehlédněte je.

/více na str. 2/

/více na str. 7/

/více na str. 9/

/více na str. 16/

nemocnice

Převodu zatím
brání dotace
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyslovil souhlas se začleněním Nemocnice Litoměřice, a.s. do sítě páteřních nemocnic
sdružených v Krajské zdravotní, a.s., vlastněné Ústeckým krajem.
Po schválení tohoto záměru většinou litoměřických zastupitelů
(ODS, Severočeši Litoměřice, Sport a zdraví, KSČM) a následně
krajskými zastupiteli (všemi přítomnými) jde o další krok na
cestě vedoucí ke změně vlastníka. Souhlasné stanovisko však
zatím neudělilo Ministerstvo pro místní rozvoj v případě převodu již čerpaných dotací získaných městem, například na nákup
přístrojového vybavení či modernizaci informačních technologií
nemocnice. Záležitosti související s výkladem zákona nyní řeší
právníci.
/eva/

Benefiční koncert NF Kalich a města

Tomáš Klus zazpívá
„lidem v první linii“
Poděkovat lidem, kteří v době
koronakrize stáli v první linii,
chce 25. srpna Nadační fond
Kalich spolu s městem.
Stane se tak prostřednictvím
již 9. ročníku benefičního koncertu, jehož výtěžek ze vstupného
bude i tentokráte předán ředitelce Hospice sv. Štěpána. „Užijte
si 25. srpna krásnou atmosféru
koncertu na Dómském náměstí
společně s námi. A k tomu podpoříte a oceníte lidi, kteří si naše
poděkování zaslouží,“ vzkazuje
předseda správní rady NF Kalich
Alexandr Vondra společně se starostou Ladislavem Chlupáčem.

Čestné vstupenky jako výraz
poděkování například dostanou
pracovníci covidové stanice
nemocnice, penzionu
U Trati, hospice a další. Ostatní si
je mohou zakoupit v předprodeji
v síti MKZ.
/eva/

Návštěva Adélčina dvorečku byla pro děti na táboře organizovaném
městem vítaným zpestřením.
Foto: Jan Vochomůrka

HORNÍ VYSOKÉ

Město potěšilo děti táborem
Litoměřice jako jedno
z mála měst uspořádalo letní
tábor pro děti z rodin spolupracujících s odborem sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu, které by
jinak nemohly z různých důvodů prázdninové radovánky
svým ratolestem dopřát.
Díky tomu zhruba dvacítka dětí
strávila jedenáct dní
v rekreačním areálu v Horním
Vysokém. Program jim zpestřila
návštěva Adélčina dvorečku, kde
se učily, jak se starat a zacházet
se zvířaty. Pracovníci Chráněné
krajinné oblasti České středohoří je zase poučili, s jakými

živočichy a hmyzem se mohou
setkat ve volné přírodě. Dorazili
zástupci Armády ČR, psovodi
i úštěčtí hasiči. Nechyběly ani
vodní radovánky a soutěže.
Program připravili pracovníci
odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského
úřadu nejen zábavný, ale
také poučný. „V rámci něj se
děti seznámily formou her i s
různými sociálně patologickými
jevy, s nimiž se mohou setkat v
běžném životě,“ uvedla vedoucí
odboru Renáta Jurková.
Mezi děti se vypravil i starosta Ladislav Chlupáč
a strávil s nimi několik
pěkných chvil.
/eva/
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MODERNIZACE

ZŠ Na valech

Masarykova základní škola

Nové dílny mají děti
lákat k řemeslu

Školáky potěší komfortní
učebny i prosklený výtah

Stavební práce vedoucí
ke zvyšování komfortu žáků
i pedagogů byly zahájeny
i v ZŠ Na Valech. Místo šatny
zde vznikne nová učebna řemeslných dílen. Cílem je vzbudit
už v útlém věku zájem dětí o
řemesla, což jim v budoucnu
zvýší šanci uplatnit se na trhu
práce. Rekonstrukce dále čeká
starou učebnu přírodopisu tak,
aby sloužila nejen pro výuku přírodopisu, ale i chemie.
Renovovány budou i kabinety
dílen, přírodopisu a chemie.
„Práce skončí v září. Prostory se dají poměrně dobře oddělit, takže nepředpokládáme
narušení výuky,“ uvedl František Kindermann, zástupce
ředitele ZŠ Na Valech. Investice do této školy dosáhne
4,5 milionu korun, z toho 3,8
milionu představuje dotace
z Integrovaného regionálního
operačního programu. /tuc/

Mnohamilionové částky hodlá v následujících
měsících investovat město Litoměřice do jím
vlastněných základních škol, a to s cílem nadále
zkvalitňovat zázemí pro školní výuku.
Nejvyšší investice se v následujících měsících
dotkne Masarykovy základní školy, kde na zvýšení
komfortu výuky půjde 25 milionů korun. Stavebně
i finančně náročnou přestavbou dosud nevyužívaného podkroví získá škola pět zbrusu nových
odborných učeben – moderní učebnu fyziky
a chemie na bázi laboratoře, výtvarný ateliér
a tři učebny pro jazyky, které mohou být zároveň
využity i pro výuku informatiky.

Havlíčkova ZŠ a ladova

Modernizace škol
bude pokračovat
Tím však v Litoměřicích
podpora základních škol nekončí. Město již připravilo projekt
zkvalitňování zázemí i pro další
subjekty – ZŠ Havlíčkova a ZŠ
Ladova. Nyní čeká, zda
i v jejich případě získá díky
kvalitně zpracovaným projektům
finanční podporu z IROP. /eva/

„Součástí projektu je i stavba proskleného
venkovního výtahu s únikovým schodištěm, čímž
se Masarykova škola stejně jako ZŠ Boženy Němcové stane bezbariérovou,“ upozornil místostarosta Karel Krejza. Práce jsou již v plném proudu a
jejich stavebně nejnáročnější část bude realizová-

na o prázdninách. Završeny mají být
na konci letošního roku.
„Na nové učebny se velmi těšíme a městu
za ně děkujeme. Nebudou však sloužit pouze
žákům naší školy. Využijí je i děti z mateřských
škol, školáci ze ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Lingua
Universal i ze Základní školy speciální, Základní
školy praktické a Praktické školy v Šaldově ulici,“
upřesnil ředitel Masarykovy ZŠ Karel Kynzl.
Na realizaci projektu vyčísleného na 25 milionů
korun získalo město dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 22,5
milionů korun, zbývající část platí ze svého.
„Je opravdu výborné, pokud se zřizovatel zajímá
o své školy a podporuje je. My na Boženě už rok
využíváme výtah pro handicapované a nově zrekonstruované hřiště, a tak sousedům tuto rekonstrukci moc přejeme,“ napsal na Facebooku ředitel
ZŠ Boženy Němcové Václav Hanč svému kolegovi.
Eva Břeňová, Radim Tuček
vizualizace Precisarchitecture

Rekonstrukce Kalichu

Trám je podle historiků unikátním objevem
Odborníci, kteří pracují na
unikátní rekonstrukci památkově chráněného domu Kalich,
řeší první vzácné nálezy. Při
průzkumech půdní části domu
objevili řemeslníci pod podlahou vzácný trám s ornamenty
a zdobením.
„Jedná se o exkluzivní trám
z nějaké nádherné světnice zde
v domě. Vyobrazeny na něm
jsou typické renesanční figury,
růžice, zdobí ho i patrně mladší
malby se zbytky erbů, obsahuje
i vyřezávané kazety apod. Vyňali
jsme ho a budeme restaurovat.
Zbývá určit, ze které doby pochází. Patří však neodmyslitelně
k tomuto domu a jedná se
o výjimečný objev,“ uvedl doktor
Kamil Podroužek z katedry historie Univerzity J. E. Purkyně.

Technik odboru územního rozvoje MěÚ Ladislav Pošík u trámu ještě
před tím, než byl poměrně složitou cestou vyjmut. Foto: Karel Pech

Na revitalizaci Kalichu se intenzivně pracuje. Prvním úkolem
je výměna částí konstrukce,
v druhé fázi proběhne zateplení stropu Kalichu. Završením

pak bude výměna střešní
krytiny,“ informoval Ladislav
Pošík, stavební technik odboru
územního rozvoje městského
úřadu. Kalich je pro Litoměřice

turisticky atraktivním místem.
Práce proto budou v maximální
možné míře postupovat tak,
aby jej turisté, byť v méně početných skupinách, mohli i letos
navštěvovat.
Rekonstrukcí Kalichu však
plány města nekončí. V půdních
prostorách chce vybudovat
novou expozici s cílem poukázat
na chronologický vývoj budovy
prostřednictvím fotografií.
V úvahu přichází i vznik
edukativní místnosti s využitím
moderních technologií. Součástí
by mj. mohl být i již zrestaurovaný, právě objevený trám.
Opravu krovů Kalichu
zajišťuje Tesařství Čenda pod
vedením Zdeňka Oravce. Provádí
jej unikátní a technologicky zcela ojedinělou metodou. /ihe/

KORONAVIR A JEHO DŮSLEDKY
podpora lokální ekonomiky

slovo starosty

SOUTĚŽ: POMOZ A VYHRAJ
Město v návaznosti na
ekonomický propad spojený
s COVID-19 rozdělilo mezi
živnostníky již téměř dva miliony korun, desítkám dalších
odpustilo nájem za provozovny v nebytových prostorech města uzavřené vlivem
koronakrize. Tím jeho pomoc
nekončí. V červnu vyhlásilo
soutěž „Pomoz a vyhraj“.
„Pomoci lokální ekonomice může každý z nás tím, že
upřednostní nákup u místního
prodejce před obchodním řetězcem. Když odevzdá doklad o zaplacení, má možnost v několika
kolech slosování vyhrát jednou
tak vysokou částku, než je ta,
za kterou nakoupil,“ vysvětluje
místostarosta Karel Krejza s
tím, že to samé platí i v případě
nákupu služeb.
Pokud chcete být zařazeni
do slosování, minimální výše
nákupu musí být tisíc korun na
maximálně dvou odevzdaných
dokladech, které nemusejí
pocházet z jedné provozovny.
Údaje na dokladu musejí být
čitelné. „Doklady o nákupu
(včetně jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonu) vložte
do obálky nadepsané „Pomoz
a vyhraj“. Odevzdejte ji na podatelně městského úřadu nebo
vhoďte do schránky umístěné
na budově úřadu na Mírovém
náměstí, případně zašlete poštou,“ popsala způsob předání
Marcela Škrancová, vedoucí
živnostenského úřadu.
Nákup by měl být uskutečněn v provozovnách, jako
jsou kavárny, vinotéky, cukrárny, pohostinství, minipivovary,
ideální je také využít služby –
opravny, kadeřnictví, holičství,
masérství, manikúra, pedikúra,

Řadě živnostníků se soutěž líbí a zákazníky na svých provozovnách
vítají mimo jiné i plakátkem k soutěži. „Iniciativa se mi zdá být dobrým
nápadem pro podporu místních obchodů,“ uvedla například vedoucí
prodejny Šotek Jana Badinková. Obdobný názor zazněl i v obuvi Lili v
Dlouhé ulici a ve zlatnictví Zlatíčko ve Velké Krajské (na fotografii).
Foto: Iveta Hejduková

poskytování tělovýchovných
služeb apod. Podpora se
vztahuje také na prodej zboží,
ovšem kromě běžných potravin,
drogerie, léků (včetně potravinových doplňků z lékáren). Tyto
provozovny byly v době koronakrize v provozu.
Město vypsalo čtyři termíny slosování (7., 14., 21. a 29.
září), přičemž v každém má být
vylosováno vždy pět výherců.
Peněžitá výhra bude v hodnotě
dvojnásobku dokladu v obálce,

Důsledky koronakrize

Místo vedoucí divadla
muselo být zrušeno
Statisícové ztráty na tržbách
zaznamenané v letošním roce
v souvislosti s koronakrizí
přiměly vedení Městských
kulturních zařízení Litoměřice
přistoupit k prvním úsporným
opatřením. V té souvislosti
radní schválili organizační
změny v této příspěvkové
organizaci města.
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Jednou z nich je, že bylo zrušeno místo vedoucí divadla. „Vedoucí divadla Tereza Rozmarová
odvedla během několika posledních let dobrou práci, za což
jí velmi děkuji. Divadlo je však
delší dobu bez příjmů, takže
logicky hledáme úsporná opatření. Její kompetence převezmu
já a programová referentka

maximálně však 5 tisíc korun.
Poslední možností pro slosování
je doklad z 28. září. Více informací na webu města.
„Hledáme cesty, jak lokální
živnostníky podpořit. Drtivá
většina z nich totiž nemohla
provozovat v době nouzového
stavu svou živnost. Dostala
se tak do bodu, kdy je ohrožena jejich existence. Potřebují
pomoc nás všech,“ apeluje na
veřejnost místostarosta Karel
Krejza.
Iveta Hejduková

divadla, která zůstává. Odchází
i technik divadla, stejně jako
jeden ze dvou grafiků pracujících v Kulturním a konferenčním
centru,“ konkretizovala změny
ředitelka MKZ Věra Kmoníčková.
Bohužel finanční ztráta MKZ
se i nadále prohlubuje. „Lidé
se například ještě nevrátili do
kina, na což již reagují distributoři filmových novinek, kteří
raději prodávají snímky Netflixu
nebo HBO, což kina všeobecně
ohrožuje v jejich další existenci,“ poukázala na aktuální
důsledky koronakrize ředitelka
Kmoníčková.
/eva/

I v období léta a
prázdninových
dnů mám pro
vás několik novinek. Každoročně
letních prázdnin
využíváme
k modernizaci
našich škol a školek. Největší
investice se letos dotkne Masarykovy základní školy. I když
rekonstrukci narušila havárie
vody, pokračuje dle plánu. Mám
z toho velkou radost, protože
jde o velký projekt, o jehož
realizaci jsme skutečně stáli.

Dále finišujeme s přípravami nového parku v okolí
Mezibraní. Potěšilo mě, že
se podařilo ve spolupráci s
Českými drahami zlikvidovat
zanedbaný domek a skládku
u železniční tratě. Finišuje
stavebně náročná rekonstrukce Nerudovy ulice a dle plánu
pokračuje stavba nového přechodu pro chodce Na Kocandě.
Život po koronaviru se začal
pomalu vracet do běžných kolejí. Připravena je v tuto chvíli
řada pěkných kulturních akcí.
Například v srpnu degustace
vín Litoměřický hrozen, benefiční koncert Nadačního fondu
Kalich a města určený lidem,
co stáli a stojí v době koronaviru v první linii, Svátky hudby,
v září pak Zahrada Čech,
Vinobraní a Vinařské Litoměřice. Kompletní přehled akcí
naleznete uvnitř zpravodaje
Máme se nač těšit a
moc bych si přál, aby jejich
organizace nebyla narušena
zhorušující se epidemiologickou situací. Buďte na sebe
opatrní.
Ladislav Chlupáč

Poplatky za střežené
objekty rada odpustila
V rámci pomoci podnikatelům odpustili radní poplatky za střežení
objektů. Týká se to období, kdy
platila mimořádná vládní opatření
související s koronavirem. „Jedná
se o kanceláře či provozovny pronajaté od města, které jsou námi
hlídané převážně v noci. Měsíční
poplatek ze střežení se odvíjí od
velikosti objektu a pohybuje se v
rozmezí od 500 do 1500 korun,“
uvedl velitel městské policie Ivan
Králik.
/red/

Příští jednání
zastupitelstva
Příští jednání městského zastupitelstva se uskuteční
17. září od 16 hodin v hradu.
Program naleznete na webových
stránkách města.
/red/
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KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

Ing. Josef DOUŠA / ANO 2011
„Veřejnost má dobré nápady“
Tvoříme Litoměřice 2020
je název souboru pravidel
participativního rozpočtu
města Litoměřice. Letošní
ročník ukázal, že úprava
právě těchto pravidel
pracovní skupinou při RM
přinesla své ovoce. Oproti
dřívějším ročníkům došlo
k značnému zjednodušení
podávání žádostí, bez nutnosti složitého
plánování akce či projektové dokumentace. Žádosti jsou tak v prvním kolem pouze
„nápady“, které jsou v další fázi konzultovány, ověřena jejich proveditelnost,
např. umístění na veřejně dostupném
pozemku, a následně doporučeny ke
zpracování podrobnějšího materiálu nebo
projektu a teprve potom dochází k jejich
zveřejněni a hlasování.
Letos tak 5. ročník vzbudil díky těmto
opatřením patřičný zájem a sešlo se tak
mnohem více projektů než v předešlých
letech. Osobně mě těší zájem veřejnosti
a její zapojení do veřejného dění a ve
výsledku další pěkné či prospěšné místo
u nás v Litoměřicích.

nás nebezpečný. Už přibližně víme, jak
s ním bojovat. A vypadá to, že se s tímto
novým virem naučíme i žít, podobně jako
se s některými jeho předchůdci naučili žít
naši předci.
Nyní tak musíme pomalu vrátit pozornost
zpět k výzvám dnešní doby, které jsme
na několik měsíců odložili stranou.
Hlavním problémem bude nadále sucho,
které deštivý červen jen zakryl. Podle
červencových dat ČHMÚ je Litoměřicko
na 30% využitelné vodní kapacity. I proto
jsme rozšířili programy na budování nádrží
na záchyt dešťové vody. Dál musíme
rozšiřovat a revitalizovat zeleň, včetně
vody – čeká nás například projekt v ulici
Mezibraní, jehož I. část by měla být hotova do konce roku. A s životním prostředím souvisí i další velká výzva – doprava.
Kromě té lokální (parkování v celém
městě a tranzit centrem) bych chtěl upozornit i na tu nadregionální. Mám na mysli
vysokorychlostní železnici, jejíž projekt
se posunul do další fáze. Díky jednáním
v roce 2019 i 2020 víme, že Správa
železnic bude usilovat o vybudování trati,
která povede kolem Litoměřic, a která
plánovaným napojením na již existující
„dolní“ trať umožní Litoměřicím i obcím
v našem okolí čerpat z potenciálu 30-ti
minutové jízdy do Prahy a 60-ti minutové
do Drážďan. Výzev současné doby je
samozřejmě mnohem víc, ale k těm zase
příště.

Jak ukázal letošní ročník, dobrých nápadů
má veřejnost dost, i tak bude pracovní
skupina nadále upřesňovat pravidla
/Pozn. redakce: Autor příspěvek tvořil
nejen pro následující rok 2021, protože
před 15. červencem/
pokud nedojde k realizaci prostřednictvím
participativního rozpočtu, neznamená to,
že dobrý záměr zapadne bez povšimnutí,
Jaroslav RŮŽIČKA / KSČM
ale přesune se do tzv. zásobníku akcí.
Vytvořený zásobník tak bude sloužit nejen
„(Spolu)Tvoříme Litoměřice“
pro potřeby participativního rozpočtu, ale
zároveň z něj můžou být akce doporučeny
Již pátým rokem se mohou
k realizaci jinými odbory města. Přejme
lidé v Litoměřicích podílet
tak letošnímu vítěznému „Komunitnína rozhodování o tom, ktemu zahradničení ve stínu litoměřických
rá veřejná místa ve městě
dominant“ mnoho pěstebních úspěchů
budou zvelebena
a participativnímu rozpočtu stále větší
na základě jimi podaných
pozornost.
návrhů, a to prostřednictvím tzv. participativního
rozpočtu. Následně občané v hlasování rozhodují
PhDr. Filip HRBEK / ODS
o vítězném projektu, který bude realizován. Bohužel, za uplynulé ročníky bylo
„Vraťme se k výzvám dnešní doby“ projektů ze strany veřejnosti podáváno
Litoměřice se nyní nachází spíše menší množství. Demotivující mohla
být i příliš složitá pravidla pro podávání.
v době (snad) ustupující
I proto participativní rozpočet prošel
epidemie nového viru. Pro
mě, jakožto historika, který od prvního ročníku řadou úprav a zjednodušení pravidel až k dnešní podobě.
se zaměřuje i na dějiny
epidemií a zároveň radního města, které bylo také
zasaženo epidemií, to byla
a je zvláštní situace.

Pravidla nejprve navrhuje a projednává
pracovní skupina složená ze zástupců
všech politických stran v zastupitelstvu
města. Ta jsou následně předkládána
radě města k rozhodnutí a finálnímu
Než se objevil nový virus, tak jsem při
schválení. V rámci posledního jednání prazkoumání historie epidemií moru v Čechách analyzoval tisky lékařů a vzdělanců, covní skupiny k pravidlům pro rok 2020
kteří se snažili vysvětlit původ tehdejšího došlo ke shodě na výsledném zjednodušení pravidel, které následně prošlo
moru. Kromě toho jsem četl i řadu nařízení jednotlivých městských rad a místo- i dalšími orgány města. Hlavní změnou je
držitelů Českého království. Sledoval jsem zjednodušení podání návrhu. V první fázi
dochází pouze ke sběru námětů k reatak, jak naši předci bojovali se staletí se
vracející chorobou, proti které neznali lék. lizaci. Novinkou je také vznik zásobníku
nerealizovaných projektů, ze kterého
A najednou jsem se dostal do situace
následně mohou čerpat jednotlivé odbory
těch, které jsem sám studoval.
městského úřadu a projekty realizovat
z běžného rozpočtu města, anebo přeJe nutné uznat, že oproti našim předkům
klopení nevýherních projektů
máme mnoho výhod. Našeho „nepřítele“,
do dalších ročníků. V rámci jednání
i když má podobu viru, už vidíme. Jsme
pracovní skupiny jsem navrhl zrušení poschopni odhadnout, do jaké míry je pro

vinných sběrů podpisů podporovatelů
pod každý projekt. Domnívám se, že
o poptávce po daném nápadu rozhodnou
sami občané města v hlasování, a proto
není třeba zatěžovat autory projektů ještě
dalším časově náročným a ve výsledku
zbytečným procesem.
A výsledek? Změna pravidel vzešlá z pracovní skupiny měla přinést větší přísun
nápadů a námětů k následné realizaci. To
se také stalo! Litoměřice letos obdržely
od obyvatel města 17 námětů. I přesto,
že některé byly spíše recesistní, většina podnětů měla hlavu a patu a jejich
realizace by vedla ke zkvalitnění veřejného
prostoru v našem městě. Proto věřím, že
občané města přijdou i v dalších ročnících s novými a zajímavými nápady pro
zlepšení města, ve kterém (spolu)žijeme!

PhDr. L. SIMERSKÁ / Zelení
„Patříme do Ústeckého kraje“
Litoměřice jsou trochu
jiná realita než většina
ostatních měst Ústeckého
kraje. Nemáme totiž nic
z toho, čím se typicky
toto území popisuje. Ani
velká sídliště, ghetta,
nezvladatelné sociální
problémy, ani chemii a uhlí
přímo za plotem. Možná
by mnozí hrdí obyvatelé Litoměřic řekli, že
ani nemají pocit identity Ústeckého kraje,
protože se orientují spíš na Prahu, kde
realizují všechno důležité. Ať je to kultura,
vzdělání, práce, lékař nebo nákupy.
Jenže kvalitu našich životů v Litoměřicích i přesto dost určuje Ústí. A jak
řekl už falešný vrchní: „Ústí není Praha.“
Do působnosti kraje spadají totiž školy,
nemocnice, silnice 2. a 3. tříd, dotace
státní i evropské. Leží vám na srdci stav
přírody? Péči o lesy a vody má pod sebou
také kraj. Dál třeba protidrogovou politiku,
péči o národní kulturní památky anebo
podporu podnikání. Může poskytnout
daňové úlevy velkým zahraničním investorům nebo podpořit malé a střední
podniky.
Ústecký kraj jako instituce nemá moc
dobrou pověst. Hned dva ex-hejtmani byli
obžalovaní ve známé kauze ROP Severozápad. Ke krajskému soudu míří žaloba
na celkem 27 lidí. Evropská unie nám
za selhání v rozdělování fondů vyměřila
pokutu 2,7 miliardy korun. Z balíku 20
miliard bylo více než dvě třetiny projektů
pochybných. Kdyby se toto investovalo
dobře, možná jsme už všichni nejezdili
tu hodinku do Prahy, ale do jednoho z
velkých měst severu, kde by to žilo jako
za starých časů!
Do kraje je potřeba konečně zvolit
pořádné vedení. A lidí s morálním kreditem, vzdělaných, tvořivých a s rozhledem
tady je až až! Takže, prosím, nezapomeňte
na krajské volby 2. a 3. října! Jsou trochu
v pozadí, ale jsou strašně důležité!

VEŘEJNÁ SPRÁVA
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participativní rozpočtování

ZMĚNA

Lidé chtějí komunitní zahrádku

Hradní vinárna má
nového provozovatele

Litoměřice budou mít první komunitní zahrádku
realizovanou na přání obyvatel. Do její stavby
město investuje 200 tisíc korun. Stane se tak
v rámci tzv. participativního rozpočtu, vyhlašovaného každý rok.
„Smyslem participativního rozpočtu je, že náměty
vychází od občanů. O vítězném námětu rozhodují
zase občané prostřednictvím hlasování,“ uvedla koordinátorka Zdravého města a MA21 Irena Vodičková.
Občané do konce února zasílali náměty. Vítězným
projektem se stalo „Komunitní zahradničení ve stínu
litoměřických dominant – pohyblivá zahrádka“ s počtem 312 hlasů. Na druhém místě se umístil „Hravý
a naučný lesopark na Mostné hoře“ (241 hlasů)
a na třetím „Pohyb spojuje“ (185 hlasů).
„Komunitní zahrádka sdružuje komunitu lidí, kteří
chtějí společně pěstovat ovoce, zeleninu či bylinky,
ale sami k tomu nemají vlastní prostor. Mají obvykle

formu vyvýšených záhonků, které si obhospodařuje
každý sám. Výsledkem společné péče je pak zdravá,
lokální bio zelenina, kterou si může každý od semínka
„vymazlit“ a odnést domů,“ uvedla spoluautorka vítězného námětu a provozovatelka místního coworkingu
Litohub Martina Žilková. Kromě samotného zahrádkaření
jsou komunitní zahrádky trendem, který vrací život do
veřejného prostoru. Nabízí prostor pro pořádání zajímavých workshopů pod širým nebem, což přispívá
k utužování vztahu místních k ekologii a lokální produkci a buduje vztah dětí k přírodě. „Za pěkného počasí
je navíc možné využívat zahrádku i jako prostor pro
společné setkávání se sousedy,“ dodala Martina Žilková.
„Letošní participativní rozpočet byl úspěšný, co
se týče počtu námětů i počtu hlasujících,“ sdělil
zastupitel Petr Hermann. Sešlo se celkem 17 námětů, z nichž bylo vybráno devět, o kterých občané
hlasovali do 7. června prostřednictvím Mobilního
rozhlasu. Rozděleno bylo 1407 hlasů.
/fik/

3. ročník ankety

Důsledky koronakrize

Vybírat budeme
z patnácti Srdcařů

IKEA s městem podpořily
rodiče samoživitele

V září a v říjnu budete moci
hlasovat ve 3. ročníku ankety
Srdcař Litoměřic. Letos město
obdrželo 23 nominací, kritériím
vyhovělo 15 nominovaných.
Anketa je určena pro podnikatele či firmy, jež přispívají
k rozvoji města a podporují
obyvatele či neziskové organizace z Litoměřic. Slavnostní večer s vyhlášením výsledků
se uskuteční 11. listopadu
v konferenčním sále hradu.
Loni nejvyšší počet hlasů
získali Vratislav a Lucie Baudlerovi z Nadačního fondu BigMat
CZ za realizaci projektu „Plošina pro Aničku“, kteří se ujali
patronství letošního ročníku
po Janě Plíhalové z kavárny
Káva s párou. Ta je převzala
od zakládající patronky Diany
Cepníkové, majiteky jazykové
školy Reston.
/fik/

Tři desítky rodin převzaly od
zástupců města praktické
balíčky za celkem 190 tisíc korun. Jde o dar společnosti IKEA
rodinám, kde je jeden z rodičů
samoživitel.
„Město Litoměřice, díky podpisu
Charty diverzity, bylo v květnu
osloveno platformou Byznys pro
společnost s žádostí o pomoc
s vytipováním rodin, které by
pomoc uvítaly. Těm společnost
IKEA připravila praktický balíček
jako projev podpory kvůli
globálnímu dopadu pandemie
COVID-19,“ uvedl tajemník městského úřadu Milan Čigáš.
Celý miniprojekt vznikl
za účelem podpořit zranitelné
skupiny lidí na trhu práce,
a to rodiče samoživitele. Město

Litoměřice jako zaměstnavatel
vytipovalo zaměstnance – rodiče samoživitele ze svých řad,
kterým byla pomoc nabídnuta.
Na vytipování jednotlivých rodin
z řad občanů se podílelo oddělení sociálně-právní ochrany dětí
z odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. Klíčem určování
byly stabilní nízkopříjmové rodiny, které žijí na stejné adrese.
„Naše terénní pracovnice znají
realitu rodin a vědí, v jakých
podmínkách bydlí,“ uvedla
vedoucí oddělení sociálně-právní
ochrany dětí Renata Gazsi.
Mezi nízkopříjmové rodiny se
řadí ty, jejichž rodič samoživitel
pobírá dávky hmotné nouze, má
minimální mzdu nebo žádá
o mimořádnou okamžitou pomoc z úřadu práce.
/fik/

novinka

Město chystá jedenáct diskusí s občany
Vedení města přistupuje k nové formě
komunikace s občany. Místo dosavadního
jednoho veřejného projednání problémů v
kulturním domě se jich postupně letos a
příští rok uskuteční hned jedenáct,
a to přímo v konkrétních lokalitách, kam
za lidmi vyrazí vedení města a pracovníci městského úřadu. Setkání organizuje
Zdravé město Litoměřice.
První se uskuteční 24. září od 18 hodin
na sídlišti Střed, další pak ve stejný čas 15.

října na sídlišti Družba a 22. října na sídlišti
Kocanda. Příští rok pak proběhnou setkání
v lokalitách Cihelna, Pokratice, Svornost,
v centru města, ve vilových čtvrtích pod
Mostnou horou a na Miřejovické stráni, ve
vilové zástavbě pod horním nádražím a v
Želeticích. Občané budou o konání akce v
předstihu informováni. „Chceme být lidem
blíž, konkrétní místa si s nimi prohlédnout
a vyslechnout jejich nápady a názory,“ vysvětil důvod změny starosta Ladislav Chlupáč.
První setkání s občany obdobného typu

Hradní vinárna má od 1. července na základě rozhodnutí rady
města nového provozovatele.
Předchozí nájemce po pěti letech ukončil činnost na vlastní
žádost.
Do výběrového řízení, které
vyhlásila Městská kulturní zařízení (MKZ) jakožto pronajímatel, se přihlásil jediný zájemce,
který splňoval stanovená kritéria. Nový provozovatel, jímž je
Šárka Volfová, podepsal smlouvu na pět let. Provoz restaurace
nabízející českou kuchyni chce
obnovit počátkem srpna. /ihe/

NOMINACE DO

31.8.

Dobrovolníci si
zaslouží uznání
Každý rok město oceňuje
dobrovolníky z řad občanů, kteří nezištně pomáhají v Litoměřicích jak v neziskových organizacích, tak i ve svém okolí.
Koronavirová epidemie
zastavila nominaci od neziskových organizací, proto
se termín uzávěrky nominací
posunul na 31. srpna. „Nominováni mohou být občané, kteří
pomáhali pravidelně nebo
v době koronaviru neziskovým,
kulturním, sportovním nebo
jiným organizacím, sousedům
či jinak nezištně a zaslouží si
ocenění,“ uvedla koordinátorka
Zdravého města a MA21 Irena
Vodičková.
Znáte-li někoho, kdo si
zaslouží ocenění, pošlete nominaci prostřednictvím formuláře.
V případě, že chcete nominovat
více dobrovolníků, využijte
souboru, který je zveřejněn na
stránkách Zdravého města.
Slavnostní večer dobrovolníků s vedením města se uskuteční 30. září v hradu.
/fik/

proběhlo loni na sídlišti Střed. „Model se
osvědčil, zjištěné výstupy byly zčásti realizovány a byla přislíbena druhá část. Proto je
do podzimní fáze projednávání navrženo i toto
sídliště,“ uvedl místostarosta Lukas Wünsch.
Tradiční veřejné fórum Desatero priorit
proběhne v kulturním a konferenčním centru
opět v příštím roce. „Po letech bylo potřeba
přistoupit ke změně formátu. Veřejné fórum
neřešilo problematiku konkrétních lokalit a
sídlišť, neboť se ho neúčastnil dostatečný
počet občanů a nebyl zde prostor pro
podrobnější diskusi nad situací jednotlivých
lokalit,“ vysvětlila koordinátorka projektu
Zdravé město a MA 21 Litoměřice Irena Vodičková. Veřejná fóra budou i nadále probíhat,
ovšem jen jednou za dva roky.
/tuc/
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NEMOCNICE LITOMĚŘICE

VZKAZ Zaměstnancům

modernizace a digitalizace

Poděkování

Angiografické pracoviště

Rád bych vyjádřil velké
poděkování všem pracovníkům
nemocnice a stejně tak i všem
dobrovolníkům, kteří byli,
a mnozí stále jsou, jakkoliv
zapojeni do řešení situace
ohledně onemocnění COVID-19.
Pracovní nasazení a úsilí, které
jste v době vrcholící pandemie vynaložili a stále vynakládáte, je obdivuhodné a je pro mě důkazem,
že v naší nemocnici pracují lidé,
kteří jsou v jakékoli době a jakkoli
složitých podmínkách ochotni
empaticky vnímat, podporovat
a myslet na potřeby druhých, i za
cenu snížení vlastního komfortu. Děkuji za vaši obětavou
službu, profesionální a vstřícný
přístup k pacientům, a to vše
při extrémním tlaku a práci v náročných podmínkách koronavirové
pandemie, ke které jste přistoupili profesionálně a s obrovským
nasazením, při současném plnění
svých obvyklých úkolů.
Byli jste jedni z mála, kteří
nemohli zůstat přes veškerá
doporučení doma a museli jít
plnit své poslání – starat se o
druhé. Vážím si a zároveň upřímně
děkuji za váš přístup k potřebám
pacientů i nemocnice. Vaše práce
je velice důležitá za běžného
provozu, o to důležitější je
v krizových stavech, jakým byl i
boj s doposud neznámým a rychle
se šířícím infekčním onemocněním. Naše nemocnice si i díky
vašemu extrémnímu pracovnímu
nasazení s hrozbou pandemie
koronaviru úspěšně poradila.
Jménem představenstva
společnosti Radek Lončák

prochází proměnou
Demontáž angiografické linky byla zahájena. Jde
o první fázi projektu, v rámci kterého bude
angiografické pracoviště modernizováno a vybaveno novým přístrojem.
Na demontáž přístroje navázaly související
stavební úpravy prostor. „Větší změny proběhnou na vzduchotechnice, kdy dojde k výměně
vzduchotechnických jednotek společných pro
toto pracoviště a kardiovaskulární JIP,“ uvedl
podrobnosti Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných
zakázek. Stavební práce probíhaly zhruba tři
týdny a v předposledním červencovém týdnu
na ně navázala dodávka a instalace samotného
přístroje. Do poloviny srpna pak bude probíhat
dokončení stavebních prací, zprovoznění přístroje,
školení personálu a zkušební provoz. Ukončení
projektu předáním do plného provozu se předpokládá v polovině srpna.

„Celková hodnota projektu přesahuje 13
milionů korun, z čehož 11 milionů jsou náklady na
pořízení angiografické linky a zbytek na související stavební úpravy prostor. Tyto prostředky
nemocnice investuje z vlastních zdrojů,“ uvedl Radek Lončák, předseda představenstva litoměřické
nemocnice. Po instalaci nové angiografické linky
bude dosaženo dlouhodobého cíle nemocnice,
a to kompletní modernizace a digitalizace oddělení radiologie a zobrazovacích metod.
/nk/

NOVINKA

Testován byl unikátní robot
Litoměřická nemocnice se stala
prvním zdravotnickým zařízením
v ČR, kde byl otestován autonomní robot společnosti BetaRobotics, zvaný Bob. Jde
o přístroj, který je pomocí zabudovaného navigačního systému
schopen bezobslužně zajistit
čištění prostoru a násobně zde
snížit množství patogenů.
Dezinfekce prostor probíhá
na bázi osvitu UV-C složkou světelného záření, které narušuje

PRO odložené děti

strukturu DNA mikroorganismů a nejrůznějších patogenů.
Oproti stacionárním lampám
je velkou výhodou volný pohyb
robota v určeném prostoru.
Jakmile je trasa dezinfekce
správně naprogramovaná,
nemůže se stát, že by robot na
něco zapomněl nebo nestihl.
„Robota jsme testovali
nejdříve v prostoru vyklizené
kardiovaskulární jednotky,
následně v členitějším prostoru
momentálně prázdné, avšak

plně vybavené lůžkové stanice.
Nejdříve byly provedeny stěry
z povrchů, poté proběhlo jejich
měření, následovalo čištění pomocí robota a nakonec proběhly
na úplně stejných místech
stěry a další měření,“ vysvětlila princip koordinátorka pro
mimořádné události Nemocnice
Litoměřice, a.s. Jana Petržilková, která byla za nemocnici
testování přítomna.
Účinnost dezinfekce pomocí
UV byla měřena certifikovaným
ATP testerem. „Výsledky ukázaly
po deseti minutách provozu
robota více než 99 % účinnost
dezinfekce,“ doplnila Jana Petržilková.
/nk/

Kapka naděje

Porodnice je součást Života v kufříku

Do kasiček se vybralo 19 tisíc

Deset kufříků na vzpomínky převzali zástupci gynekologicko porodnického a novorozeneckého oddělení od spoluzakladatelek Nadačního fondu La Vida Loca Martiny Opava a Ivy Říhové. Litoměřická
porodnice se tímto okamžikem stala 48. porodnicí v ČR zapojenou do
projektu Život v kufříku, určeného pro odložené novorozené děti.

Krásných 18 880 korun se za
třináct měsíců podařilo vybrat
do kasiček Nadačního fondu
Kapka naděje.

„Až 500 dětí je každoročně odloženo nebo z různých důvodů odebráno matce přímo v porodnici. Aby jednou netápaly, jak přišly na svět,
jak vypadaly a zda je vůbec měl někdo rád, uchováváme vzpomínky
na začátek jejich života v kufřících, a pomáháme jim tak v období hledání vlastní identity,“ vysvětlila princip Iva Říhová. „Všichni, kteří jsou u
děťátka v prvních dnech jeho života, do kufříku shromažďují fotografie,
otisk nožičky po porodu, první dudlík, kousek jeho oblečení, první hračku
apod. Cílem je ukázat dítěti, že i když se ho vlastní rodiče zřekli, někomu
na něm vždy záleželo a někam patřilo,“ vysvětlila Martina Opava.
Litoměřická porodnice má navíc i tu výhodu, že jako jedna ze tří
v republice má i svého patrona, který originální kufříky, vyrobené přímo
pro Nadační fond La Vida Loca, sponzoruje. Je jím Jana Kratochvílová
z Prahy. V průměru má zdejší porodnice ročně kolem pěti případů novorozenců, které zde rodiče odloží.
Nadační fond realizuje projekt již od roku 2015. Za tuto dobu bylo
do českých a moravských porodnic dodáno přibližně 1150 kufříků,
jejichž součástí jsou i drobné dárečky pro děti.
/nk/

Ty byly v rámci celorepublikového projektu Dárky naděje
umístěny na jaře 2015 do
nemocniční lékárny a prodejny
zdravotnických potřeb, kde do
nich lidé mohou házet libovolné
částky, příp. si za 30 Kč zakoupit
reflexní pásky s logem nadace.
Obsah kasiček byl již popáté
vybrán a sečten. „Kasičky vybíráme přibližně jednou ročně.
Za celou dobu existence sbírky
jsme takto vybrali již 97 tisíc,“
neskrývala radost z výsledku
Lenka Kalábová, manažerka pro
nelékařské zdravotnické obory.
Vybraná částka opět bude odeslána do Kapky naděje a přidá-

na k již zmíněným částkám vybraným v minulosti. „Za peníze,
které takto postupně vybíráme,
nám Kapka naděje pro naše
dětské oddělení dle dohody
zakoupí konkrétní přístroj nebo
zařízení, které si sami určíme, a
následně ho naší nemocnici daruje,“ přiblížila Lenka Kalábová
další postup a upřesnila, že
dětské oddělení za nastřádané
prostředky plánuje nakoupit
několik čističek vzduchu.
Vybráním kasiček spolupráce na projektu Dárky
naděje rozhodně nekončí. Do
průhledných plastových boxů
mohou zájemci v lékárně
i prodejně zdravotnických potřeb přispívat i nadále.
Naděžda Křečková, oddělení
marketingu a kvality nemocnice

INFORMUJEME
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Nová zubní klinika bude v září otevřena,
projekt ale málem zhatil koronavir
Zubařů je akutní nedostatek.
Proto velice příznivě zapůsobila
zpráva, že přímo na Mírovém
náměstí bude vybudována
nová zubní klinika. Za projektem stojí 29letý zubní lékař
Daniel Kábrt s dalšími kolegy.
Počítá se vznikem čtyř ordinací
a stomatologické laboratoře.
Daniel Kábrt pochází ze Sokolovska, absolvoval 1. lékařskou
fakultu UK v Praze, Teologickou
vysokou školu v německém
Friedensau, zkoušky Bavorské
stomatologické komory
v Mnichově a odborné pracovní
praxe na zubních klinikách.
Proč jste zvolili Litoměřice?
„Hledali jsme s kolegy po
Čechách vhodné místo pro založení vlastní kliniky a přijeli jsme
se podívat i na nabízené nové
soukromé prostory pro zubní ordinace v Litoměřicích. Město mne
nadchlo, líbí se i kolegům
a ukázalo se, že je zde také velký
nedostatek a vysoký průměrný
věk zubařů. I když jsme se na
původně nabízených soukromých
prostorech pro kliniku nakonec s
majitelkou nedohodli, setkali jsme
se s velmi vstřícným jednáním na
radnici. Když pak loni rada města
plně podpořila náš návrh na
zřízení nové zubní kliniky v bývalé
lékárně na krásném náměstí, bylo
rozhodnuto. Jsme za přijetí Litoměřickými vděční a vážíme si jej.“
Jak se daří záměr naplňovat?
„Založil jsem společnost Vivant
Dentes, uzavřel s městem nájemní
smlouvu, najal projektanta, oslovil
dodavatele, dohodl financování
kvalitního technického vybavení

Stomatolog Daniel Kábrt při práci v ordinaci.

Foto: archiv D. Kábrta

a přestavby bývalé lékárny na
zubní kliniku se čtyřmi ordinacemi, recepcí, rentgenem, stomatologickou laboratoří, sociálními
zařízeními a zázemím pro zaměstnance. Zajistil jsem řadu potřebných úředních vyjádření a povolení, v prosinci úspěšně prošel
výběrovým řízením se zdravotními
pojišťovnami na krajském úřadu,
pořídil a poskytl zájemcům o naši
kliniku na internetu elektronický
rezervační a registrační systém a
kontaktní mobilní aplikaci iklient,
smluvně jsem zajistil lékaře,
včetně nedělních pohotovostí,
vybral instrumentářky a hygienistky, pomohl s jejich budoucím
ubytováním. V lednu jsem zahájil
výběrová řízení dodavatelů,
v únoru začaly přípravné stavební
práce, v červnu mělo být hotovo.“

potíže spojené s koronavirovou
pandemií. Zastavilo se financování. Leasingové společnosti
a banky se začaly potápět do
problémů s odklady splátek svých
starých klientů a nové projekty,
jako jsme my, jednoduše hodily
přes palubu. Bez zaplacených
záloh nás začali opouštět klíčoví
dodavatelé. K tomu žel zemřel
projektant a technický dozor naší
stavby. Už to vypadalo, že žádná
nová zubní klinika v Litoměřicích nebude. Záchrana přišla
od Evropské unie. Z operačního
programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost se mi
prostřednictvím státní záruční a
rozvojové banky podařilo získat
velkorysou bankovní záruku. Nyní
již vše pokračuje, jak má. S dvouměsíčním zpožděním ovšem.“

Proč nebylo?
„Přišly zcela nepředvídatelné

Na jaké služby se mohou lidé
z Litoměřic a okolí těšit?

„Naše zubní klinika poskytne
obyvatelům Litoměřic a okolí od
září komplexní péči pěti nových
zubních lékařů, dvou dentálních
hygienistek a laborantů zahrnující
preventivní, záchovnou, endodontickou, protetickou, parodontologickou, dětskou, chirurgickou,
implantologickou stomatologii,
dentální hygienu a laboratoř. Ve
čtyřech ordinacích se budou lékaři a hygienistky střídat na ranní
a odpolední směny, včetně nedělních, zahrnujících víkendovou
zubařskou pohotovost pro
veřejnost, nyní ve městě zcela
chybějící. Připravujeme smlouvy
se všemi velkými zdravotními
pojišťovnami na proplácení výkonů jejich pojištěnců, s dodavateli máme závazně dohodnuty
stavební práce a nejmodernější
technické přístroje, nástroje a
materiály pro všestrannou stomatologickou péči na nejsoučasnější
technické a odborné úrovni,
včetně efektivní elektronické
a mobilní komunikace naší recepce s pacienty.“
Již máte registr plný, nebo se
ještě mohou lidé hlásit?
„Nyní máme do jara plné,
a proto dočasně zastavené
termíny předregistračních
konzultací s lékaři. Noví pacienti
se ale mohou dál registrovat
prostřednictvím volných
letošních termínů vstupní
dentální hygieny. Ta obsahuje
stejně jako konzultace s lékaři
anamnézu, rentgen, stanovení
léčebného plánu a pacient je
při ní do měsíce objednán na
termín k ošetření u některého
z našich lékařů.“
/red/

Farní charita Litoměřice

NEZISKOVÁ ORGANIZACE ZVE

Poradna pomáhá handicapovaným

Naděje oslaví třicátiny

Umět napsat vlastní životopis, vědět, jak se
obléct na pohovor, jak vystupovat nebo jak
se chovat na pracovišti s novými kolegy se
naučí osoby se zdravotním postižením
v nové poradně pro handicapované.
Tu spustila v červnu Farní charita v Domově
na Dómském pahorku a vznikla za podpory
Evropského sociálního fondu a Ministerstva
práce a sociálních věcí. Projekt se snaží
řešit problematiku nízkého zapojení osob se
zdravotním postižením (OZP) do běžného
pracovního procesu na trhu práce.
„Naším cílem a cílem celého projektu je
získání pracovního uplatnění na trhu práce
osobám se zdravotním postižením, případně

co nejvíce eliminovat handicapy v oblasti
uplatnitelnosti na trhu práce, pomoci zlepšit
sebepoznání a sebejistotu směřující k novému
pracovnímu uplatnění,“ uvedla autorka projektu a ředitelka Farní charity Litoměřice Karolína
Wankovská. Provozní hodiny poradny jsou
každý pracovní den od 7 do 15:30 h.
V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou zaměstnat osoby se zdravotním
postižením, bude poradna spolupracovat
i v oblasti poradenství při vytváření pracovních míst, řešení individuálního přizpůsobování pracovního prostředí a přizpůsobování
podmínek pro OZP či osvětě pro stávající
zaměstnance. Zároveň poukáže na výhodné
ekonomické dopady změn.
/fik/

Od roku 1990 česká nezisková organizace
NADĚJE pomáhá lidem v nouzi. Jak to vše
začalo a jak se lidem pomoci dostává, se
seznámíte netradičním způsobem 4. září od
14 do 17 hodin v zahradě v ulici Pražská (čp.
992/14).
Ve dvoře domu NADĚJE pod červeným kostelem vás přivítají a malé návštěvníky provedou po soutěžních stanovištích pohádkové
postavy. Pro vaše „princátka a princezny“
bude k dispozici zdarma skákací hrad Mondi.
Uslyšíte o české hokejové pohádce od Jiřího
Šlégra a zároveň se můžete vyfotit se zlatou
medailí a dresem z Nagana. Uhasíte žízeň u
stánku Čajovna Hóra, doplníte energii palačinkami z CSP Litoměřice. Vstupné dobrovolné.
Věra Andrtová, fundraiser Naděje
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Nerudova ulice

informujeme

Práce mají skončit
do konce srpna

Přechod zvýší bezpečí chodců

V srpnu má být ukončena rekonstrukce kanalizace a vodovodu
v ulicích Nerudova a Nezvalova.
Práce pokračují v etapách, dle
harmonogramu a provází je
dopravní uzavírka. Provizorně byla
přesunuta autobusová zastávka
o blok výše do ulice Kozinova,
kudy vede objízdná trasa.
Rozsah prací je velký. V případě kanalizace jde o rekonstrukci
staré betonové stoky z roku
1906. Součástí stavby je vybudování 14 revizních kanalizačních
šachet a přepojení 46 přípojek.
U vodovodu jde o rekonstrukci
litinového potrubí z roku 1935.
Projekt počítá i s přepojením
22 vodovodních přípojek.
Investorem stavby kanalizace
a vodovodu je SVS. Zároveň
s tím město chystá rekonstrukci
chodníků a bude se spolupodílet
na obnově komunikace. /eva/

Na hlavním tahu městem v ulici
Na Kocandě poblíž křižovatky
s ulicí Jiřího z Poděbrad si
musejí řidiči dávat větší pozor.
V červnu zde totiž začaly práce
na výstavbě nového přechodu
pro chodce. Je možné, že
v průběhu stavby bude provoz
na silnici na Českou Lípu
částečně regulován.
Zhotovitelem akce je firma
Gerhard Horejsek. Dle harmonogramu prací by měla být
dokončena do konce prázdnin.
Celkové náklady projektu jsou
vyčísleny na 4,3 milionu korun.
Město získalo od Státního
fondu dopravní infrastruktury
dotaci ve výši 3 milionů korun.
Současný přechod pro chodce na silnici, která je v majetku
Ředitelství silnic a dálnic, byl
v tomto místě velice dlouhý.

a

Práce na stavbě nového přechodu pro chodce Na Kocandě probíhají za
provozu, řidiči musejí být opatrní.
Foto: Radim Tuček

Nová podoba přinese jeho
uživatelům větší bezpečnost,
neboť bude uprostřed rozdělen
ostrůvkem, bude bezbariérový

nasvícený. V rámci stavbymají
být na bezpečnější místo přesunuty i autobusové zastávky
v obou směrech.
/tuc/

Praha - Drážďany

Zájem budí chystaná stavba vysokorychlostní tratě
Zprovoznění části vysokorychlostní trati
Praha – Litoměřice v roce 2035 není pouze
utopií. Pokud nenastanou velké komplikace, mohlo by se se stavbou trati začít
v roce 2027. Náklady jsou odhadovány na
více než 100 miliard korun, o které se ČR
podělí částečně s Německem, patrně
i s využitím evropských zdrojů.
Původní vize rychlodráhy z Prahy do Drážďan
byla plánována prakticky bez zastávek. „Před
pár lety však Správa železnic (SŽ) začala
pracovat na změně. Tou byla snaha pomoci
Ústeckému kraji postiženému odlivem obyvatel. V případě Litoměřic jde například
o studující. Těm se kvůli dojíždění příliš nechce
zpět ani po ukončení studií a zůstávají
v Praze natrvalo. Pokud by se však z Litoměřic
do Prahy dostali za 30 minut, volili by raději
život v menším městě,“ domnívá se radní Filip
Hrbek, jenž má na starosti územní plánování.
Nyní jsou „na stole“ tři subvarianty trasy.

Všechny by z Prahy – Vysočan měly mířit
na Litoměřice a dál pod Středohořím na sever.
Dvě počítají s napojením na trať Lysá nad
Labem – Ústí nad Labem - Střekov v blízkosti
Litoměřic, třetí, z pohledu města i řady dalších
obcí nejméně vhodná, pak pracuje s napojením v přílišné blízkosti obce Křešice, spolu s
faktickým odříznutím Lounek od Chodounů tělesem stavby. K urychlení přípravy stavby SŽ
pomáhá skutečnost, že trať by až zhruba na
úroveň Řípu víceméně sledovala trasu dálnice
D8, a nebylo by tak nutné v tomto úseku
provádět tolik nových geologických průzkumů.
Pro Litoměřice a jejich okolí patrně nejvhodnější varianta by se na úrovni Řípu od
dálnice odchýlila, pokračovala by více na sever,
západně od Libotenic by vjela do tunelu, ze
kterého by vyjela zhruba v polovině vzdálenosti mezi obcemi Travčice a Nučničky na
úrovni jejich severního okraje, dále by začala
stoupat k Labi, které by zhruba mezi Českými Kopisty a Počaply mostem překonala,

NEVÝHODNÉ PODMÍNKY

V dražbě město neuspělo
Nedostatek parkovacích míst v horní části
Pokratic chtělo město řešit nákupem
nezpevněného pozemku nacházejícího se
naproti zdravotního domu (za bývalým Krebsem). Plánovalo zde postavit parkovací dům.
V aukci vyhlášené Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ale
neuspělo. Pozemek koupil někdo jiný.
„Bohužel ÚZSVM jako majitel pozemku nemá
povinnost nabídnout strategický pozemek
nejprve městu či obci. Rozhodl se jít cestou

elektronické aukce. V ní je ovšem město znevýhodněno tím, že dle zákona musí zveřejnit
záměr koupě, a to včetně částky, kterou je
připraveno investovat,“ vysvětlil místostarosta
Karel Krejza, v čem spočívá nevýhodnost postavení veřejnoprávního subjektu ve srovnání
s fyzickými či právnickými osobami.
Původní cena, za kterou stát pozemek
v roce 2014 nabídl, se pohybovala kolem tří milionů korun. Za tu cenu však o něj neměl nikdo
zájem, ani město. Loni v říjnu byla spuštěna
elektronická aukce za cenu 2,1 milionu korun.

západně od Třeboutic u malé vodní elektrárny
na zdymadle České Kopisty by se napojila na
stávající trať a dorazila do stanice Litoměřice-město. Výstavba trati a ražba tunelu do
Ústí nad Labem by přišla na řadu až po dokončení úseku Praha – Litoměřice/Lovosice.
Podle Filipa Hrbka propočty SŽ o pozitivním ekonomickém dopadu v současné
chvíli podporují variantu napojení na trať vedoucí přes Litoměřice. Stejně tak tuto trasu
podporuje i vedení města. V červnu proběhlo
v litoměřickém hradu jednání starostů z ORP
Litoměřice se zástupci SŽ. „Rozhodli jsme se
založit spolek, jehož prostřednictvím s vámi
chceme vést jednání. Věříme, že bychom tak
mohli najít společnou cestu,“ sdělil vedoucí
projektu Michal Mančal, starosta Křešic.
Zástupci SŽ tuto možnost uvítali.
Nyní nastává fáze jednání SŽ o změnách
zásad územního rozvoje Ústeckého kraje,
kde je potřeba vytyčit nový koridor, kudy
přibližně vysokorychlostní trať povede. /tuc/
Město dle rozhodnutí rady smělo „přihodit“
maximálně sto tisíc korun. V dražbě však
figuroval druhý subjekt, který nabídl o pouhé
dva tisíce korun víc. „Bohužel věděl, že výše jít
město nemůže,“ posteskl si radní Filip Hrbek.
„Pozemek jsme plánovali zpevnit a ponechat
pro parkování. Pak bychom čekali na vhodný
dotační titul s cílem postavit parkovací dům
nebo vícepatrovou garáž, což by bylo v souladu s územním plánem,“ nastínil radní Hrbek
plány města, které zmařil výsledek aukce.
Město nyní plánuje postavit parkovací
domy v dalších lokalitách. Nejblíže je k tomu
v ulici Růžovka v místě, kde dříve stávala
čerpací stanice. Zde se však proti výstavbě
postavili tamní obyvatelé a peticí dali najevo,
že tam parkovací dům nechtějí.
/tuc/

ŽVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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DObrá zpráva

PENÍZE AŽ PO REALIZACI

Skládka u trati i stavba lákající
bezdomovce byly zlikvidovány

Nový dotační program
pro podnikatele

Všímavost občanů, aktivita města upozorňujícího
na problém, ale především
následná iniciativa vlastníka
pozemku přispěly k likvidaci
černé skládky i malé budovy
u nákladní železniční stanice
Litoměřice - dolní nádraží.
Firma, která vyhrála výběrové
řízení vypsané majitelem pozemku, jímž jsou České dráhy
a. s., ukončila práce ve druhé
polovině července.
Bývalá budova technologického a opravárenského zázemí
lákala k pobytu bezdomovce.
I při samotné likvidaci museli pracovníci nejdříve z místa vyvést
osobu, která jej odmítala opustit.
Nelegální skládka se zde začala
postupně tvořit před několika
lety. Upozorňovali na ni občané
a také cyklisté, kteří kolem jezdí
po cyklostezce, jež s místem
bezprostředně sousedí.

Tento stav se pochopitelně lidem, ani městu nelíbil. Foto: Radim Tuček

Odbor životního prostředí
městského úřadu v březnu
zahájil s Českými dráhami
jednání. „Komunikace trvala
několik měsíců. Doufali jsme, že
vše proběhne trochu rychleji.
Nicméně nyní jsme moc rádi, že
likvidace proběhla místo je konečně uklizeno,“ sdělila pracovnice odboru Kristýna Slabochová.

EVIDENCE BYLA UZAVŘENA

O dřevo z Mostky
byl velký zájem
O dřevo pocházející ze suchých stromů na Mostné
hoře zažádalo prostřednictvím formuláře na webu
města od 11. do 30. června kolem 140 zájemců.
„Zájem byl zejména prvních pár hodin od
spuštění formuláře opravdu velký. Vzhledem

Veškerý odpad obsahující
deky, matrace, koberce, pneumatiky, lahve či suť byl
odvezen na skládku do Ústí nad
Labem. „Děkujeme občanům, že
se zajímají o to, jak okolí našeho
města vypadá,“ vzkazuje starosta Ladislav Chlupáč.
Radim Tuček

k počtu stromů, které mají být pokáceny, se
dostane na všechny zájemce. Šetření probíhá
postupně. Řízení o povolení na první etapu kácení je v procesu,“ upřesnila Lenka Brožová
z odboru životního prostředí městského úřadu.
Uchazeči, kteří žádali o strom, budou postupně informováni. Kácení zajistí Technické
služby města. Rozřezání, odvoz a úklid místa
pak bude záležitostí občanů, kteří nabídky na
bezplatné využití dřeva z uschlých nebo napadených stromů využijí. V tuto chvíli s ohledem
na legislativu nelze říci, kdy přesně se začne
kácet a dřevo občanům předávat.
/ihe/

KOMPOSTOVÁNÍ

lokalita mezibraní

Město rozdává
vermikompostéry

Vzniká nový park

Šedesát vermikompostérů zdarma rozdalo minulý měsíc město
občanům. MěÚ tak vychází
vstříc obyvatelům panelových
a bytových domů, kteří nemají
kam umístit klasický kompostér
a rádi by kompostovali. „Letos
byly vyčleněny finance na zhruba osmdesát vermikompostérů.
Ještě zbývá 19 kusů,“ uvedla
Miroslava Jirků z odboru životního prostředí.
Kdo již získal od města
klasický kompostér, nemá na
vermikompostér nárok. Pro vermikompostování je potřeba jen
vermikompostér, žížaly, chuť zpracovávat biodpad a starat se o
další obyvatele bytu. Zájemci se
mohou hlásit na tel. 416 916 271
nebo na e-mailu miroslava.jirku@
litomerice.cz.
/tuc/

V lokalitě Mezibraní poblíž restaurace Bašta vznikne nový
park. Místo, kde je
v současné době pouze travní
porost a několik stromů, čeká
revitalizace. Pokud půjde vše
podle plánu, budou práce
dokončeny do konce roku
a na jaře roku 2021 by mohla
nová výsadba rozkvést.
„Na zhotovitele bylo vyhlášeno výběrové řízení. Přes léto
bychom chtěli dokončit zdroj
vody pro závlahy, poté proběhnou stavební a zahradnické
práce,“ sdělila Lenka Brožová
z odboru životního prostředí
MěÚ Litoměřice.
Celý prostor bude po
rozkvětu více zelenější,

uzavřenější, barevnější. Vyrostou zde květinové záhony
levandulí, aster či cibulovin,
přičemž každé pokvetou
v jiném období. Ze stromů pak
červeně kvetoucí kaštany, lípy,
pavlovnie či svitely.
V posledních týdnech
probíhá kolem Bašty oprava
vodovodu. Hlavním důvodem je
předejít opětovnému zásahu
do země po dokončení letošní
revitalizace.
V lokalitě se pak také
uskutečnila již druhá zkouška
čerpacího vrtu, který byl zrealizován v loňském roce. Voda
z něj bude po vybudování
závlahy zásobovat celý park
z podzemní nádrže.
/tuc/

Město vyhlásilo nové dotační
programy pro podnikatele na
termické panely pro solární
ohřev vody a podzemní nádrže
pro zachytávání dešťové vody.
Jde o rozšíření dotačních
programů města, které již platí
pro fyzické osoby několik let.
Maximální výše příspěvků je
40 tisíc korun na solární ohřev
vody a 49 999 na podzemní
nádrže na zachytávání dešťové
vody. Celkem město na tyto
dotace vyčlenilo 520 tisíc a
milion korun. Vydávat se budou
do vyčerpání financí. „V případě
velkého zájmu můžeme požádat
i o případné navýšení rozpočtu,“
sdělil Pavel Gryndler, vedoucí
odboru životního prostředí MěÚ.
Podávat žádost lze až po
realizaci. Následně proběhne
kontrola, uzavření smlouvy a
nakonec výplata dotace, která
žadatelům pokryje 20 až 70
procent nákladů.
/tuc/

TŘEBOUTICE

Město provozuje
vlastní kompostárnu
Litoměřice postupně realizují
plán odpadového hospodářství.
Dalším krokem je vybudování
vlastní kompostárny s cílem
snížit náklady na přepravu
biologicky rozložitelné části
komunálního odpadu.
Ještě loni se odpad vozil
ke zpracování na skládku do
Úpohlav. Letos se podařilo
dokončit úpravu ložné plochy
malé kompostárny s roční kapacitou 150 tun v areálu Technických služeb v Třebouticích.
„V tomto zařízení, které bylo
vybaveno potřebnou technologií, získanou s podporou kraje,
se nově kompostují vybrané
čisté druhy zeleně pocházející
z města, jako je tráva, listí a
štěpka. První materiál byl navezen ze zahrad mateřských škol.
Získaný kompost využijeme
pro obnovu městské zeleně,
přebytek poskytneme zdarma
občanům,“ vysvětlil vedoucí
odboru životního prostředí Pavel
Gryndler.
/tuc/

NEPOCHOPITELNÉ

Tři zavlažovací vaky
už někdo odcizil
V ulici 5. května někdo odcizil tři vaky zavlažující stromy.
„Bránit se proti tomu je prakticky nemožné,“ povzdechla si
Lenka Brožová z odboru životního prostředí MěÚ.
/tuc/
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INFORMUJEME

Knihovna
Karla Hynka Máchy

NOVINKA

Do 30. srpna je možné v
knihovně zhlédnout výstavy:
Na ruku, prof. ak. mal. Jaroslav
Prášil – krajky, knihy, grafiky
VITAL, MgA. Lenka Kahuda
Klokočková – kresby, litografie
Mandaly, Milovan Ahinsa
Sutrisno

Litoměřice, kterými vede
Labská stezka, lze nově nalézt
i v mobilní aplikaci Na kole
i pěšky, která obsahuje bohatou nabídku stezek různých
délek a obtížností nejenom
pro horská kola, ale také pro
pěší, inline brusle, běžky nebo
třeba pro vodáky. Na každé
stezce jsou detailně vyznačené různé body zájmu včetně
kontaktů a popisu vybraných
míst.

pá 14. 8. | 9 h
Krása květin kolem nás III. |
workshop. Výtvarná dílna pro
seniory s vnoučaty, batikované
květiny z papíroviny. Lektorka: I.
Štyrandová | zdarma | park V. Havla
pá 21. 8. | 9 h
Krása květin kolem nás IV. |
workshop. Výtvarná dílna pro
seniory s vnoučaty, akvarel.
Lektorka: H. Učíková Lendacká |
vstup zdarma | park V. Havla
út 18. 8. | 17 h
Gruzie a Abcházie – Jana Štefaniková | přednáška | 30 Kč
| 2. patro: galerie
pá 28. 8. | 9 h
Setkání s Jaroslavem Prášilem |
komentovaná prohlídka. Povídání
o lnu i dalších textilních materiálech nad paličkovaným šperkem.
Prohlídka výstavy Na ruku s autorem a kurátory. Zdarma | knihovna
st 9. 9. | 18 h
Láska je jen jedna | beseda
Debata o přijetí novely občanského zákoníku, která by umožnila
vstupovat do manželství gay a
lesbickým párům | galerie
st 16. 9. | 18 h
Šance pro vzdělávání | beseda
O tom, jak rozšířit možnosti
vzdělávání v ČR apod.| vstupné
dobrovolné | 2. patro: galerie
st 23. 9. | 17:30 h
Pouť krkonošská – Karel Čtveráček | film. Zpráva z pěšího
putování z Prahy na Sněžku, které
pravidelně podniká teoretik umění
Jiří Zemánek. Pořádá Kinoklub
Ostrov | 40 Kč | 2. patro: galerie
pá 25. 9. | 9 h
SCRABBLE senior aneb Čeština v
kostce | soutěž, rezervace nutná
út 29. 9. | 17 h
Brána myšlení – Jan Velek | beseda. Jaký je rozdíl mezi vědomím
a myšlenkami vytvářenými myslí?
st 30. 9. | 18 h
Mohutné pravěké pevnosti obestřené tajemstvím | přednáška
Hradiště Ústeckého kraje, Rostislav Procházka | galerie
www.knihovnalitomerice.cz

Město se připojilo k aplikaci Na kole i pěšky

„Přes půl milionu uživatelů
aplikaci používá a vzhledem
k turistické atraktivitě Litoměřic tam naše město nemohlo
chybět,“ uvedla marketingová manažerka městského
úřadu Marie Ouborná. Kromě
turistických míst informuje o
ubytovacích možnostech a restauracích v okolí či vinárnách,
kde lze ochutnat výborné víno.
Uživatele Androidu i Apple

V mobilní aplikaci Na kole i pěšky naleznete v případě Litoměřic turistické cíle nejen pro dospělé, ale i pro děti, které určitě nezklame Galerie
marionet na parkovišti U Hvězdárny (na snímku). Foto: Anna Hrochová

si ji mohou stáhnout zdarma.
Kromě mobilní aplikace lze
zajímavé informace o Litoměřicích také najít na strán-

MĚSTA A OBCE ČTOu

Park se změní v čítárnu
Knihovna K. H. Máchy se již
posedmé připojí k dalším
severočeským knihovnám
prostřednictvím iniciativy
„Města a obce čtou“.
Čtenáři mohou od úterý
25. srpna do neděle 30. srpna
v parku Václava Havla listovat
knihami, denním tiskem či
časopisy z mobilní knihovny a
užít si volné chvíle v houpací
síti, sedacím vaku či relaxovat

na trávě. Akce putuje během
celých prázdnin městy a obcemi severních Čech, pomyslnou
závěrečnou štafetu přebírají
právě Litoměřice.
Návštěvníky této „Čítárny
pod širým nebem“ čeká denně
od 10 do 18 hodin zajímavý
doprovodný program. „Příznivci literatury se mohou těšit
na autorská čtení, hudební
program, výtvarné dílny,
lekci jógy, letos dokonce na

kách nakoleipesky.cz nebo na
stejnojmenném facebookovém
a instagramovém profilu.
Filip Klieštik
vystoupení známého parkouristy a spoustu dalšího. Cílem
projektu je podpořit čtení knih
u dětí i dospělých a zároveň
chceme zpestřit poslední
prázdninový týden,“ uvedla
pracovnice knihovny Kateřina
Minková.
Program je připraven pro
děti i dospělé. Akci zahájí
25.8. „Dopoledne s říkankou“
a pohádka „Co se nese v lese“,
kterou uvede teplické Divadlo
Na Klice. Více na:
www.knihovnalitomerice.cz
/ihe/

Zahrada Čech

VÝSTAVIŠTĚ DĚTEM

Spuštěn byl předprodej

Rozloučení
s prázdninami

Zahrada Čech spustila finančně výhodný předprodej vstupenek
na podzimní Zahradu Čech. Zvýhodněné vstupné zakoupíte on-line na stránkách společnosti i v infocentru městského úřadu, a to
od 3. srpna do 10. září. Zahrada Čech se koná od 11. do 19. září.

Den plný zábavy, překvapení,
soutěží i zajímavých atrakcí, to
vše čeká na výstavišti na dětské
návštěvníky v sobotu 29. srpna.
Den pro děti na Zahradě Čech
se koná od 13 do 18 hodin.
Nejmenší návštěvníci se
mohou těšit na Štěpánčino divadlo, klaunskou show Pepe a Pipi,
diskotéku s písničkami
z pohádek, soutěže a na mnoho
dalšího. Program doplní pouťové
atrakce. Chybět nebude malování
na obličej, ani fotokoutek.
O občerstvení se postará
Family Food Festival. Jedná se o
první ročník street food festivalu
pro celou rodinu. Festival bude
probíhat souběžně se Dnem pro
děti. Vstup zdarma.
/jak/

„I přes počáteční skluz zaviněný koronavirem máme již nyní zaplněno 70 % plochy výstaviště,“ uvedla ředitelka výstaviště Michaela
Mokrá. Návštěvníci se mohou těšit na zahradnický sortiment, mezi
kterým nebudou chybět venkovní i pokojové rostliny, trvalky, stromky,
keře, cibuloviny, sadba, osiva, český česnek či sazenice jahod. V nabídce bude také kvalitní kované nářadí či zahradnická technika. Sortiment
doplní vše okolo domu, chalupy či zahrady.
Motto výstavních expozic se letos ponese v duchu oslav 20 let
Ústeckého kraje. Expozice plné zeleniny, ovoce i květin tak budou
doplněny o narozeninové prvky, jako například obří narozeninový dort
či kniha přání v nadměrné velikosti, na kterou budou moci návštěvníci
zapsat své přání oslavenci. Na podiu vystoupí Stanislav Hložek, Vláďa
Hron, Heidi Janků, Petr Kolář, Naďa Válová, Milan Drobný, Duo jamaha,
Babouci, Vinšovanka, Petr Lüftner, Eliška Lüftnerová a další.
Radka Jakovcová

CESTOVNÍ RUCH
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Morricone zanechal poselství

Novináři ocenili
atraktivní Litoměřice

Nejen Karel Gott, ale i před několika týdny
zesnulý fenomenální italský skladatel Ennio Morricone zanechal svou stopu v Litoměřicích.

S cílem zpropagovat turistické atraktivity královského
města Litoměřice zorganizovali
pracovníci odboru komunikace,
marketingu a cestovního ruchu
MěÚ celodenní program pro
zhruba deset novinářů specializujících se na cestovní ruch.
Litoměřice totiž nenabízejí
pouze pamětihodnosti v čele
s unikátními stavbami nacházejícími se v památkové rezervaci,
ale jsou i městem zážitků jak
pro dospělé, tak i rodiny
s dětmi. „Navštívili jsme proto
Dílnu ručního papíru s novou
expozicí věnovanou historii
výroby papíru, galerii marionet,
vyhlídkovou věž Kalich. Novináři
se prošli Klášterními vinnými
sklepy, ochutnali místní vína,
stejně jako rozmanité produkty
Biskupského pivovaru. Zaujalo
je i Muzeum křišťálový dotek,
Máchova světnička, podzemní
expozice i hrad,“ charakterizovala program Martina Vondráková,
marketingová manažerka. /ihe/

Konkrétně v Muzeu křišťálový dotek, kde je
vystaven křišťálový otisk jeho dlaně doplněný
jedinečným vzkazem Mistra: „Nechť umění hudby
vzkvétá s uměním skla.“ „Jde o poselství, které nás
naprosto odzbrojilo,“ přiznává provozovatel muzea
Alexandr Huňát. Neobyčejný výstavní exponát
se tak v současných dnech stává neocenitelnou
vzpomínkou na život a dílo famózního skladatele,
aranžéra, dirigenta, pianisty a trumpetisty.
Genius, který se celoživotně věnoval hudbě
a složil melodie k více než 500 filmům a televizním
seriálům, rád a úzce spolupracoval s Českým národním symfonickým orchestrem. „Otisk dlaně jsem
získal při jeho návštěvě Prahy v únoru 2014, kdy
měl nezapomenutelný koncert v O2 areně. Sešel
jsem se s ním v hotelu Mandarin Oriental Prague,
kde bydlel. Setkání bylo velmi milé,“ přiblížil moment
schůzky Jan Huňát, litoměřický sklář, autor odlitku
a spolumajitel muzea, v němž je dílo vystaveno.
Křišťálovou dlaň zakomponoval k houslovému klí-

či, který symbolizuje celý jeho život, a přidal k němu
zlatou barvu. Z určitého úhlu pohledu se zlatá barva
odráží do dlaně, ve výsledku to značí jeho zlaté ruce
ve spojení k hudbě.
Text a foto Iveta Hejduková

NABÍZÍ PLAVBY I POSEZENÍ

Kotví zde krásná loď Florentina
Na Lodním náměstí od června
a minimálně do konce srpna
kotví jediná hotelová loď v Česku plující pod českou vlajkou,
čtyřhvězdičková Florentina.
Lidem nabízí posezení v příjemném prostředí s krásným
výhledem i ubytování.
Mohou zde povečeřet, popít
dobré víno, dopřát si dvouhodinovou plavbu s hudebním
programem, nechybí ani večerní
grilování na sluneční palubě,
ochutnávka žernoseckých vín,
živá hudba, gurmánské menu
apod. Program srpnových akcí
najdete na webové stránce
https://www.florentinaboat.cz/cs/
Pravou laskominou jsou pak
exkluzivní třídenní prázdninové
výlety podél žernoseckých

LITOMĚŘICE V PRAZE

Propagace města
je důležitá
Litoměřice jsou v těchto dnech
vidět i v Praze díky reklamní
kampaně Destinační agentury
České středohoří. „Na zhruba
třech desítkách míst, včetně
metra, jsou k vidění velkoplošné
reklamy zvoucí k návštěvě Litoměřic,“ uvedl ředitel destinační
agentury Luděk Jirman. /eva/

vinic, jezera v Píšťanech, až
pod tajemný hrad Střekov. Dva
proběhly v červenci, poslední se
uskuteční 7. až 9. srpna. „Plavba
lodí s doprovodným programem
je v době, kdy většina Čechů
tráví dovolenou v tuzemsku,
vítaným zpestřením prázdni-

nových dnů pro páry i celé rodiny. Navíc tato oblast je turisticky
velmi zajímavá, s řadou krásných
dominant a panoramat,“ domnívá
se místostarosta Karel Krejza,
podle něhož je pro město čest,
že loď kotví a vyplouvá právě
z Litoměřic.
/tuc/

ZMĚNA TERMÍNU

Běžet pro hospic
můžete v září
Tradiční charitativní sportovní happening na podporu
hospice se koná 3. října. Registrovat se lze od začátku srpna.

VOUCHER

Okruh církevních památek je lákadlem turistické sezóny
Město Litoměřice je bohaté na nabídku
církevních památek, které na návštěvníka
dýchnou historií a geniem loci, které toto
královské město bezpochyby má. I letos je
můžete navštívit v rámci jednoho turistického okruhu, a to od 26. června. Při zakoupení
společné vstupenky na turisticky oblíbený
„Okruh církevních památek“ nejen ušetříte,
ale na závěr získáte i zaslouženou odměnu.
Okruh církevních památek představuje osm
turisticky atraktivních míst. Jedním
z výchozích bodů je informační centrum, kde

si mohou zájemci výhodně zakoupit voucher
pro návštěvu památek okruhu. Ten lze pořídit
také v katedrále či v kostele Všech svatých. V
každé pamětihodnosti získá účastník razítko,
za každá tři razítka pak bonus ve formě kávy
v kavárně Fér Kafe nebo piva v Biskupském
pivovaru. Jednotlivé památky lze navštívit i
mimo voucher zakoupením jednorázového
vstupného. Návštěvník tak může vidět i kostely, které nejsou pro turisty běžně otevřené.
Okruh je sestaven z rozmanitých
zastávek. Patří mezi ně katedrála, věž u
katedrály, barokní kostel Zvěstování Panny

Marie, kostel Všech svatých, původně minoritský kostel sv. Jakuba, vyhlídka Kalich ze 16.
století s výhledem na jádro města, Diecézní
muzeum a Severočeská galerie výtvarného
umění se sbírkou starého a barokního umění,
ale i umění 19. a 20. století. Dětem byla
vytvořena knížka Hravý průvodce.
„V kostele Všech svatých a katedrále sv.
Štěpána turisty provádí průvodci. Většinou se
jedná o studenty historie a umění Filosofické
fakulty Univerzity Karlovy,“ uvedla projektová
manažerka Destinační agentury České středohoří Radana Kubíčková.
Iveta Hejduková

12

KULTURA

20. FILMOVÝ
FESTIVAL
28. - 30. 8.

„Cesty a osudy“
Slavnostní zahájení 20. Filmového festivalu Litoměřic, jehož
letošním tématem jsou Cesty a
osudy, se uskuteční v pátek
28. srpna od 18 hodin v kině Máj.
Je nám velkou ctí, že
zahajovacím filmem letošního
ročníku bude nový snímek
režiséra Bohdana Slámy Krajina
ve stínu. Jak uvádí anotace k
tomuto prvnímu historickému
filmu uznávaného režiséra, je
„film kronikou lidí a malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami
třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. V
popředí příběhu pak stojí osud
jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po
válce dopadají vždy plnou silou“.
K tématu letošního jubilejního
ročníku bychom více odpovídající zaměření asi jen těžko hledali.
Na programu festivalu budou
dále velké snímky kinematografie jako Křik Jaromila Jireše,
dánský film Otevřená srdce,
dokument Země medu, Kuchař,
zloděj, jeho žena a její milenec
Petera Greenawaye, Cesta do
nemožna Nora Držiaka. Uvedeme i další snímky, z nichž
některé není možné vidět příliš
často na velkém plátně.
Mysleli jsme i na hudební
složku festivalu, který se koná
na několika místech. Více na
www.fifeli.cz
Hana Galiová

Výstava Františka Svátka

Kinetické sochy zdobí parkány
Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích představuje v těchto dnech
v cyklu „Sochaři na parkánu“ unikátní výstavu
s názvem „Kinetické sochy“ z dílny českého
sochaře a restaurátora Františka Svátka.
Tvorba tohoto významného sochaře je dokonalým ztělesněním zenového a taoistického myšlení. Kinetické sochy, které mohou návštěvníci
v unikátních prostorech parkánů vidět, jsou
vyjádřením harmonie mezi kulturou a přírodou
či nebem a zemí. Ve svém díle autor využívá
symbiózy kamene a vody či vzduchu. Rytmický
pohyb objektů, klidné vodní plochy s efekty zrcadlení, tryskání vody, zvonkohry rozhoupávané
větrem, otáčivé lampy či kinetické trojrozměrné
objekty – to je jen malá ukázka z této neotřelé
výstavy. Autor čerpal inspiraci především
v Japonsku a Číně.
Milovníci tohoto druhu umění mohou výstavu
na parkánech vidět až do 27. září. /Zdroj: galerie/

SKVĚLÁ ZÁBAVA

„Ukradená premiéra“ je první únikovkou
FRANTIŠEK SVÁTEK
— KINETICKÉ SOCHY

Zaměstnanci Městských
kulturních zařízení uvedli do
života zajímavý projekt, který
městu doposud chyběl. Vymysleli a připravili únikovou hru
„Ukradená premiéra“.
Tým, který se přihlásí, pátrá po
ukradených kódech, jež jsou
potřebné ke spuštění premiéry
filmu. Skupina musí v určitém
časovém rozmezí vypátrat kódy,
a nezklamat tak diváky, kteří se
na film těšili, a zároveň za-

chránit producenty i distributory, kteří nemohou přijít o zisky.
„Jedná se o inteligentní
zábavu s propracovanými úkoly,
skvělou rodinnou zábavu i originální teambuildingovou aktivitu,“ sdělila ředitelka MKZ Věra
Kmoníčková.
„Nadchlo mě, kolik promyšlených a zábavných úkolů i
hlavolamů se dá vymyslet. Celá
hra byla také báječně zpracovaná po technické stránce.
Doporučuji. Pro naši rodinu to

24 07
27 09 2020

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
otevřeno denně kromě pondělí 9—12 a 13 —18 hodin
www.galerie-ltm.cz

byla zajímavá zkušenost,“ uvedla jedna z prvních účastnic hry
Pavlína Pošvová Sládečková.
Úniková místnost se nachází
v bývalé zasedací místnosti
kulturního domu. Hra trvá 90
minut a je určena pro skupiny od dvou do šesti osob, v
doprovodu dospělých se mohou
zúčastnit také děti. Rezervovat
vstupenky lze prostřednictvím
formuláře na webu MKZ nebo
na recepci Kulturního a konferenčního centra.
/ihe/

UNIKÁTNÍ EXPOZICE

Znáte příběh papíru?
Dílna ručního papíru představuje nový výstavní projekt - jediný
svého druhu v ČR. Expozice „Příběh papíru“ přináší ucelený
přehled o historii, technologii a zajímavostech výroby papíru.
Ve starobylých prostorech hradební věže ve Velké Dominikánské
ulici se odehrávají celé dějiny papíru až do současnosti. Během
letních prázdnin jsou navíc pro návštěvníky nachystané čtyři tvůrčí
pondělky, vždy s jinak zajímavým tématem.
Nová výstava má edukativní a zábavný charakter doplněný o hrací prvky. Nejen děti se zde vzdělají snadnou a soutěživou formou.
Cílem výstavy je ozřejmit mnohým vzdálené zpracování papíru
a lehkou formou přiblížit ekologické myšlení. Děti si zde procvičí
poznávání dřevin stromů tím, že poskládají strom z různorodých
kousků dřeva na magnetickou stěnu. Během prohlídky vyplňují
kvízy a na vlastní oči se přesvědčí, že sběrový papír může mít díky
zajímavému výrobku přesah do umění.
Rozšířené muzejní prostory poskytují dětem i dílničku, kde si
prakticky vyzkouší kreslení na ruční papír, výrobu menších předmětů
z papíru a další zajímavé ruční práce. Zájemci mají přímo na místě
možnost zakoupit drobné dárky. Jedinečným zážitkem je pak ukázka
tradiční výroby ručního papíru, kdy si jako bonus mohou návštěvníci
vytvořit svůj vlastní arch a odnést s sebou domů.
/ihe/

Irena Štyrandová (vpravo) provedla novou expozicí i pracovnici infocentra
Jitku Maximiliánovou.
Foto: Iveta Hejduková

AKCE
19. 9. Lenny, WOhnout

velký letní koncert

Vinobraní bude jednodenní

Puellky oslaví
padesátiny

Litoměřické vinobraní,
nejnavštěvovanější akce roku,
se, pokud to epidemiologická
situace dovolí, i letos uskuteční, a to v sobotu 19. září.
Mimořádně však bude pouze
jednodenní a s menším počtem scén.
„Nakonec chystáme pouze
dvě – hlavní scénu na Mírovém
náměstí a dětskou na nádvoří
divadla,“ uvedla ředitelka Městských kulturních zařízení Věra
Kmoníčková. Kulturní program
však podle jejích slov opět bude
kvalitní. Účast na vinobraní přislíbila zpěvačka Lenny, skupina
Wohnout a další.
Historický průvod v čele s

Vinobraní vždy bývá vítanou příležitostí sejít se s přáteli a dát si sklenku
dobrého burčáku.
Foto: Eva Břeňová

králem Karlem IV. opět vyrazí
ve 14 hodin. Do Litoměřic se
chystá řada vinařů a dalších
prodejců. „Registrujeme velký

15. 8. degustace vín

Prestiž Hroznu stoupá
Degustaci
kvalitních
vín nachystala Městská
kulturní
zařízení.
Devátý
ročník prezentační a prodejní
výstavy Litoměřický hrozen
2020 se uskuteční 15. srpna,
poprvé v historii pod širým
nebem. Je zřejmé, že prestiž
oblíbené akce poroste.
A to hlavně díky Cechu českých vinařů, který rozhodl, že
právě Litoměřický hrozen se

stane akcí, na které budou
místo Prahy vyhlašovány
výsledky Národní soutěže vín
vinařské oblasti Čechy. Ta je
nominační soutěží do Salonu
vín ČR konané ve Valticích.
„Litoměřice, jež jsou centrem největší vinařské oblasti
v Čechách, mají reprezentativní hrad s expozicí českého
vinařství a město se v čele
se starostou Ladislavem Chlupáčem dlouhodobě zasazuje
o rozvoj českého vinařství,“
vysvětlil Stanislav Rudolfský,
předseda Cechu českých vinařů, proč se prvně v předve-

zájem, za což jsme za současných podmínek rádi,“ dodala
Věra Kmoníčková. Vstup bude
letos zdarma.
/ihe/
čer Hroznu uskuteční vyhlášení vítězů prestižní soutěže
právě v litoměřickém hradu.
Slavnostní večer, organizovaný Cechem českých
vinařů v pátek 14. srpna
v hradu za účasti starostů
českých vinorodých měst
a obcí, vinařů a dalších hostů,
bude neveřejný. Koštovat
nejúspěšnější vína pocházející
z 25 vinařství bude moci veřejnost v sobotu 15. srpna.
„Zkušenosti ukazují, že lidé
mají rádi degustace vín pod
širým nebem. Proto Hrozen na
zkoušku přesouváme na parkoviště U Hvězdárny. Chybět
pochopitelně nebude ani
doprovodný kulturní program,
včetně cimbálovky,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč. /eva/
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Velké podium na Mírovém
náměstí bude využito i den před
vinobraním. V pátek
18. září se totiž uskuteční oblíbený Velký letní koncert. Ten je
letos věnován padesátému výročí
založení pěveckého sboru Puellae
Cantantes, který zde vystoupí
s dirigentem Romanem Pallasem.
Na koncertě budou hostovat
další dva pěvecké sbory.
Slavnostní večer i letos doprovodí Severočeská filharmonie
Teplice pod taktovkou dirigenta
Jiřího Knotte.
/ihe/

Žitenice

Chovatelé zvou
na výstavu zvířat
Český svaz chovatelů,
Základní organizace Litoměřice-Žitenice, připravuje 16.
okresní výstavu mladých králíků,
spojenou s místní výstavou
králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat. Koná se v
sobotu 22. srpna v Žitenicích od
8 do 17 hodin. Zastoupeni zde
budou i chovatelé ze Sebnitz. K
vidění dále budou ovce, kozy, terarijní zvířata, akvarijní a jezírkové
rybičky a další zvířata. Pro děti je
připraven doprovodný program.
Návštěvníci dostanou příležitost
zakoupit do svých chovů kvalitní
zvířata (včetně kuřic), rovněž tak
i chovatelské potřeby, krmiva a
vitaminové doplňky pro zvířata.
Český svaz chovatelů, ZO Litoměřice-Žitenice, má v současné
době dvacet členů, z toho tři
mladé chovatele. Více
na www.cschzitenice.wbs.cz.
Jiří Andrle, předseda

25., 26. 9.

Vinařské Litoměřice budou mimořádně v září
Osmnáctý ročník Vinařských Litoměřic
se blíží. Kvůli epidemii koronaviru se letos
uskuteční až 25. a 26. září, a to tradičně
v Kulturním a konferenčním centru. Vína
do Litoměřic opět přivezou desítky vystavovatelů z celé ČR i zahraničí.
První den výstavy proběhne od 13 do 23
hodin. V 15 hodin bude akce zahájena a v
17 hodinzačne vyhlášení šampiona výstavy
s předáním ocenění vítězům soutěže.
Hodnocení vín proběhlo v červnu v hotelu Koliba a nejvyšší ocenění si odvezlo
Chardonnay 2017 pozdní sběr z Vinných
sklepů Skalák. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem 626 soutěžních vzorků od 101
vinařství a vinařů, kteří splňovali podmínky
statutu soutěže. Soutěžila vína z devíti
států.

V sobotu můžete výstavu navštívit od 10
do 19 hodin. Od 14 do 16 hodin se uskuteční seminář Víno a zdraví, kdy přednesou
odborníci z řad lékařů poznatky vlivů vína na
lidský organismus. Doprovodný program Víno
a pokrmy pak bude probíhat celý den.
Po oba dny obstará hudební produkci
cimbálová muzika Slovácko. Vstupné na pátek
bude 400 korun, na sobotu 300. V ceně je
vstup, degustační sklenička a nabitý čip na
ochutnávky v hodnotě 50 korun. „Systém s
čipy se osvědčil. Odpadly starosti s tisíci žetonů, za něž lidé dostávali vzorky na starších
ročnících,“ doplnil Pavel Kacerovský, ředitel
Vinařských Litoměřic, které patří k nejprestižnějším výstavám vín v celé ČR a jsou zařazeny do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Vloni je navštívilo 55 vystavovatelů a
stovky spokojených návštěvníků.
/tuc/
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S ohledem na dopady koronaviru nebyl v době uzávěrky znám
program kina Máj. U některých
titulů může dojít ke změně
termínu premiéry.
V srpnu uvidíme od 6. 8. pohádku Trollové: Světové turné.
Prvních 100 dětí si odnese
postavičku filmového Trolla. Od
20.8. děti potěší filmy Hurá do
džungle, nová pohádka ze studia
Walt Disney Mulan, a 27. 8. Křupaví mazlíčci. Příznivci X-manů
se dočkají pokračování, protože
vesmír Marvelu představí 27. 8.
film Noví mutanti. Milovníci českého filmu uvidí 27. 8. komedii
Casting na lásku, kde se opět
hledá „ten pravý“, či komedie
Štěstí je krásná věc. Zjistíme,
že výhra balíku peněz v loterii
člověku rozhodně změní život.
„Koronavirus oddálil hodně
filmů, které si postupně hledají
cestu zpět do kin. 20. srpna
se diváci dočkají životopisného
drama inspirovaného skutečným příběhem výjimečného
muže obdařeného léčitelskými
schopnostmi. Hlavní roli filmu
Šarlatán ztvárnil Ivan Trojan.
Konec prázdnin bude spojen
s Filmovým festivalem,“ uvedl
vedoucí kina Michal Špadrna.

6. 8. ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY – O PALEČKOVI /
Malé divadélko Praha od 17.00
hod. / ATRIUM nebo FOYER.
Pohádky, zábava, dílničky, zvířátka, a spousta legrace
13. 8. ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY – O VYTRVALÉM
PRINCI / Dřevěné divadlo od
17.00 hod. / ATRIUM nebo
FOYER. Pohádky, zábava, dílničky, zvířátka a legrace
14. 8. Povídání o víně /
Degustační místnost ve 20.00
hod. Vinařství Němeček - Březno u Chomutova
20. 8. ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY - BUBBLE SHOW
MATĚJE KODEŠE od 17.00 hod.
/ VELKÝ SÁL + FOYER
Pohádky, zábava, dílničky, zvířátka a spousta legrace
23. 8. TANEČNÍ ODPOLEDNE /
HRADNÍ SÁL v 15.00 hod.
27. 8. ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY – LOTRANDO

SRPEN (21.00 h.)
5. 8. 3BOBULE / Česko, 2020,
101 min / Režie: M. Kopp. Připravena bude ochutnávka vín.
7. 8. NEŽ SKONČÍ LÉTO / Austrálie, 2019, 118 min./ Režie:
S. Murphy. S lehkostí
a humorem vyprávěné australské drama o tom, jak žít život
naplno.
12. 8. MEKY / Česko, Slovensko, 2020, 80 min /
Režie: Šimon Šafránek
Co všechno potkalo Mekyho
Žbirku od chvíle, kdy poprvé
vzal do ruky kytaru?
14. 8. HAVEL / Česko, 2020,
105 min / Režie: S. Horák
Příběh Václava Havla v letech
1968 – 1989, kdy ještě nebyl
slavnou osobností.
19. 8. V SÍTI / Česko, 2020,
100 min / Režie: B. Chalupová,
V. Klusák. Radikální filmový
experiment otevírá tabuizované
téma zneužívání dětí na internetu. Hostem večera bude režisér
Vít Klusák, beseda s ním se
uskuteční před i po projekci.

A ZUBEJDA – MUZIKÁLOVÁ
POHÁDKA / Divadlo Pegas
od 17.00 hod. / VELKÝ SÁL
nebo FOYER. Pohádky, zábava,
dílničky, zvířátka, legrace
14. 8. Povídání o víně ve
20.00 hod. / Degustační
místnost Vinařství Němeček Březno u Chomutova
23. 8. TANEČNÍ ODPOLEDNE
15.00 hod. / hradní sál
PROGRAM ZÁŘÍ
3. 9. Vernisáž - Setkání obrazů Litoměřice – Rosenheim
/ hradní galerie v 16:00 hod.
4. 9. ŽHAVÉ STRUNY Jaroslava Svěceného NA VIVALDIHO! / Divadlo K. H. Máchy
v 19.00 hod.
5. 9. ŽHAVÉ STRUNY Jaroslava Svěceného. Exkluzivní
výstava italských, francouzských a českých houslí 17.
- 20. století s komentovanými
prohlídkami J. Svěceného
5. 9. ŽHAVÉ STRUNY Jaroslava Svěceného VE ZNAMENÍ
ARGENTINSKÉHO TANGA
/ Hradní sál v 19.00 hod.

21. 8. PROXIMA / Francie,
Německo, 2019, 107 min /
Režie: A. Winocour. O náročné
přípravě na jednu vesmírnou
misi, ale hlavně strhující příběh vztahu matky a dcery.
26. 8. OVEČKA SHAUN VE
FILMU: FARMAGEDDON / VB,
USA, Francie, 2019, 86 min.
/ projekce od 20:30. Režie:
R. Phelan. Blízké setkání 3.
druhu s nejoblíbenějším ovčím
stádem.
Od 18:00 BACHA NA BACHA
- Interaktivní pohádka inspirovaná barokní hudbou, anděly
a životem a dílem J. S. Bacha.
Divadlo Kolonie.
Program v letním kině v rámci
20. FILMOVÉHO FESTIVALU
LITOMĚŘICE
28. 8. KAREL, JÁ A TY / Česko, 2019, 111 min./, od 21:30
Režie: B. Karásek. Uvěřitelný
film o pauze v manželství, stálosti vztahů, empatii a mnoha
dalších věcech. Komedie
s Jenovéfou Bokovou v hl. roli.
29. 8. ZRNÍ
/ koncert kapely / od 20
hodin. Kapela Zrní z Kladna je
špičkou na české alternativní
scéně, inspiruje se přírodou,

JAROSLAV SVĚCENÝ - housle
a průvodní slovo, LADISLAV
HORÁK – akordeon, MILAN
ŘEHÁK – akordeon, VIKTOR
STOCKER – akordeon, MARTIN
KOT – akordeon
6. 9. ŽHAVÉ STRUNY Jaroslava Svěceného CIGÁNSKI
DIABLI A JAROSLAV SVĚCENÝ
/ Velký sál v 19.00 hod.
10. 9. DUO JAMAHA (Alfons
a Marian Kotvanovci) - JEDINÁ TOUR 2020 / Velký sál
18.00 hod.
11. 9. MATURITNÍ PLES GJJ
4.A / Velký sál ve 20.00 hod.
13. 9. TANEČNÍ ODPOLEDNE
PLECHOVANKA/ HRADNÍ SÁL
15.00 hod.
17. 9. ZASTUPITELSTVO. 16 h.
18. 9. VELKÝ LETNÍ KONCERT / Mírové náměstí
19. 9. VINOBRANÍ
25. 9. - 26. 9. VINAŘSKÉ
LITOMĚŘICE / KKC
30. 9. OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ / HRADNÍ SÁL v 17.00 hod.

krajinou, lidovou i elektronickou hudbou.
29. 8. KOUŘ / Československo, 1990, 89 min / od
22:00 Režie: T. Vorel st.
Digitálně zrestaurovaná kultovní komedie.
4. 9. TENKRÁT V HOLLYWOODU / USA, VB, Čína, 2019, 161
min / od 20:00. Režie:
Q. Tarantino. Píše se rok 1969
a Hollywood zažívá svou zlatou
éru… V hlavních rolích Brad
Pitt a Leonardo DiCaprio.
11. 9. PROJEKCE NASLEPO ROZLOUČENÍ SE SEZÓNOU, od
20:00. Film vybírá Michal Hanzl z hospody U Letního kina.
Zaplatit budete moci až podle
toho, jak se Vám film líbil.
Vstupné: 110 Kč
Letní kino je zastřešeno.
Promítáme za každého
počasí. Začátky projekcí
jsou orientační, v závislosti
na západu slunce. Letní
kino je podpořeno městem
Litoměřice. Pro přesné časy
a podrobnější informace
sledujte www.kinoostrov.cz,
https://www.facebook.com/
kinoostrov/.

24. – 28. 8. Příměstský divadelní tábor pro děti od 10 do
13 let.
4. 9. Jaroslav Svěcený – Žhavé
struny. Hudební festival. 19.00
12.9. Den otevřených dveří 9-17
12. 9. Modrovous - Naděje
žen: Li-Di Litoměřice. Premiéra.
Hra plná symbolů, touhy a
nenaplněných přání. Hrají: T.
Rozmarová, L. Pošíková, D.
Doležalová, E. Švecová, M.
Kučerová, A. Lauer. 19.00
17. 9. Buď moje bejby / Divadlo
Palace. Komedie. V hl. rolích V.
Hybnerová a D. Novotný. 19.00
24. 9. Trio Tones - komorní
soubor složený ze tří interpretů –
Liebigová (klarinet), Urban (violoncello), Hajíčková (klavír). 19.00
25. 9. Můžem i s mužem /
Divadlo Vip ART Company.
Potřeba podívat se pravdě do
očí. Co ženy dělají, když si myslí,
že je nikdo nevidí. 19.00

INFORMUJEME
29.8. JEZUITSKÝ KOSTEL
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Svátky hudby i letos potěší
Musica et Educatione, z.s. pořádá

Generální
sponzor:

Konání letošního ročníku
„Litoměřických svátků hudby“
bylo ohroženo koronavirovou
krizí. Přesto současná situace
umožňuje letošní ročník ve
zkrácené podobě realizovat,
a to pod záštitou Mons. Jana
Baxanta, biskupa litoměřického.
Slavný pianista Artur Rubinstein
kdysi napsal, že není nic krásnějšího, než nalézt v tomto vágním
světě spřízněné duše a pokud se
tak stane za přítomnosti tajemného a mocného jazyka hudby, co
více si přát. Zveme proto všechny,
kdo se chtějí vymanit
z každodenního shonu, zklidnit se
a nechat na sebe působit jazyk
hudby na dva koncerty.
První koncertní večer 29. 8. se
bude konat v kostele Zvěstování
Panně Marii. Bude věnován našim
zdravotníkům – čestným hostům – jako poděkování za jejich
obětavou práci v době pandemie.
Půjde o krásný operní galavečer,
moderovaný Jiřím Vejvodou.
Na úvod zahraje mistr Václav
Hudeček skladbu J. S. Bacha
pro housle a orchestr. Následně

Hlavní partner:
Město Litoměřice

&

&

Pod záštitou Jeho Excelence
Mons. Mgr. Jana Baxanta,
20. biskupa litoměřického

L I TO M Ě Ř I C K É
S VÁT K Y H U D BY

V I I I . RO Č N Í K

29. 8. 2020 od 19:00 Litoměřice
Kostel Zvěstování Panně Marii
Václav Hudeček – housle
Barbora Řeřichová Perná – soprán
Václava Krejčí Housková – alt
Martin Šrejma – tenor
Jan Šťáva – bas
Tomáš Brauner – dirigent
Plzeňská filharmonie
Jiří Vejvoda – moderátor

Václav Hudeček – housle
Pavel Svoboda – varhany
Barocco sempre giovane

Předprodej vstupenek bude zahájen 23. 6. 2020. Předprodej na koncert v Litoměřicích na recepci kulturního a konferenčního centra,
416 732 805 nebo 776 338515, e-mail: recepce@mkz-ltm.cz. Rezervace vstupenek: vstupenky.mkz-ltm.cz. Předprodej na koncert
v Lovosicích na Informačním centru Lovosice, 416 571 173, a v kanceláři KC Lovoš, 416 532 140. Online předprodej na www.kclovos.cz.

Plzeňská filharmonie s dirigentem A. Mozarta, C. Sainta-Saense, V.
S P O L U P O Ř A DAT E L : S VÁT K Y H U D BY P R A H A
Belliniho, G. Bizeta, J. OffenbaT. Braunerem doprovodí
Barboru
H L AV N Í S P O N Z O Ř I :
VÝZNAMNÍ SPONZOŘI:
cha, G. Verdiho, G. Pucciniho
Řeřichovou Pernou – soprán,
a G. Rossiniho.
Více na www.
Václavu
Krejčí Houskovou – alt,
SPONZOŘI:
V E Ř E J N O P R Á V N Í I N ST I T U C E :
g Jana
litomerickesvatkyhudby.cz
Martina Šrejmu – tenor,
Alena a Zdeněk Kuldovi
Šťávu – bas. Tito sólisté zazpívají
M E D I Á L N Í PA R T N E Ř I :
Musica et Educatione z. S.
krásné árie ze slavných oper W.

V Litoměřicích se koná ve dnech 4. až 6. září
1. ročník festivalu Žhavé struny Jaroslava Svěceného. Zahrnuje tři večery s originálním programem
a osobitou dramaturgií. Festival umocní exkluzivní
výstava slavných houslí. Akce se obsahem rovná
špičkovým světovým výstavám a v ČR bude poprvé.
Svěcený nabídne tři jedinečné umělecké zážitky za
jediný víkend. Festival začíná v pátek 4. září v 19 h. v
divadle koncertním galavečerem s divadelními prvky,
nazvaném Na Vivaldiho! Zazní slavné i méně známé
skladby barokního génia na slavné italské housle
z konce 17. a začátku 18. století. Večer bude mimořádný v tom, že si podá hudba ruku s herectvím.
Představí se Svěcený v roli Vivaldiho, herečka Zd.
Žádníková Volencová v roli Anny Giro a Camilly Vivaldi a Collegium Svěceného jako hudební doprovod.
Sobotní odpoledne nabídne exkluzivní výstavu

26. 5. – 1. 11.
Sancta Maria – mariánská úcta
na Litoměřicku
Výstava přibližuje fenomén úcty k
Panně Marii. Pomocí uměleckých
artefaktů sloužících při oficiální
liturgii i objektů pocházejících
z lidového prostředí se seznámíme s mariánským kultem, který
provázel život věřícího člověka.

29. 8., 10-12 h a 13.30-15.30 h
Nejkrásnější obrázek
Tvořivá dílna pro děti, inspirace
uměleckými díly z výstavy, výroba
svého „nejkrásnějšího obrázku“.

30. 8. 2020 od 19:00 Lovosice
Kostel svatého Václava

ŽHAVÉ STRUNY
ROZEZNÍ LITOMĚŘICE

Oblastní muzeum

Doprovodný program výstavy:
25. 8., 17.00 h
Mariánská úcta v severozápadních Čechách: putování a
zbožnost jako součást každodenního života barokních Čech
Přednáška Mgr. Proškové o
putování, poutní tradici a místech.

DUPRA spol.s.r.o.

Veverka
Dent s.r.o.

MUDr. Miroslava
·ormová

simplex
Renata Kontrová

DH-Fyzioterapie, s.r.o.

w w w. l i t o m e r i c ke s va t k y h u d by. c z

4., 5., 6. 9. VÝJIMEČNÝ ZÁŽITEK

15

15. 9., 17.00 h
Nevysychající pramen mariánské úcty. Barokní náboženská
bratrstva Panny Marie v kraji
litoměřickém
Přednáška prof. Jiřího Mikulce
o institucích 17. a 18. st., které
měly význam pro zbožný život
věřících, ale též pro chvíle smrti
a posmrtný osud duší zemřelých.

Slavné italské, francouzské, německé a české housle
17. – 20. století s komentovanými prohlídkami Svěceného. Expozice bude umístěna na ochozu hradního sálu od 13 do 18 hodin. Návštěvníci si mohou
přinést i vlastní housle, violy, violoncella a Jaroslav
Svěcený zodpoví otázky. K vidění budou i houslařské
rarity. Špičkové nástroje jsou zapůjčeny ze soukromých zahraničních sbírek pro tuto příležitost.
Festival bude pokračovat v sobotu 5. září v 19
hodin koncertem v hradu. Ponese se ve znamení
argentinského tanga. Obsahem originálního večera
bude emotivní hudba Astora Piazzolly, tvůrce stylu
„tango nuevo“ a jeho pokračovatelů. Spolu se Svěceným vystoupí Ladislav Horák, zástupce ředitele
Pražské konzervatoře, který představuje absolutní
špičku současné akordeonové školy, a další hosté.
Třetí a závěrečný koncert Cigánski Diabli a Jaroslav Svěcený se uskuteční v neděli 29. března v 19
hodin ve velkém sále KKC. Originální česko – slovenský projekt dává nový směr klasickým skladbám
i cikánským melodiím. Orchestr Cigánski Diabli,
v zahraničí známý jako Gypsy Devils, koncertoval
na pěti kontinentech a ve třiceti pěti zemích světa.
Je nositelem mnoha světových ocenění.
Vstupenky zakoupíte v síti MKZ.
Naďa Peksová

19. 9., 10–12 h a 13.30–15.30 h.
Příběh ztracené kapličky
Tvořivá dílna pro děti, odhalíme
osudy dnes již neexistující kapličky na litoměřickém předměstí.

Pohyb je život

Příspěvky je možno zasílat na e-mail: zpravodaj@
litomerice.cz. Uzávěrka 15.
dne měsíce předcházejícího
vydání.
Redakční rada si vyhrazuje
právo příspěvky krátit
a po stylistické stránce
upravovat. Autoři nesou
odpovědnost za obsah svého
příspěvku.

Den seniorů bude na koupališti
V pátek 28. srpna od 10 hodin do 14 hodin
se na koupališti uskuteční Den seniorů. Akci připravují senioři spolupracujících organizací pro lidi
nad 60 let. Součástí budou soutěže i aktivity jako
jóga a tai chi. Akce se koná za každého počasí,
vstupné zdarma (kontakt: 607 644 212)
Milka Kuderová, hlavní organizátor

Zpravodaj Města Litoměřice,
list územně samosprávního
celku, pro obyvatele města
vychází každé dva měsíce
zdarma v nákladu 11 700 ks.
Vydavatel Město Litoměřice,
Mírové náměstí,
412 01. IČO: 263 958. Zapsán Ministerstvem kultury
do evidence periodického
tisku pod evidenčním číslem
MK ČR E 17395.
Redakční rada: šéfredaktor
zpravodaje Ing. Eva Břeňová
(eva), Lukas Wünsch, Tomáš
Sarnovský, Ing. Venuše
Brunclíková a Václav Sedlák.
Tiskne Samab Brno, distribuce Česká pošta.

KULTURA

Srpen
26. 5. – 1. 11.
Sancta Maria - Mariánská úcta
na Litoměřicku
Výstava předmětů spojených
s mariánským kultem.
Oblastní muzeum
1. 6. – 30. 8.
Vital. Samostatná autorská výstava Lenky Kahudy Klokočkové.
Knihovna K. H. Máchy
4. 6. – 6. 9.
Máchovskou krajinou
Výstava pořádaná k 210. výročí
narození K. H. Máchy.
Sever. galerie výtvarného umění
4. 6. – 6. 9.
Poezie obrazem
Výstava ilustrátorky Aleny
Beránkové vážící se k literární
tvorbě i k osobnosti Karla
Hynka Máchy.
Sever. galerie výtvarného umění
9. 6. – 16. 8. Pavel Mára
– Site specific project
Výstava fotografií. Kostel
Zvěstování Panně Marii
17. 6. – 23. 8.
Terezínské kontemplace
Výstava výtvarných děl k 75.
výročí osvobození ghetta.
Terezín, galerie Gotické dvojče
23. 7. – 27. 9.
František Svátek – Kinetické
sochy. Výstava z cyklu Sochaři
na parkánu. Severočeská galerie
výtvarného umění
8. 8. – 5. 9.
Kada – tade / Kudy – tudy
Čtyři soubory fotografií Michala
Petra dokumentující putování
za „dobrým světlem“ po Nepálu,
Kanadě, Japonsku, Norsku a
Slovensku. Fér Kafe

21. 8.
Pepek & námořník
Koncert alternativy ze severu
Čech. Lodní náměstí, 20 h
21. – 22. 8.
Death coffee party
8. ročník hudebního festivalu
metalových kapel z ČR i zahraničí. Výstaviště Zahrada Čech
22. 8.
Litoměřický blešák
Dejte šanci na nový život
věcem, které už pro vás nejsou
potřebné. Kostelní nám., 8–12 h
23. 8.
Litoměřické ÓM
Festival jógy pod širým nebem
s živou hudbou.
Park Václava Havla, 10 h
25. – 30. 8.
Festival Města čtou
Týden plný čtení, divadla,
koncertů, workshopů, besed a
cvičení. Park Václava Havla
25. 8. Mariánská úcta
v severozápadních Čechách:
Putování a zbožnost jako
součást každodenního života
barokních Čech. Přednáška Mgr.
Ivy Proškové, Ph.D. o putování,
poutní tradici a poutních
místech. Oblastní muzeum, 17 h
25. 8.
Tomáš Klus zpívá
lidem v první linii
Více na str. 1
28. 8. Den seniorů
Setkání, soutěže pro pobavení
za každého počasí, pro všechny
nad 60 let. Koupaliště, 10 – 14 h
28. – 30. 8.
Filmový festival Litoměřice
20. ročník s podtitulem Cesty
a osudy. Kino Máj, divadélko
Minimax, knihovna, letní kino

klasické hudby. Více na str. 15.
Kostel Zvěstování Panně Marii,
19 h

11. - 19. 9.
Zahrada Čech
Více na str. 10

29. 8.
Massacre in harbor vol. 6
6. ročník festivalu zaměřeného
na metal a hard core.
Lodní náměstí, 16 h

12. 9.
Litoměřický blešák
Dejte šanci na nový život věcem,
které už pro vás nejsou potřebné.
Kostelní náměstí, 8 – 12 h

29. – 30. 8.
Veslařská regata
Otevřené mistrovství oblasti
Labe s mezinárodní účastí.
Střelecký ostrov

12. 9.
Letní tóny v parku
Vychutnejte si tóny vína, kávy,
sezonních laskomin a nejen klasické hudby. Park Václava Havla
a Fér Kafe

Září
1. 9. LiStOVáNí
Věda tvrdí, že jsou v tom děti
nevinně, ale stejně - nic horšího
než puberťáka digitálního věku
pánbůh ještě nestvořil. Čtení z
knihy Bitevní pole autora Jérome Colina. Káva s párou, 19 h
3. 9. Místa přátelská seniorům
8. ročník kampaně odstartuje
3. září. Harmonogram a hrací
karty si lze v průběhu srpna
vyzvedávat v infocentru. Závěrečné vyhodnocení spojené
s odměnami pro nejaktivnější
seniory se uskuteční 2. prosince na úvod předvánočního posezení pro seniory pořádaného
každoročně v KKC.
3. 9.
Den otevřených dveří DDM
Rozmarýn
Kompletní přehled a představení
činnosti pod jednou střechou.
DDM Rozmarýn, 13.30 – 17 h
4. 9.
30 let Naděje v pohádce
Vila Naděje, Pražská 992, 14 –
17 h. Více na str. 7.
4. 9. Aku Aku + Fatty Lumpkin
Koncert dvou kapel vyznávajících alternativní rock.
Lodní náměstí, 20 h

10. 8.
Tisk z papírové předlohy nebo
klobouk, oděvní doplňky z papíru. Tvořivá dílna pro celou rodinu z použitého recyklovaného
materiálu. Dílna ručního papíru,
10 h, nutná registrace

29. 8.
Nejkrásnější obrázek
Tvořivá dílna pro děti, při které
se nechají inspirovat uměleckými
díly z výstavy. Oblastní muzeum,
10 – 12 h, 13.30 – 15.30 h

14. 8.
Steelfaith + Fatal Punishment
Koncert lovosického heavy
metalu a litoměřického thrash
metalu. Lodní náměstí, 20 h

29. 8.
Recykl den 2020
Den plný workshopů, besed a
výstav s tématy globální zodpovědnosti, slow fashion, recyklace, upcyklace, zero waste, swap.
Park Václava Havla, Fér Kafe

5. 9. Babinského sobota aneb
Bavíme se pohybem 2020
10 – 13 h Gymnastika pro
všechny, tělocvična Pokratice
13 – 16 h Soutěže pro děti a
mládež, fotbalová abeceda,
nové a netradiční sporty pro
všechny. Fotbalové hřiště v
Pokraticích

29. 8.
Den pro děti
Den plný zábavy, překvapení,
soutěží, zajímavých atrakcí
– zábava pro celou rodinu. Výstaviště Zahrada Čech, 13 – 18 h

5. 9. KROKUDY čtvrtmaraton
Další ročník běhu na nenáročné
trati podél Labe. Střelecký
ostrov, 14 h

15. 8.
Litoměřický hrozen
Degustace vín. Více na str. 13
Parkoviště U Hvězdárny, 13–22 h
17. 8.
Plastika z papíroviny nebo
koláž z papíru a přírodnin
Tvořivá dílna pro celou rodinu z
použitého recyklovaného materiálu. Dílna ručního papíru, 10 h,
nutná registrace

29. 8.
Litoměřické svátky hudby
8. ročník hudebního festivalu

4. – 6. 9. Žhavé struny
Multižánrový festival. Více
na straně 15

11. 9. Baťa a KNB + Jeff Biograf
Rockový koncert dvou oblíbených kapel ze Štětí. Lodní
náměstí, 20 h

12. 9.
Den otevřených památek
V rámci Dnů evropského dědictví se můžete zdarma podívat
do objektů, které leckdy nejsou
běžně přístupné. 9 – 17 h
15. 9.
Poutník, jenž se vrací
Výstava členů a hostů Výtvarného oboru Umělecké
besedy. Bývalý jezuitský kostel
Zvěstování Panně Marii
18. 9.
Velký letní koncert
Koncert pod širým nebem na
Mírovém náměstí. Více na str. 13
19. 9.
Vinobraní. Více na str. 13
19. 9. Jarmark babího léta
Oslava podpory lokální tvorby
se spojí s vinaři a hudebníky z
regionu. Tržnice F. Holzmanna
19. 9.
Dny evropského dědictví
LITHO LITO
Veřejný tisk grafického listu
G2: Gotické dvojče – Dům umění, 13 – 16 h
22. 9.
LiStOVáNí
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom,
jak těžký život mají tlusťoši.
Káva s párou, 19 h
24. 9.
Moc a síla hypnózy
Jakub Kroulík předvede, jak
vypadá změněný stav vědomí.
Káva s párou, 18 h
25. – 26. 9.
Vinařské Litoměřice
18. ročník mezinárodní prodejní
a soutěžní výstavy vín a prezentací. Více na str. 13
25. 9. – 22. 11.
Finis Terrae
Výstava se dotkne tvorby
některých předchůdců a
současníků Jana Zrzavého, ale
také ukáže některé současné
výtvarníky, které Bretaň svým
prostředím ovlivnila.
Sever. galerie výtvarného umění

