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Oprava zábradlí
Tyršova mostu začíná

Město hledá investora Objekt staré radnice
pro stavbu bytů
bude rekonstruován

Testování samoplátců
bylo pozastaveno

Vlastník Tyršova mostu po urgencích zareagoval na neutěšený
stav zábradlí. Plynulost dopravy
průběh oprav výrazněji neovlivní.
/více na str. 2/

Torzo bývalé vojenské ubytovny
v Jiříkových kasárnách chce
město prodat s podmínkou stavby
nových bytů.
/více na str. 3/

Testování samoplátců na
COVID-19 bylo v nemocnici pozastaveno. Důvodem je nedostatek
testovacích souprav.
/více na str. 8/

Na rekonstrukci národní kulturní
památky získalo město více než
čtyřicetimilionovou dotaci. Dojde
i ke zatraktivnění expozice?
/více na str. 5/

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Prvňáčci usedli
do školních lavic
Velký den plný radosti a očekávání prožilo prvního září v šesti
základních školách zřizovaných
městem a v jedné soukromé 324
prvňáčků. Je jich o tři více než v
roce předchozím a o pět méně
než ve školním roce 2018/2019.
Jejich počet se tak v posledních
třech letech výrazně nemění.
Do škol je doprovázeli rodiče i
prarodiče. Zůstávali však většinou
jen venku. Ředitelé a třídní učitelé
je totiž s ohledem na epidemiologický stav vítali převážně ve
školních zahradách.
Text a foto: Eva Břeňová

ROZPOČET

KRAJSKÉ VOLBY

nemocnice

Daňové příjmy
města klesají

Volit lze i v karanténě

Smlouva byla
podepsána

Zhruba o 27,5 milionu korun, což
je zhruba o 11 procent, klesl k
poslednímu srpnu daňový příjem
města Litoměřice ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku.
Největší propad o 15 milionů korun
(30 %) zaznamenala daň
z příjmů právnických osob.
„V tuto chvíli nikdo neví, jak se
situace dále bude vyvíjet. Nicméně
v souvislosti s dosavadním propadem daňových příjmů zastupitelé
schválili rozpočtové opatření spočívající ve snížení daňových příjmů
města zatím o 55 milionů korun, a
to na částku 328 milionů korun,“
informovala vedoucí ekonomického
odboru městského úřadu Iveta
Zalabáková.
Částečnou kompenzací je dotace od státu na pokrytí propadů
příjmů obcí stanovená na 1 250
korun na obyvatele. V případě Litoměřic jde o 29,8 milionu korun,
které již dorazily na účet. /eva/

Právo volit nesmí být upřeno lidem, kteří budou kvůli COVID-19 v době
konání voleb do krajského zastupitelstva v karanténě. Dostanou dvě
možnosti, jakým způsobem odvolit. Buď přijedou automobilem ve středu 30. září od 7 do 15 hodin na Zahradu Čech, nebo vyčkají 2. a 3. října
na návštěvu volební komise. Ta bude čtyřčlenná a složená ze tří vojáků
a jednoho speciálního zapisovatele z městského úřadu.

Dne 24. srpna byla za účasti
hejtmana Ústeckého kraje,
starosty města Litoměřice a
představenstva Krajské zdravotní,
a.s., podepsána Smlouva o koupi
závodu Nemocnice Litoměřice, a.s.
společností Krajská zdravotní, a.s.
Smlouva tímto dnem nabyla
platnosti. Účinnost smlouvy je
však podmíněna dalšími kroky,
konkrétně kumulativním splněním
několika podmínek, které jsou ve
smlouvě definovány. Předpokládané předání Nemocnice Litoměřice, a tedy i účinnost smlouvy, je
směrováno k datu 1. 1. 2021.
V rámci tohoto jednání byla
zároveň podepsána smlouva o
bezúplatném převodu nemovitého
majetku mezi městem Litoměřice
a Ústeckým krajem. Cílem tohoto
kroku je do budoucna zajištění finanční stability chodu nemocnice
a zajištění jejího dalšího rozvoje
v následujících letech.
/red/

První možnost je takzvaný drive in. Lidé v karanténě, jejichž seznam
bude mít volební komise na Zahradě Čech k dispozici od Krajské hygienické stanice, přijedou svým osobním automobilem, a aniž by z něj
vystoupili, odvolí. Mohou si přivézt již předvyplněné volební lístky, které
dostanou do schránek, případně budou k dispozici k vyplnění na místě
a členové komise je dotyčným podají do vozu.
„V každém okresu bude pouze jedno místo, kde lze volit ze svého
automobilu. Pro bývalý okres Litoměřice jím je Zahrada Čech,“ sdělil Miroslav Tamáš, vedoucí oddělení vnitřní správy MěÚ Litoměřice. Pokud by
byl některý občan poslán do karantény v den voleb, musí s sebou stejně
jako všichni přivézt potvrzení od lékaře.
V případě, že oprávněný volič v karanténě nedisponuje automobilem
nebo mu zdravotní stav nedovolí na Zahradu Čech přijet, může v případě
zájmu o hlasování využít návštěvy volební komise v místě svého bydliště.
Toto ovšem musí nahlásit nejpozději do čtvrtka 1. října do 20 hodin
na krajský úřad na telefonním čísle 773 031 725. Volební komise ho pak
v pátek nebo v sobotu (2. - 3. 10.) navštíví v místě bydliště.
/tuc/
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DOPRAVA A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Informace o dopravě
DOBRÁ ZPRÁVA

Zábradlí na Tyršově
mostě bude opraveno
Zábradlí Tyršova mostu bude
konečně opraveno. Na neutěšený
technický stav dlouhodobě upozorňovalo město i jeho obyvatelé
vlastníka mostu, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Před
nedávnem přišla potěšující zpráva.
„Stavbu oficiálně zahájíme
21. září. Jako první přijde na řadu
výroba přechodových plechů, poté
vlastní stavební práce. Přímo
na mostě začneme pracovat ve
druhé polovině října,“ sdělil Jiří Koranda, výrobní ředitel společnosti
INSKY, jež je dodavatelem stavby.
Plynulost silničního provozu by
neměla být výrazněji narušena. Co
se týče chodců, v provozu zůstane
vždy jeden z chodníků.
Rekonstrukce zábradlí měla být
součástí rozsáhlé opravy Tyršova
mostu, realizované před několika
lety. Bohužel dodavatel stavby
(SDS Exmost) nedokázal v rámci
zakázky stavbu dokončit, jelikož se
dostal do insolvence.
/eva, tuc/

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI

V Zahradnické zřejmě
začne platit „třicítka“
Ve spodní části Zahradnické ulice
dojde zřejmě ke snížení maximální
povolené rychlosti na 30 kilometrů
v hodině. Návrh byl projednán
s příslušnými orgány. Nyní je proces
ve fázi zveřejnění návrhu opatření
obecné povahy, tedy možnosti podávat námitky či připomínky. Pokud
vše proběhne bez významnějších
problémů, mohlo by k osazení značky dojít zhruba v listopadu.
„Cílem je zklidnění dopravy, a tím
i zvýšení bezpečnosti a plynulosti
provozu v lokalitě, kde vzhledem
k šířkovému a historickému
uspořádání komunikace docházelo
ke kolizním situacím,“ vysvětlil Jan
Jakub, vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství MěÚ.
Na neutěšený stav obyvatelé
dlouhodobě upozorňovali. Ulice je
složitá dopravně, stavebně a navíc
má smíšenou funkci. „Jednoduchý
recept pro ni neexistuje. Výsledkem
společných jednání je zvýšení kontrol městskými strážníky a snížení
maximální povolené rychlosti,“ sdělil
radní města Filip Hrbek s tím, že
by mělo dojít i k omezení průjezdů
těžkých vozů SčVAKu, pokud v dané
lokalitě neřeší havárii či opravu,
neboť v takové situaci nejsou
v režimu dopravní obsluhy, která
smí do úseku přes stávající zákazové značení zajíždět. /tuc/

Březinova cesta

Došlo k zásadní místní úpravě
Řidiči projíždějící v Litoměřicích po frekventované
Březinově cestě v Pokraticích by měli zpozornět.
Sedm set metrů dlouhá ulice již není pouze hlavní
silnicí. Město zde kvůli dlouhodobému nerespektování maximální povolené rychlosti přistoupilo
ke dvěma dopravním úpravám, čímž reagovalo na
petici podepsanou nespokojenými obyvateli lokality.
První změna je na křižovatce s ulicí Revoluční a
druhá s ulicí Nezvalova. V obou případech budete
při příjezdu na Březinovu cestu a odbočení vlevo na
hlavní silnici. Řidiči jedoucí po „Březince“ ve směru od
Krušovické hospody potažmo nad Penny Marketem musejí tedy nyní výrazně snížit rychlost a dát
přednost jiným vozidlům.
„Ani maximální povolená rychlost snížená u přechodů pro chodce na 30 km/h kudy chodí děti
do školy, ani zpomalovací prahy nepomohly. Proto
jsme i na základě požadavků od občanů, kteří sepsali
petici, přistoupili k tomuto kroku,“ sdělil místostarosta Lukas Wünsch s tím, že jak „třicítka“, tak prahy
byly odstraněny.
Novou dopravní úpravu schválily všechny dotčené
orgány. Jako bezpečnou a vhodnou ji vyhodnotil BESIP, Dopravní inspektorát Policie ČR, městská policie i
odbory městského úřadu. „Řidiči, kteří zde dodržovali
maximální povolenou rychlost a brzdili u zpomalovacích prahů, žádnou změnu prakticky nepocítí. Dvě
opatření vystřídala jiná dvě opatření. Ukázněným
řidičům děkujeme, že jezdí podle předpisů,“ uvedl
místostarosta Wünsch.

Na celé Březinově cestě také došlo k zavedení
zákazu stání kvůli zachování plynulé průjezdnosti.
Zaparkovaná auta zde způsobovala velké problémy
zejména řidičům MAD, kteří byli nuceni i několikrát
denně couvat. „Zákaz stání si však řada řidičů
vysvětlila jako „závodní rovinku“ a přestali dodržovat
povolenou rychlost. A měřit zde každý den prostě
nelze. Na to policisté nemají kapacity,“ vysvětlil Lukas
Wünsch. Hlavní silnice je vyznačena nejen značkami, ale i vodorovnou čarou, která řidiče na změnu
upozorní. K zásadní změně dopravního značení došlo
poté, co Březinova cesta prošla v loňském roce
stavebně náročnou rekonstrukcí vodovodu, na kterou
navázaly další úpravy, včetně pokládky nového asfaltového povrchu.
Text a foto Radim Tuček

mrázova a dvořákova

Opravy kanalizace pokračují
V ulicích Mrázova a Dvořákova je
třeba počítat s dopravními omezeními. Severočeská vodárenská
společnost (SVS) zde totiž
opravuje kanalizaci.
„Podle smlouvy o dílo mají být
obě stavby dokončeny nejpozději
31. března 2021. Aktuální harmonogram prací však počítá s tím,

že bude hotovo ještě letos,“ sdělil
Jiří Hladík z odboru kanceláře
generálního ředitele SVS.
V ulici Mrázova se nyní
opravuje kanalizace z roku 1932,
a to bezvýkopovou technologií.
Nedojde tak k narušení nedávno
opraveného povrchu silnice.
V místě prací ovšem bude vždy
stát vůz s technikou, který

ovlivní plynulost silničního provozu, neboť vozovka bude zúžena.
Řidiči by tedy měli v tomto místě
dbát zvýšené opatrnosti.
V Dvořákově ulici pak prochází
opravou nejen netěsná kanalizace z roku 1913, ale i dožilý
vodovodní řad z roku 1935.
Z těchto důvodů zde muselo dojít k úplnému uzavření celé ulice.
SVS letos také dokončila
opravy vodovodu a kanalizace
v ulicích Nezvalova a Nerudova
a do konce roku začne pracovat
ještě v ulici Na Vinici.
/tuc/

MEZIBRANÍ

Parkové úpravy začaly
Výstavba nového parku v lokalitě Mezibraní poblíž
restaurace Bašta začala. Akci provádí firma Smola
Stavby s.r.o. z Litoměřic. Cena je 6,4 milionu korun
a uhradí ji město.
„Stavba bude dokončena do konce roku, travnaté plochy pak do května roku příštího,“ upřesnil Ladislav Pošík,
investiční technik odboru územního rozvoje MěÚ.
Celý prostor bude po jarním rozkvětu barevnější.
Vyrostou zde květinové záhony levandulí, aster či
cibulovin, přičemž každá rostlina pokvete v jiném
období. Ze stromů se pak můžeme těšit na kvetoucí kaštany, dále lípy, pavlovnie či svitely. Chybět
nebude ani pět nových laviček a dva odpadkové
koše. Výsadba trávníku se pak bude týkat i dalších
tří ploch za silnicí.
„V lokalitě Mezibraní proběhla v minulých měsících

Prostor v Mezibraní se změnil v dočasné staveniště,
Foto: Radim Tuček
také oprava vodovodu. Tím se zmenšila pravděpodobnost dalších oprav v nejbližším období. Rovněž
nový čerpací vrt, který prošel již druhou zkouškou,
je připraven zásobovat vodou zavlažovací systém,“
sdělila Lenka Brožová z odboru životního prostředí
městského úřadu.
/tuc/

PLÁNY A PROJEKTY
PROBLÉMY

slovo starosty

Město bude hledat investora
pro stavbu bytů v kasárnách
Záměr výstavby nových bytů
v Jiříkových kasárnách město
neopustí. A to i přesto, že
zastupitelé rozhodli o vrácení
padesátimilionové podpory udělené Státním fondem životního
prostředí na stavbu energeticky
aktivního domu s více než padesáti bytovými jednotkami. Navrhují
ale náhradní variantu, která město
finančně nezatíží.
Za „Žádostí o zrušení Smlouvy o
poskytnutí podpory ze SFŽP“ stojí
skutečnosti, jež městu bohužel
znemožňují realizovat stavbu první
energeticky aktivní veřejné budovy v ČR. „V souvislosti s pandemií COVID-19 město zaznamenalo
významný propad v daňových příjmech, proto je nuceno významně
omezit investiční výdaje a bylo by
nezodpovědné zatížit ho zhruba
stomilionovým úvěrem,“ jmenuje
starosta Ladislav Chlupáč první
z důvodů.
Navíc v rámci realizace stavby
nastaly nepředvídatelné události, jejichž řešení by vyžadovalo
vynaložení dalších, neočekávaných
výdajů přesahujících finanční
možnosti města. Jedná se pře-
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devším o výskyt azbestu ve střešní
krytině a v podkladních betonech
spodní stavby a o významné
statické porušení stavby. To bylo
zjištěno až při bouracích pracích,
po sejmutí obvodových panelů.
Projektová dokumentace, která
byla součástí schválené žádosti,
problém neodhalila. Stavba je totiž
bývalým vojenským objektem budovaným armádou svépomocí a pro
přípravu projektové dokumentace
neexistovaly relevantní podklady.
Před zastupiteli tak vyvstala
otázka, co s torzem objektu, který
v současné době v kasárnách je.
„Je potřeba provést demolici a na

stejném místě postavit bytové
domy, které budou zhruba stejného
charakteru jako domy v ulici Karla
IV.,“ charakterizoval představu
místostarosta Karel Krejza. Realizovat stavbu by měl investor, který
koupí pozemek formou licitace a
bude ochoten zajistit demolici torza
a následně stavbu bytových domů
v souladu s představou městského
architekta. Pojistkou pro dodržení
projektu odpovídajícího představám
zastupitelů má být uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. K nabytí
vlastnických práv by tedy došlo až
po realizaci stavby.
Text a foto: Eva Břeňová

Milí Litoměřičané,
procházíme
složitým obdobím negativně
poznamenaném
koronavirem.
Mám radost z
toho, jak dokážete být
k sobě ohleduplní a dodržujete
nařízení, která k nám ze strany
hygieniků a vlády přicházejí,
byť s nimi v nitru duše ne vždy
souhlasíme. Na druhou stranu
jsem rád, že si uvědomujeme,
že život se nemůže zastavit,
musíme žít a umět spolu komunikovat.
S ohledem na komplikace poslední doby mě o to více těší,
že se podařilo za zvýšených
hygienických opatření zrealizovat několik úspěšných akcí,
jakými jsou například Litoměřický hrozen, Filmový festival,
benefiční koncert Nadačního
fondu Kalich pro hospic, závěr
prázdnin na výstavišti, akce pro
seniory, Svátky hudby, Velký
letní koncert, Wohnoutobraní,
ale i Zahradu Čech a další. Poděkování patří všem, kteří se o to
zasloužili. Nebylo to jednoduché,
ale stálo to zato. Nenechme se
ovládnout strachem. Žijme dál, i
když s vyšší dávkou opatrnosti,
než jsme byli zvyklí.
Mgr. Ladislav Chlupáč

CENTRUM LITOMĚŘIC

modernizace

Pravidla parkování mají být sjednocena

Parkovací automaty
projdou obměnou

Zcela nový systém parkování chystá město Litoměřice. Spuštěn má být s příchodem roku 2021 a dotkne
se centra. Zde dojde ke zrušení vyhrazených stání
pro držitele parkovacích karet, kteří budou moci
nově zaparkovat na kterémkoliv volném parkovacím
místě. Výše parkovného a cena nových předplacených parkovacích karet, o které lze žádat opět od
1. prosince, však zůstane beze změn.

V souvislosti s chystanými
změnami dojde k osazení
Mírového náměstí a Dlouhé
ulice moderními parkovacími
automaty, umožňujícími po
zadání registrační značky vozu
úhradu platební kartou, eurem,
aplikací nebo prostřednictvím
SMS zprávy.
Zároveň bude možné
spravovat automaty online. „V
případě potřeby tak je možné
přistoupit k okamžité změně
tarifu bez nutnosti technického zásahu,“ dodal místostarosta Lukas Wünsch. Město
totiž chtělo na jaře snížit po
dobu trvání mimořádných protiepidemiologických opatření
parkovné, nicméně nestalo se
tak. Jak se ukázalo, přenastavení jednoho automatu by
si vyžádalo 10 tisíc korun a
stejnou částku by si vyžádal
i návrat k původnímu stavu.
Celkem by se tak jednalo o
320 tisíc korun. Proto raději
zvolila rada města jiné formy
podpory.
/eva/

Nyní je v Litoměřicích 427 míst určených držitelům
parkovacích karet. Dalších zhruba osm desítek oprávněných žádostí zůstává neuspokojeno, přestože žadatelé
zde mají buď trvalé bydliště, sídlo firmy nebo provozovnu. Zvýšit počet vyhrazených míst však
z kapacitních důvodů nelze. Už nyní totiž mají problém
s nalezením volného místa návštěvníci města nebo lidé
přijíždějící za nákupy či úředními záležitostmi, protože
na místech pro parkující na parkovací lístek je plno a
na místech pro držitele parkovacích karet parkovat
nelze, i když jsou prázdná. Kapacita Mírového náměstí
a přilehlých ulic je tak v současné době téměř plná a
ulice přiléhající k historickému jádru, jako jsou například
Palachova, Palackého či Osvobození, zaplavila zaparkovaná auta lidí přijíždějících nebo pracujících v centru.
Nad tímto stavem diskutují již řadu měsíců radní
města s odborníky na dopravu a územní rozvoj.
Průzkum ukázal, že vyhrazená místa nejsou přes den
plně využívána, protože držitelé karet odjíždějí za prací.
Příkladem může být Lidická ulice, kde během pracovní-

ho dne na místech pro majitele karet často neparkuje
až na výjimky nikdo k tomu oprávněný. Vědomě nebo z
nedostatku volných míst jsou tak porušovány předpisy.
„Proto dojde od 1. ledna ke sjednocení pravidel pro
všechna vozidla. Nově tak nebudou vyhrazena místa
pro držitele předplaceného parkování. Tím se zvýší počet volných míst pro motorizované návštěvníky centra,
čímž zároveň podpoříme maloobchod. Fyzicky tak bude
možno zaparkovat během dne více vozidel, protože lépe
zorganizujeme využitelnost stávajících míst. Uvědomujeme si, že někteří řidiči byli zvyklí na „své“ parkovací
místo, bohužel právě řada těchto vozidel po odjetí
nechávala, třeba i celý den, tato místa nevyužitá. Nově
tito řidiči zaparkují vozidlo kdekoliv v rámci celé zóny,“
odůvodnil změny místostarosta Lukas Wünsch,
do jehož gesce spadá právě doprava.
Toto řešení zároveň umožní navýšit počet předplacených parkovacích karet pro lidi, kteří na ně mají
nárok a nedostalo se na ně. „Tím, že se z hlediska
využitelných volných míst stane centrum dostupnější,
ulevíme lokalitám přiléhajícím k historickému jádru,
která začala sloužit jako odstavná parkoviště,“ vyzdvihl
další pozitivum radní města pro územní plán Filip Hrbek.
Počet aut nejen v Litoměřicích stoupá. Průzkum
z roku 2017 realizovaný v rámci zpracování Plánu udržitelné městské mobility ukázal, že v Litoměřicích před
třemi lety bylo 0,83 automobilu na jednu domácnost
a 431 vozidel na tisíc obyvatel. „V číslech přitom nejsou
zahrnuta služební auta,“ upozorňuje radní Hrbek. /eva/
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informujeme

Revitalizace bude
pozvolná

Technické služby se stěhují

Město učinilo další významný krok
ve smysluplném využití bývalých
kasáren. Postupuje tak v souladu
s veřejnou architektonickou
soutěží Společnosti Petra Parléře,
schválenou Komorou architektů
ČR před pěti lety. Ta vytyčila, jakým směrem se v atraktivní lokalitě nabízející výjimečné pohledy na
České středohoří a Polabí ubírat.
Využití objektu TSM spadá do
části určené pro služby a podnikatelské aktivity. V části vyčleněné
pro bydlení by mohly najít domov
až dvě tisícovky obyvatel, a to s
veškerým potřebným zázemím
jako škola, školka, sportoviště, ale
třeba i domov pro seniorů.
„Je zřejmé, že bez silného
partnera to však nepůjde vzhledem k tomu, že Litoměřice mají
každoročně na investice volných
zhruba 70 až 80 milionů korun.
Zbývající část tvoří mandatorní,
tedy povinné výdaje,“ poukázal
Karel Krejza na finanční možnosti
města.
/eva/

Další z bývalých vojenských objektů v kasárnách
Pod Radobýlem svítí novotou. Slavnostním předáním
díla a jeho kolaudací byla v srpnu ukončena rok trvající rekonstrukce objektu pro podnikatelské využití,
zahrnující i vybudování parkovací plochy pro 23
osobních automobilů a 6 nákladních vozidel. Nové
sídlo zde najdou Technické služby města.
Jde o dvoupodlažní objekt bez podsklepení, který
byl postaven mezi lety 1911 až 1916. Řadu let
sloužil jako sídlo Posádkové hudby. Stavební
úpravy zásadním způsobem nezměnily vzhled,
pouze byla odstraněna přízemní přístavba na jižní
straně objektu. Došlo k výměně všech výplní otvorů, výměně střešní krytiny, zateplení apod. „Děkuji
firmě Hartex, protože dílo bylo zkolaudováno a
předáno o půl roku dříve, než stanovoval termín,“
pochválil místostarosta Karel Krejza dodavatele.
Realizace si vyžádala 23,7 milionu korun, z
čehož 14,5 milionu činila dotace z programu
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů,
spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím Agentury pro podporu
podnikání a investic CzechInvest. „Litoměřický
projekt je ukázkou toho, jak lze velmi dobře revitalizovat zchátralou a nevyužívanou budovu, a posílit
tím další rozvoj města,“ konstatoval Jan Hana,
vedoucí oddělení brownfields MPO.

Město hodlá objekt s administrativním zázemím,
archivy, skladem, sociálním zařízením, kuchyňkou a
parkovištěm pronajmout. „Do výběrového řízení se
přihlásil pouze jeden zájemce, a to Technické služby
města,“ informoval místostarosta Karel Krejza. V těchto
dnech proto začalo přesídlení TSM, které tak uvolní dosud využívané areály Na Kocandě a v záplavové zóně u
Labe. O jejich budoucím využití rozhodnou zastupitelé.
TSM nově získají kvalitní zázemí umožňující
další rozvoj. Mimo jiné by v blízkosti jejich nového
sídla měl být vybudován i nový sběrový dvůr,
neboť kapacita současného dvora v Nerudově ulici
již kapacitně nestačí.
Text a foto: Eva Břeňová

unikátní sbírky v litoměřicích

Památník národního písemnictví vybudoval centrální depozitář

Hlavní budova literárního archivu (vlevo) je s oddělením uměleckých
sbírek a knihovnou propojena tunelem.
Foto: Iveta Hejduková
Město Litoměřice je vlastníkem zhruba 80
procent bývalých kasáren Pod Radobýlem.
Zbývající část odprodal stát ve veřejné dražbě. Kromě jiného je zde i centrální depozitář
Památníku národního písemnictví.
Památník národního písemnictví vybudoval v
Litoměřicích moderní centrální depozitář, kde je
v současné době deponována převážná většina
jeho fondů. Ve zrekonstruovaných bývalých dělostřeleckých kasárnách najdeme tři oddělení – v
budově A sídlí oddělení literárního archivu, v sousední budově B pak oddělení uměleckých sbírek
a knihovny. V současné době je zde uloženo
téměř dva tisíce archivních fondů, kolem čtyř set
tisíc sbírkových předmětů a rozsáhlý knižní fond.
Památník národního písemnictví spravuje
soubory uměleckých děl, spisů a dokumentů
a mapuje vývoj literatury v českých zemích
od 18. století do současnosti. Počátkem roku

Památník národního písemnictví do Litoměřic uložil rozsáhlé soubory
uměleckých děl.
Foto: Ota Palán

2016 se začaly stěhovat sbírky z pronajatých
prostor ve Starých Hradech a na zámku Duchcov
právě do Litoměřic. Ty se dnes mohou pyšnit
dílem Kupky, Preissové, Arbese, Haškové, Štorcha, Vrchlického, Wericha a dalších významných
osobností literatury, výtvarného umění a knižní
kultury. „V oddělení literárního archivu uchováváme především písemné pozůstalosti osobností
z kulturního prostředí. Obsahem bývá korespondence, rukopisy, poznámky, doklady, fotografie,
ale také jejich osobní předměty. Zmínil bych
například Arbesovu břitvu na holení, jeho půllitr,
sbírku brýlí či posmrtný šál,“ popisuje jeden z
unikátů oddělení literárního archivu kurátor depozitáře Tomáš Bárta Pražák.
Počátkem roku 2020 proběhlo zahájení
provozu oddělení uměleckých sbírek a knihovny.
Zaměstnanci zde pečují například o dílo Jiřího
Karáska ze Lvovic, Jana Konůpka, Toyen či Františka Koblihy. Budovy centrálního depozitáře jsou

kompletně zrekonstruované, vybavené moderní
technologií či kompaktními regály. Jsou zde také
místnosti technicky uzpůsobené pro uložení
nestabilních materiálů.
„Badatelská veřejnost nás může po předchozí domluvě navštívit a čerpat zde informace.
Návštěvníkům je archiv zpřístupněn v pracovní
dny od 9 – 16 hodin,“ upřesňuje možnosti pro
badatele Bárta Pražák. V centrálním depozitáři
bývají veřejnosti také prezentovány vybrané
archiválie formou menších výstav.
Budovy, ve kterých centrální depozitář sídlí,
byly postaveny před rokem 1914 a sloužily jako
kasárna již v době první republiky. V letech 1944
– 1945 zde byli internováni vězni, kteří pracovali
v podzemní továrně Richard. Po válce zde působila Československá lidová armáda a následně
Armáda České republiky. Ta budovy jako kasárna
užívala až do konce 90. let 20. století.
Iveta Hejduková

INFORMUJEME
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ

KRAJSKÉ VOLBY

Unikátní objekt staré radnice
bude rekonstruován

Roušky jsou
nezbytné

Objekt staré radnice, jenž je národní kulturní památkou a v současné době v něm sídlí Oblastní
muzeum, čeká stavebně náročná
modernizace. Město Litoměřice
získalo z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) 43 milionů korun
na realizaci projektu vyčísleného
na 48 milionů korun.
Kompletní rekonstrukcí za dodržení přísných podmínek stanovených s ohledem na unikátnost
objektu památkáři projde interiér
muzea, fasáda i střecha budovy. V prostoru, kde doposud
sídlil butik s oblečením, vznikne
návštěvnické centrum s recepcí,
obchůdkem, šatnou a kompletním
zázemím. Počítá se také
s výtahem z dvorního traktu,
který zajistí bezbariérový přístup
handicapovaným návštěvníkům
muzea,“ charakterizovala projekt
Andrea Křížová, vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu.
Zatímco vlastníkem objektu je
město Litoměřice, zřizovatelem
Oblastního muzea, který v něm
sídlí, je Ústecký kraj. Ten přislíbil
modernizaci a zatraktivnění
expozice s využitím inovativních a
edukativních prvků tak, aby byla
pro návštěvníky přitažlivější.
„Předpokládáme, že stavbu
zahájíme ve druhé polovině
příštího roku. Bohužel zhruba
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Již v pátek a v sobotu, tedy 2.
a 3. října, se uskuteční volby
do krajského zastupitelstva. Na
řadě míst v republice se konají
současně s volbami do Senátu,
Litoměřicka se však tato volba
netýká.
Krajské volby se letos uskuteční za přísných hygienických
podmínek. Do volebních místností
si nezapomeňte vzít ochranu
horních cest dýchacích, tedy
roušku, šátek apod. Volební
okrsky zůstávají v Litoměřicích
beze změn.
/eva/

participace občanů

Komunitní zahrádka
bude u závor

Budova staré radnice vznikla ve 14. století. Po velkém požáru byla v
16. století přestavěna do renesanční podoby. Dvoupatrová renesanční
stavba patří k nejstarším v Čechách. K význačným interiérovým
prvkům patří vnitřní schodiště a síň s obklady pocházejícími z roku
1541.
Foto Eva Břeňová
dva roky bude v té souvislosti návštěvníkům muzeum
uzavřeno,“ dodala Andrea

Křížová. Předpokládaná doba
realizace projektu je dva roky od
zahájení stavby.
/ihe/

RUŠENÍ NOČNÍho KLIDu

Zákon vyhnal kuřáky před provozovny
Není noci, aby si obyvatelé v několika městských částech nezavolali ke zklidnění hostů
restauračních zařízení městskou policii. Po
standardní 22. zavírací hodině občas řádí
v ulicích opilci, po ní před podniky s delším
provozem hlučí kuřáci a jejich kamarádi. Hluk
téměř každou noc převyšuje hladinu stanovenou zákonem pro noční klid.
Krajním řešení by mohlo být vydání městské
vyhlášky, která by regulovala dobu provozu restauračních zařízení. K tomu, ač jsou pod tlakem
svých členů, se zatím nepřiklonil výbor Sdružení
vlastníků jednotek (SVJ) na sídlišti Pokratice. Věří,
že se nakonec dohodnou s provozovateli objektu
Star Arena a najdou řešení problému.
Setkání výborů se zástupci provozoven 31.
srpna se totiž uskutečnilo ve chvíli, kdy byl
překročen práh trpělivosti obyvatel sídliště,
především pak bydlících v ulicích U Kapličky a
Kubínova. Ač v diskuzi to občas zajiskřilo, všichni

pochopili, že je nutné se dohodnout, třeba
i s kompromisy. Pozvání na schůzku přijali
místostarosta Lukas Wünsch a zástupce velitele
městské policie Robert Čelko. „Setkání jsem
svolal na základě stížností našich spolubydlících,
kteří jednání podpořili písemně. Pro ilustraci uvedu slova jedné starší nemocné paní: Každý večer
nemohu usnout kvůli hluku, rvačkám, hlasitým
diskusím a zpěvu. Bojím se otevřít okno, natož je
napomenout. Mám strach,“ uvedl v úvodu Miloš
Koňařík. Po něm se rozproudila čilá diskuze, ve
které zástupci společenství informovali
o svých zkušenostech s rušením nočního klidu
a navrhovali řešení.
„I naše společenství si udělalo průzkum
mezi obyvateli k rušení nočního klidu, mohu tak
potvrdit, že jsou jím postiženy víc než dvě třetiny
obyvatel panelových domů. Hluk se totiž šíří mezi
nimi ozvěnou. Řešením by mohlo být například
vybudování kuřárny,“ navrhl Maximilian Proch.
„Není pravda, že bychom se nesnažili uvedené

Komunitní zahrádka jako vítězný
projekt letošního participativního
rozpočtu bude u pokratických
závor vedle sběrného dvora.
„Všechny strany s umístěním souhlasily a věříme, že se nám projekt
podaří zrealizovat do konce roku,“
uvedla koordinátorka Zdravého
města a MA21 Irena Vodičková.
Komunitní zahradničení zvítězilo v
letošním participativním rozpočtu,
na kterém se podílí litoměřická
veřejnost. Sešlo se celkem 17
námětů, z nichž bylo vybráno
devět, o kterých občané hlasovali
do 7. června. Hlasování probíhalo
prostřednictvím anketní aplikace
Mobilního rozhlasu. Každý měl dva
hlasy, zúčastnilo se 723 lidí, kteří
zaslali celkem 1407 hlasů. /fik/

potíže řešit. Nemáme však jen problém s hlukem,
někteří zákazníci porušují i pravidla stanovená
pro vnitřní provoz, domluva na mnohé neplatí.
Není ani pravda, že policie je bezzubá, často ji
sami voláme a problémové zákazníky umravňujeme,“ vysvětlil vedoucí hostinského provozu
Jiří Kampf. „Uvažovali jsme vyřešit problém s
kouřením pomocí předzahrádky, ale od toho jsme
nakonec ustoupili i právě z důvodů šíření hluku.
Po dnešní schůzce budeme jednat s majitelem
nemovitosti, zda by svolil s vybudováním kuřárny
uvnitř objektu nebo přístavby pro kuřáky,“ dodal
zástupce provozovny Star Casino Karel Hamr.
Miloš Koňařík navrhl, aby provozovatelé do
konce října nejen s majitelem, ale i s odborníky,
navrhli řešení problému a seznámili s ním výbory
v listopadu. „Jsem rád, že dnešní sezení mělo
spíše pracovní charakter. Sešli se lidé, sice z
opačných stran problému, ale našli ochotu
jednat. Jsem toho názoru, že je lepší jednat,
než si jen stěžovat a přenášet řešení na druhé.
Vaše schůzka je dobrým příkladem i pro ostatní
části našeho města, kde se vyskytují podobné
problémy,“ uvedl v závěru jednání místostarosta
Lukas Wünsch, který přislíbil pomoc i ze strany
městského úřadu.
Václav Sedlák

6

KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

PhDr. Filip HRBEK / ODS

Mgr. M. KOCÁNEK / ANO

Mgr. Petr PANAŠ / Zelení

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí?“

„Budoucnost vidím v trvale
udržitelném cestovním ruchu“

„Startovací bydlení je nutné
dále prosazovat“

Litoměřice jsou označovány
za perlu severních Čech. Ano,
naše město má svůj osobitý
genius loci, který je v regionu
jedinečný a nezaměnitelný. Litoměřice nejsou průmyslovým
městem, ale spíše městem
drobných živnostníků, díky
kterým mají svůj charakteristický ráz.
V dnešní době covidové jsou živnostníci
jedním z nejohroženějších ekonomických subjektů. Největší výpadek tržeb pocítili zejména
poskytovatelé služeb v cestovním ruchu a na něj
navazujících odvětvích. Díky pandemii se změnila
struktura návštěvníků ubytovacích a stravovacích zařízení. Zahraniční turisté zůstali doma a
cestovní ruch tak stál, takřka výlučně, na tuzemských návštěvnících. Následný výpadek daňových
příjmů obcí byl kompenzován jednorázovým
příspěvkem ve výši 1.250 Kč na obyvatele ze
strany Ministerstva financí. V případě Litoměřic
se jednalo o více jak 29,8 mil. Kč. Celkově pak Ministerstvo financí vyplatilo obcím 13,4 miliard Kč.
Nyní je však nezbytné začít připravovat podmínky pro návrat zahraničních turistů a zároveň
se snažit o udržení českých cestovatelů na našem území. Klíčová v tomto ohledu bude dopravní
a turistická infrastruktura.
V poslední době budí vášně alternativní trasy
vysokorychlostní tratě (VRT). Jejím účelem je časové přiblížení vzdálených míst. Tato konektivita
je pro rozvoj cestovního ruchu důležitá. Cesta z
Litoměřic do Prahy se po zprovoznění tratě zkrátí
ze současných zhruba 90 minut na třetinu. Není
však možné, aby trať na jedné straně spojovala
regionální centra a na straně druhé bezohledně
rozdělila historické katastry obcí. Hledání optimální varianty tak bude velkou výzvou. Věřím, že
ve výsledné variantě budou zohledněny zájmy i
těch nejmenších obcí.
Litoměřice leží na Labské stezce, která není
na území Ústeckého kraje stále dokončena! Tento
neutěšený stav by se měl ale již brzy změnit a
cyklisté se můžou těšit na dva nové úseky Třeboutice – Nučnice a Račice – Hněvice. Je to další
předpoklad k přilákání cyklistů do Litoměřic.
Budoucnost vidím v trvale udržitelném
cestovním ruchu na území našeho města s
akcentem na ochranu životního prostředí.

Projekt startovacích bytů v
rámci aktivní energetické budovy v kasárnách Dukelských
hrdinů skončil neúspěšně.
Myslím si, že by však město
nemělo na stavbu startovacích bytů rezignovat. Jsou
totiž třeba a cítí to tak i
naši občané. Proto se tato potřeba pravidelně
umisťuje na Fórech Zdravého města i Fórech
mladých.
Co je vlastně startovacím bydlením myšleno?
Jedná se o druh nájemního ubytování, které
je poskytováno mladým občanům zahajujícím samostatný život, ovšem pouze na dobu
určitou. Mladí za cenově zvýhodněné nájemné
budou mít šanci si za ušetřené peníze spořit
na zajištění vlastního budoucího bydlení. Po
ukončení školy a nástupu do zaměstnání se
téměř každý chce ať už sám, ale zejména
s partnerem, osamostatnit. Založení rodiny
a s tím související výchova dětí jsou navázány na vlastní bydlení. Když se mladým nedaří
stabilní bydlení zajistit, může to vést
k odkládání rodičovství do vyššího věku. Pokud
už rodina děti má, ale nemá svůj byt, není to
pro většinu ideální. V minulosti bývalo standardem, že spolu žili rodiče i děti po celý život pod
jednou střechou. Ovšem díky dnešnímu stylu
života i bydlení, urbanizaci, tlaku na dojíždění
do zaměstnání, není vícegenerační bydlení už
tolik vhodné a ani vyhledávané. Proto je pro
mladé tolik potřebné zajištěné bydlení, které
ovšem není. A to je chyba. Více obyvatel přináší větší množství peněz do městské pokladny
(systém rozpočtového určení daní). Pokud
mladí z města odcházejí, je to špatně
a může to mít dlouhodobé negativní následky.
Litoměřice nové byty nestaví. Většina bytového fondu byla zprivatizována a ten zbytek už
na startovací bydlení použít nelze. Nezbývá,
než byty postavit. Vím, že to je drahé, ale
v tomto případě se bude jednat o účelně
vynaložené peníze.
Pokud se do budoucna bude rozhodovat
o tom, kam směřovat finance, tak já mám
jasno. Zajištění startovací bydlení je pro mne
jasná priorita.

V zastupitelstvu města jsme
byli bohužel nuceni projednat
ukončení projektu PAVE,
který měl městu zajistit
přes 50 nízkoenergetických
nájemních bytů, a na který
jsme byli hrdí nejen kvůli jeho
technické pokročilosti, ale i
kvůli získání dotace 50 milionů. Prvním důvodem
k ukončení byla výrazně horší statika tohoto
bývalého vojenského objektu, než říkaly provedené průzkumy. Takto narušená statika by sebou
totiž nesla prodražení výstavby v řádech milionů,
a to navíc s nejistým výsledkem „křivých stěn“.
Druhým důvodem pro ukončení projektu pak byl
propad příjmů města způsobený celosvětovou
ekonomickou krizí. Celkové náklady na projekt
byly totiž 150 milionů korun, z nichž 50 milionů
měla tvořit již zmiňovaná dotace a zbývajících
100 milionů mělo město čerpat z bankovního
úvěru. Jen populista či nezodpovědný hazardér by
za dané ekonomické krize zavázal město čerpáním
100 milionového úvěru, když by třeba za půl roku
mohl zjistit, že jeho další splácení je již nad jeho
síly. A tak pro nás, jakožto zodpovědné zastupitele a radní, nezbylo jiné východisko než tento
projekt, na jehož výsledek jsme se těšili, ukončit.
Máme zodpovědnost nejen k nám samým, ale i k
našim následovníkům a rozhodně nechceme jako
někteří čelní představitelé českého státu zadlužovat společnou budoucnost nás všech.
Již po prvotních signálech, že projekt bude asi
nutné ukončit, se v našem městě bleskurychle
objevili tací, kteří začali vykřikovat o promarněných prostředcích na přípravu projektu, o nezodpovědnosti při plánování a podobně. Oni sami by
prý žádný takový projekt nezkusili. A to je právě
ten rozdíl – kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také
nikdy ničeho nedosáhne. Pokud bychom se jen
„vezli“ bez snahy připravit odvážné projekty, nikdy
by v našem městě nebyly nové či kompletně
rekonstruované parky, zimní stadion, hrad, domov
pro seniory, autobusové nádraží, vědecko-výzkumná centra, revitalizované části sídlišť, opravené
silnice či modernizované učebny – souhrnně za
posledních několik volebních období projekty
za více než 3 miliardy korun. A tak ani po tomto
nezdaru se nesmíme v rozvoji našeho města ze
strachu z případného neúspěchu zastavit. Mohli
bychom totiž začít zahnívat.

Radní podpořili lid
v Bělorusku

podpora podnikatelů

Iniciativa „Pomoz a vyhraj“
již má své výherce
Iniciativa města „Pomoz a vyhraj“,
vyhlášená městem v červnu na
podporu lokálním živnostníkům,
kteří museli v době nouzového
stavu uzavřít či omezit svou
živnost, již má své výherce.
Účastníci soutěže zasílali v obálkách do 28. září účtenky z místních provozoven, kdy mohli vyhrát
dvojnásobek částky na dokladu v
maximální výši pět tisíc korun.

Za účasti zástupců městského úřadu proběhla celkem čtyři
slosování (7., 14., 21. a 29. září),
přičemž v každém z nich bylo
vylosováno pět výherců. Vylosovaní účastníci soutěže nejvíce
dokládali účtenky z pohostinství,
nákupu obuvi či oblečení. Objevily se také doklady z hračkářství
nebo hodinářství.
O způsobu předání výhry budou výherci informováni. /ihe/

Vedoucí živnostenského úřadu
Marcela Škrancová a tajemník
městského úřadu Milan Čigáš
při losování účtenek.
Foto Eva Břeňová

Rada města projevila solidaritu s
demonstrujícími občany Běloruska,
kteří požadují opakování prezidentských voleb. Odsoudila násilí
páchané na občanech Běloruska v
rámci jejich oprávněného požadavku na uspořádání svobodných
a demokratických voleb.
Projednání situace v Bělorusku radou města inicioval zastupitel Jiří
Adámek. „Je velice důležité nevnímat svobodu jako samozřejmost.
Připomínáme si okupaci z roku
1968, odkaz pana Havla z roku
1989, vyvěšujeme vlajku Tibetu.
Mou myšlenkou bylo podpořit Bělorusy alespoň symbolicky takto na
dálku,“ sdělil Jiří Adámek.
/tuc/
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KOMUNÁLNÍ ODPAD

Na úřad je lepší se objednat

Blíží se splatnost
poplatku

Na Městský úřad v Litoměřicích
je lepší se dopředu objednat, a
vyhnout se tak případné delší
čekací době a zbytečné rizikové
situaci související s větší koncentrací občanů čekajících
v jedné místnosti.

Složenky související s platbou poplatku za komunální odpad dostali
do svých poštovních schránek
obyvatelé Litoměřic. Platbu musejí
provést do 31. října. Výše ročního
poplatku je stejná jako v předchozích letech, tedy 498 korun za
osobu. Osvobozeny jsou děti do
jednoho roku.
Poplatek lze zaplatit hotově
nebo kartou osobně na hlavní
pokladně městského úřadu v
Pekařské ulici, nebo přímo na oddělení poplatků, či bezhotovostně
na účet 115-2849330227/0100
vedený u Komerční banky.
„Prosíme spoluobčany, aby
maximálně využívali bezhotovostních plateb,“ uvedla vedoucí
ekonomického odboru městského
úřadu Iveta Zalabáková. U bezhotovostní úhrady je potřeba, aby
byla připsaná na účet nejpozději
31. října. Při nedodržení termínu
splatnosti bude poplatek navýšen.
Veškeré údaje pro bezhotovostní platbu budou uvedeny
na složence. „Variabilní symbol
zůstává stejný z loňského roku a
v případě pochybností ho sdělíme
občanům po telefonu,“ upřesnila
Kamila Frková z oddělení poplatků.
Více informací na číslech 416
916 142, 416 916 144.
/fik/

A to obzvláště poté, co se
v Lovosicích na městském úřadu
a posléze i v Roudnici n. L. ocitl
v karanténě odbor dopravy a
silničního hospodářství, a občané
se ve značné míře začali obracet
na pracoviště v Litoměřicích, kde v
posledních dnech vyřizují více než
dvě stě úředních záležitostí denně.
Je lepší se proto objednat
dopředu, a to buď telefonicky,
e-mailem nebo prostřednictvím
webových stránek města a sekcí
„Potřebuji si vyřídit“ nebo „Rezervační systém“. Předejdete tak
zbytečným rizikovým situacím.
Důležité to je obzvláště na již
zmíněném odboru dopravy a
správním odboru v souvislosti
s vydáváním občanských průkazů
a pasů. Využít je ale možno
i ústecký magistrát.
„V některých konkrétních
případech, například při nahlížení
do spisovny stavebního úřadu

Městský úřad v Litoměřicích od 1. září zavedl znovu povinnost nosit při
návštěvě radnice roušky nebo alternativní zakrytí nosu a úst. Reaguje
tak na nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.
Foto: Radim Tuček
(https://www.litomerice.cz/
potrebujivyridit/10495-nahlizenido-spisovny-stavebniho-uradu),
pak lidé nebudou muset absolvovat cestu dvakrát, ale jen
jednou, protože dotyčný úředník
se na ně po vyplnění formuláře
bude moci připravit dopředu,“
upozornil tajemník městského
úřadu Milan Čigáš. Zároveň občany plánující návštěvu radnice

nabádá k zodpovědnosti při
nošení roušek či jiných prostředků zakrývajících ústa a nos.
„Děkujeme tímto návštěvníkům
úřadu za trpělivost a vzájemnou
toleranci,“ říká Milan Čigáš.
Zároveň se blíží termín
splatnosti poplatku za komunální
odpad. Nejen v tomto případě
je preferována bezhotovostní
platba.
/eva, tuc/

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD VŠEM

Jsme příkladem dobré praxe
Krizové potravinové balíčky pro
osamělé seniory, podpora místních
živnostníků i rodičů samoživitelů,
nový grafický vizuál města či vyšší
dostupnost služeb úřadu jsou
příklady dobré praxe města Litoměřice, které uvedla Ministerstvo
vnitra a Ministerstvo pro místní
rozvoj v odborných příručkách
vydaných v letošním roce.
Každým rokem se město Litoměřice
zúčastňuje motivační soutěže o
„Přívětivý úřad“ roku. Ministerstvo
vnitra pak z nejlépe hodnocených
aktivit úřadů vydává odbornou
příručku, kde seznamuje veřejnost
s příklady dobré praxe z jednotlivých lokalit. Litoměřice jsou v roce
2020 uvedeny jako příklad dobré
praxe v souvislosti se zavedením
detašovaného pracoviště matriky v
městské nemocnici i služby Czech
POINTu, stejně tak i se změnou
grafického vizuálu města.
V rámci publikace Úřad 21.
století – vize a současné trendy
se odborná veřejnost dočte i
to, jak litoměřický úřad pečuje o
své zaměstnance v rozhovoru s

tajemníkem Milanem Čigášem.
Po uvolnění mimořádných
opatření ministerstvo pro místní
rozvoj vydalo COVID-19 Sborník
dobré praxe z regionů a měst, který
popisuje podpůrné aktivity jednotlivých lokalit. V období epidemie
město Litoměřice pomáhalo jak
občanům z řad nejohroženějších
skupin, tak i místním živnostníkům.
Ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice městský úřad zaktivizoval
i Dobrovolnické centrum. Několik
stovek dobrovolníků pomáhalo s
roznosem krizových potravinových
balíčků, nákupem léků a donáškou
místním obyvatelům. Krizovou
komunikaci pro starosty a starostky
spádových obcí zajištovala kancelář
starosty a tajemníka městského
úřadu. Každý den obdrželi aktuální
přehled o přijatých vládních opatřeních ve dvou variantách. Přehledy
byly doplněny o aktuální informace
z městského úřadu.
Město Litoměřice bylo v roce
2019 vyhlášeno nejpřívětivějším
úřadem České republiky a od roku
2017 obhajuje první místo i v
Ústeckém kraji.
/fik/

BEZPLATNÁ SLUŽBA

Využijte Mobilního rozhlasu
Některé občany nedávno překvapila SMS zpráva odeslaná Mobilním
rozhlasem uživatelům této služby
poskytované městem zdarma.
Obdrželi ji ti, kteří se v minulosti
registrovali do informační služby
Mobilní rozhlas, uvedli telefonní
číslo, ale neuvedli svoji e-mailovou
adresu. Tudíž jim chodí pouze
závažné krizové SMS zprávy (typu
pozastavení provozu městské
hromadné dopravy). Nedostávají
však e-mailem pravidelné týdenní

přehledy o nejzajímavějších a
nejzásadnějších událostech, které
město čekají (typu opravy silnic,
uzavírek a pořádání kulturních akcí,
odstávek vod a podobně).
A to je škoda. Smyslem krátké
SMS, která má v této aplikaci
omezený počet znaků, tedy bylo
upozornit na možnost dalšího
využití služby, která je městem
poskytována občanům bezplatně.
Jde o rychlý komunikační nástroj,
jehož význam stoupá obzvláště v
současných dnech.
/eva/
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Výtahy prochází
modernizací

Testování samoplátců je až
do odvolání pozastaveno

Tři výtahy v gynekologickém pavilonu (E) prochází od poloviny září
kompletní modernizací. Po jejím
dokončení bude novou technologií
vybaveno všech pět výtahů tohoto
pavilonu.
„U výtahů budou vyměněny
výtahové stroje včetně motorů,
lana a elektronika, zachovány
zůstanou výtahové kabiny. Provoz
výtahů poté bude tišší, plynulejší,
spolehlivější a výrazně energeticky úspornější,“ vyjmenoval
hlavní výhody Miroslav Janošík
z oddělení investic. Během prací
dojde v provozu výtahů v pavilonu
E k menším omezením, která ale
nenaruší chod pavilonu.
Modernizace výtahů v celé
nemocnici probíhá postupně.
Kromě dvou výtahů v pavilonu E
byly již dříve modernizovány také
všechny výtahy v pavilonech F a H,
zčásti i v pavilonu G. Letošní vlna
modernizace výtahů, které zde
nepřetržitě slouží již od roku 1993,
si vyžádá investici ve výši 2,4 milionu korun s DPH. Tyto prostředky
půjdou ze zdrojů nemocnice. (nk)

DOBROČINNÁ AKCE

Výsledkem jsou nové
kojenecké váhy
Dvě nové kojenecké váhy Seca za
48 tisíc korun jsou nově v užívání
na dětské nefrologické ambulanci a na lůžkové stanici kojenců
dětského oddělení litoměřické
nemocnice. Tyto velmi přesné
a metrologicky ověřitelné váhy
byly na oddělení zakoupeny díky
výtěžku z dobročinné akce Jozefa
Pásztora konané v listopadu
loňského roku, na které se díky
dobrovolným příspěvkům za
polévku a guláš vybralo 45 tisíc
korun.
/nk/

VÝSTAVA

Naděje v beznaději
„Naděje v beznaději“ je název
výstavy, která od 3. září vévodí
fotogalerii v hale nemocnice. Jde o
soubor snímků, které zde u příležitosti 30. výročí založení prezentuje
charitativní organizace NADĚJE.
„Snažíme se pomáhat lidem,
kteří naši pomoc potřebují, a nevyhýbat se těm, které už ostatní
zavrhli pro jejich nouzi, nemoc
nebo slabost. Chceme poskytovat (nejenom) lidem v nouzi
naději na lepší zítřky. Bez okolků
ale přiznáváme, že často při vykonávání naší práce čelíme různým
obtížným překážkám, jež ztěžují
plnit naše poslání pomáhat. To
je ta beznaděj,“ uvádí NADĚJE ke
své výstavě, jež potrvá do konce
října.
(nk)

Vzhledem k nedostatku testovacích souprav od dodavatele
z důvodu krácení dodávek pro
Českou republiku musela litoměřická nemocnice od 27. srpna až
do odvolání pozastavit testování
samoplátců na COVID 19. Jde
o situaci, kterou nemocnice
nemůže ovlivnit.
Naopak odběry lidí indikovaných
Krajskou hygienickou stanicí v
Ústí nad Labem, obvodními lékaři
či pediatry nadále probíhají a
počty odebraných vzorků se
s ohledem na kapacitní možnosti
zvyšují.
V tuto chvíli je nezbytnou
podmínkou odběru vyplnění registračního formuláře
umístěného na webových stránkách nemocnice. Zde je možno
vybrat si den, který dotyčné
osobě vyhovuje, ale hlavně nabízí
ještě volné kapacity. Denně může
být odebráno až 150 vzorků,
přičemž dopolední hodiny (8 - 12)
jsou určeny lidem indikovaným
hygieniky nebo lékaři a odpolední
(12 - 16 hodin) jsou vyhrazeny
pacientům s potvrzenou registrací, pacientům nemocnice a
zaměstnancům. „Aktuálně však
můžeme odebírat maximálně
100 vzorků. Navýšit toto číslo
v současné době bohužel nelze,
protože kapacita laboratoře, kam
vzorky odesíláme, je naplněna,“
vysvětlil předseda představenstva Nemocnice Litoměřice,
a.s. Radek Lončák a dodal, že

Maximálně sto vzorků denně odebere litoměřická nemocnice. Na kapacitní limity naráží laboratoř.
Foto: Karel Pech
nemocnice intenzivně hledá další
dostupné kapacity. Jde však o
systémovou celorepublikovou
záležitost.
V důsledku velkého nárůstu
počtu pacientů přicházejících na
odběry muselo dojít ke změně v
organizaci přístupu
k odběrovému místu nemocnice.
„Příchozí nově vcházejí vyznačeným bočním vchodem tak,
aby se nepotkávali s ostatními
pacienty ambulancí, zaměstnanci
nemocnice apod., a snížilo se tak
riziko přenosu případné nákazy,“
charakterizoval aktuální stav
Radek Lončák.
Pro další vývoj situace
ohledně testování samoplátců
je třeba sledovat aktuality na
webových stránkách nemocnice
(https://www.nemocnice-lt.cz/
aktuality/)
Eva Břeňová

Platí zákaz návštěv
Kvůli epidemii platí zákaz
návštěv na všech lůžkových odděleních. Kontakt s hospitalizovanými je možný za určitých podmínek.
V případě pacienta ve vážném
stavu rozhodne o návštěvě lékař.
Návštěvy jsou umožněny i nadále
v případech, že se uskuteční mimo
lůžkové oddělení, přičemž preferováno je setkání venku, pokud to
zdravotní stav umožňuje. Balíčky
pro hospitalizované je možné
předávat prostřednictvím personálu
přímo u vchodu na oddělení, příp. se
na předání balíčku domluvit
s blízkým mimo prostory oddělení.
Na dětském oddělení jsou návštěvy
povoleny pouze rodičům hospitalizovaného dítěte. Přítomnost otce
u porodu je umožněna.
(Pozn.: stav platný k 23.9.)

STátNí rozpočet

Nemocnice žádá o odměny pro zaměstnance
Podáním žádosti o poskytnutí dotace zareagovala koncem srpna Nemocnice Litoměřice, a.s. na
dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR
s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií
COVID-19“.
Nemocnice tímto krokem usiluje pro své zaměstnance
o finance ze státního rozpočtu, které mají být odměnou za zvládnutí jarní vlny epidemie COVID-19.
„Jsme si vědomi mimořádného nasazení, které
zaměstnanci naší nemocnice všech profesí prokázali v
době pandemie. Proto jsme ani na chvíli s podáním žádosti neváhali,“ ujistil předseda představenstva Radek
Lončák. Program, který ministerstvo vypsalo v srpnu,
umožňuje nemocnici získat částku téměř 65 milionů
korun. „Ty budou v případě úspěšné žádosti vyplaceny
formou mimořádných odměn, jejichž výše se bude
odvíjet nejen od výše úvazku pracovníka, ale také podle

hodin, které v období březen až květen 2020 skutečně
odpracoval,“ objasnil podmínky ekonomický ředitel Vladimír Kestřánek a dodal, že s mimořádnými odměnami
krytými touto dotací je samozřejmě počítáno jak pro
zdravotnické, tak i nezdravotnické profese.
Základ pro výši odměny je 25 000 korun za
jeden měsíc při úvazku 1,0 pro všechny zdravotnické
pracovníky, pro ostatní zaměstnance je základ pro
výši odměny 10 000 korun za jeden měsíc při úvazku
1,0. Vyplacená odměna z tohoto programu u každého
zdravotnického pracovníka nesmí přesáhnout 75 000
Kč a u každého nezdravotnického pracovníka 30 000
Kč za uznatelné odpracované hodiny v období
od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020.
Ministerstvo zdravotnictví by finanční prostředky
mělo uvolnit na začátku října s tím, že zaměstnancům,
kteří se v litoměřické nemocnici jakýmkoli způsobem
podíleli na zvládnutí epidemie COVID-19, by měly být
vyplaceny v nejbližším výplatním termínu po obdržení
dotace.
Naďa Křečková

CESTOVNÍ RUCH
ZAHRADA ČECH

BONUS NÁVŠTĚVNÍKŮM

Návštěvnost klesla o polovinu

MĚSTO NABÍDLO
VSTUP ZDARMA

Zhruba poloviční návštěvnost oproti předchozím
letům hlásí Zahrada Čech. 44. ročník veletrhu se
uskutečnil od 11. do 19. září a na počtu lidí se
podepsala současná epidemiologická situace.
Výstava byla i v letošním roce hrdým partnerem
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, který
zde v čele s hejtmanem oslavil 20. výročí existence kraje. Do Litoměřic dorazil i ministr zemědělství
Miroslav Toman a řada dalších hostů. Akci zpestřilo
vyhlášení soutěží Regionální potravina Ústeckého
kraje a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje –
kraje Přemysla Oráče, Den s receptářem, vyhlášení
Zelí roku 2020 a mnoho dalších akcí. Vystoupila řada
umělců, včetně Heidi Janků, Standy Hložka, Vladimíra Hrona, Milana Drobného a Petra Koláře.
„Jsme velice rádi, že se akce mohla uskutečnit,
byť za přísnějších hygienických opatření schválených
krajskou hygieničkou, která se osobně zúčastnila
slavnostního zahájení. Děkujeme městu Litoměřice,
které nás nenechalo padnout na úplné dno a pomohlo nám provozní dotací, a také Ústeckému kraji, který
se rozhodl uspořádat oslavy svého 20. výročí u nás

Lidé, kteří na Zahradu Čech dorazili, byli spokojeni.
Sortiment nabízeného zboží i program byl rozmanitý
stejně jako v předchozích letech. Foto Eva Břeňová
na výstavišti, a tím výrazně napomohl startu této
výstavy,“ uvedla obchodní, marketingová a provozní
ředitelka Michaela Mokrá.
/jak/

CERTIFIKACE
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Několik desítek návštěvníků
zářijové Zahrady Čech využilo
turistického bonusu nabídnutého
městem Litoměřice a zdarma
navštívilo vyhlídkovou věž Kalich
nebo podzemní expozici Důl
Richard v proměnách času.
„Bonusem představujícím
bezplatný vstup na dva zajímavé
turistické cíle v centru města dle
vlastního výběru, poskytnutým
k zakoupené vstupence na výstaviště, jsme reagovali na loňské
marketingové šetření agentury
CzechTourism. Vyplynulo z něj
totiž, že 77 procent návštěvníků
Zahrady Čech, kteří do Litoměřic přijeli z jiných regionů České
republiky, nepodniklo žádné jiné
aktivity ve městě kromě návštěvy
samotné výstavy,“ vysvětlila
marketingová manažerka města
Martina Vondráková. Zájemce
o návštěvu centra města
přepravovala zdarma tam i zpět
kyvadlová doprava organizovaná
společností Zahrada Čech. /eva/

SEZÓNA SKONČILA
Infocentrum obhájilo
vysokou kvalitu služeb Domácí turistiku
Informační centrum města Litoměřice je držitelem
značky Q, která návštěvníkům zaručuje kvalitu poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu.

DORAZILI HERCI ZE SLUNEČNÉ. „Den pro děti“ spojený
s rozloučením s prázdninami si na konci srpna užilo na
výstavišti několik tisíc dětí i dospělých. Tak vysokou
návštěvnost ovlivnil fakt, že dorazili herci z oblíbeného
televizního seriálu Slunečná, vysílaný televizí Prima. Na
snímku herec Marek Lambora společně s Evou Burešovou a Lukášem Langmajerem. Roadshow moderovala
Eva Decastelo.
/ihe/, foto: TV Prima

„Letos naše informační centrum opět obdrželo vynikající hodnocení kvality ve všech oblastech,“ uvedla
marketingová manažerka Martina Vondráková.
Český systém kvality služeb je dobrovolný
nástroj, který systematickým způsobem pomáhá
ke zvyšování kvality služeb v organizacích cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem
systému je Ministerstvo pro místní rozvoj, které
spolupracuje s vybranými profesními asociacemi cestovního ruchu a další profesní a odbornou
veřejností.
Nejvyššího možného bodového hodnocení
kvality poskytovaných služeb letos dosáhlo IC i v
hodnocení CzechTourismu a Asosicace turistických
informačních center.
/fik/

VOUCHER

Okruh turisty opět zaujal
Okruh církevní památky - turistický produkt, jenž mají
návštěvníci Litoměřic v létě k
dispozici a který umožňuje vstup
do několika litoměřických památek na jednu vstupenku,
se i letos těšil velkému zájmu.
Čísla zakoupených voucherů
odpovídala obdobným číslům jako
v předchozích letech, což potvrzuje
zájem turistů o kombinované
vstupenky. Během září byly vybrané

památky navíc otevřené pouze
od pátku do neděle. Z dostupných
čísel tak zaznamenal okruh přes
1200 vstupů.
Nejvíce návštěvníky lákaly
památky na Dómském pahorku.
Zpřístupněná katedrála sv. Štěpána
evidovala vedle vstupů na voucher
nejvíce jednorázových vstupů za
poslední tři roky. Letošní letní sezónu navštívilo katedrálu
od 27. června do 13. září 1843 turistů, což je o 12 % více než

v roce 2019 a o necelých 10 %
než ve 2018. Obdobným číslem se
může pochlubit i věž u katedrály. Tu
loni navštívilo od května do srpna
4061 lidí a letos ještě o 500 více.
A to byla věž zpřístupněna až o měsíc déle. Pokles turistů zaznamenal
pouze kostel Všech svatých.
Jednotlivé ukazatele tak odráží
chování a zájmy návštěvníků. Ti
touží po vyhlídkách, rozhlednách a
běžně nedostupných místech.
V návaznosti na problematiku
ohledně pandemie upřednostňovali
volnější, méně stísněné prostory.
Radana Kubíčková,
Destinační agentura
České středohoří

se dařilo udržet

Zhruba o třetinu méně cizinců,
než v předchozích letech zavítalo
v průběhu letních prázdnin do
informačního centra (IC). Například
loni v srpnu využilo služeb IC téměř
1700 zahraničních turistů, letos jen
přes pět stovek. V naprosté většině
se jednalo o mladší německy hovořící návštěvníky. Starší generace
vzhledem k epidemiologické situaci
zůstávala doma.
„Za pozitivní lze považovat fakt,
že se podařilo udržet návštěvnost
tuzemských hostů, kterých v srpnu
dorazilo do IC přes pět tisíc. I jejich
chování ale ovlivnil koronavir. Zájem
o průvodcovskou službu poklesl.
Lidé preferovali spíše venkovní
prostory,“ uvedla Hana Mildová,
pracovnice informačního centra,
jehož tržby ale nadále vzrůstají. Je
tomu tak díky stále pestřejšímu
sortimentu propagačních předmětů města a designových věcí
vyrobených v souladu s novým
grafickým vizuálem. „Těší nás, že
se propagační předměty města líbí.
Naučili se je kupovat nejen turisté,
ale jako dárky i Litoměřičané. Zájem
je i o nabízené produkty místních
podnikatelů, s nimiž spolupracujeme, jako pivo z Biskupského pivovaru, litoměřické víno, káva od Zobana
nebo lanýže z Čokolatérie. A další
novinky ještě chystáme,“ slíbila Eva
Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu,
do jehož správy IC spadá.
/eva/
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ŠKOLSTVÍ

DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR

Puellky oslavily padesátiny koncertem
Litoměřický dívčí sbor „Puellae cantantes“
slaví kulatiny. V pátek 18. září proběhl na
Mírovém náměstí slavnostní koncert k 50.
výročí založení „puellek“, poprvé v historii za
doprovodu symfonického orchestru. Hostem
na „Velkém letním koncertě“ byl sbor
Iuventus, Gaude! z Jablonce nad Nisou. K
příležitosti oslav jsme vyzpovídali sbormistra
Romana Pallase.
Padesát let Puellae cantantes, to je
úctyhodné. Jak to všechno začalo?
„Paní učitelka Eva Duchoslavová založila v
roce 1970 na Základní škole Boženy Němcové
školní dětský pěvecký sbor Plamínek. Po třech
letech se jeho vedení ujala rovněž kantorka
Olga Králová, která v roce 1985 předala sbor
Jindřišce Bohatové, mojí mamince. Ta s velkým
úsilím po roce 1989 přetvořila do té doby
pěvecký pionýrský kroužek v umělecké těleso.
Z Plamínku se stal v roce 1992 dívčí sbor,
který se v letech 1997 - 1998 přejmenoval
na „Puellae cantantes“ – „zpívající dívky“.
Během několika let postupně vznikla přípravná
oddělení – Pampelišky, Sedmikrásky, Barvičky a
Modrásci. Těší nás, že fungujeme dodnes.“
Kdy jste začal ve sboru působit Vy?
„Od 12 let jsem doprovázel na klavír, po
maturitě v roce 1997 jsem začal působit jako
druhý sbormistr. V roce 1998 jako hlasová poradkyně a korepetitorka nastoupila do sboru
Saša Debická (dnes Pallasová, má manželka).
V roce 2012 jsem vedení pěveckého sboru
převzal úplně.“
Jaké úspěchy pro Vás byly historicky největší?
„Cením si každého úspěchu. Pro mě je ale
největším úspěchem to, že máme šikovné děti,
které sbor těší. Jsem rád za to, že naše dívky

V úvodu Velkého letního koncertu poděkoval starosta Ladislav Chlupáč dlouholeté sbormistryni Jindřišce Bohatové a současnému sbormistrovi Romanu Pallasovi za dlouholetou úspěšnou
práci ve prospěch sboru. Stalo se tak před zhruba třemi sty diváky.
Foto Eva Břeňová
mohou se sborem vycestovat do zahraničí,
poznávat nové kultury, společně se setkávat,
čerpat zážitky, utvořit svůj pohled na svět
mimo naši maličkou zemi. Díky cestování si
mohou uvědomit, jak se u nás máme dobře. Je
to pro ně taková škola života.“
Kdybyste měl přece jen zmínit nějaká ocenění, která by to byla?
„Úspěchem byla účast na sborové olympiádě v roce 2012 (World Choir Games) v
americkém Cincinnati. Tady jsme v nejvyšší
soutěži (Champions) získali stříbrnou medaili
v kategorii Folklor a v soutěži bez kvalifikace
(Open) zlatou medaili v kategorii Musica sacra
a stříbrnou v kategorii Popular. Následně jsme
na olympiádu vyjeli v roce 2014 do lotyšské
Rigy, kde jsme získali v nejvyšší medailové

soutěži „Champions“ dvě stříbrné medaile.
Ještě většího úspěchu jsme však dosáhli
na třetí olympiádě v Jihoafrické republice v
roce 2018, kde jsme také v nejvyšší kategorii
získali dvě zlaté medaile.“
Jaké jsou další plány „puellek“?
„Dlouhodobé plánování v současné době
není moc možné. Příští rok bychom měli jet
do Belgie na olympiádu, snad to vyjde. Do
budoucna mám spíše přání. Byl bych rád,
kdybychom neztratili kontakt s mladšími
ročníky, naše práce je vždy oslovila a my jim
tak měli co nabídnout. Osobně bych si přál
mentálně nezestárnout a udržet s nimi krok.
A sboru jako celku? Tomu přeji minimálně
další padesátku ve stejně dobré kondici.“
Iveta Hejduková

aktuální nabídka

Rozmarýn představil nové kroužky
Zájmové kroužky, které mohou
děti ve školním roce 2020/2021
navštěvovat, představil Dům dětí
a mládeže Rozmarýn v rámci Dne
otevřených dveří. Děti si mohly
3. září mnohé z nich názorně
vyzkoušet na zábavných stanovištích uvnitř DDM i v zahradě,
užít si odpoledne ve společnosti
zvířátek a spoustu zábavy.
Novinkou pro předškoláky od 5
let je sportovní kroužek „Hejbálek“
nebo „Just dance“ od 6 let. Malé
milovníky adrenalinu nadchne
připravované „Horolezectví“, které
je vhodné pro děti od 8 let či
„Slackline“, což je balancování a
chůze na popruhu upevněném
mezi dvěma body.
„Breakdance“ nabízel DDM již
minulý školní rok, ale kvůli koro-

Při Domu dětí a mládeže Rozmarýn úspěšně pracuje i Technický klub,
který má sídlo v základní škole Lingua Universal. Foto: Iveta Hejduková
nakrizi si ho malí tanečníci příliš
neužili, stejně tak jako sportovně
zaměřený „Hobby horses“. Pro

malé kreativce či výtvarně nadané
se otevírá kroužek „Uchem jehly“.
„Rozšiřujeme také kroužek florbalu

na minipřípravku pro děti narozené
v letech 2014 a 2015. V tomto
školním roce však nemáme jen
nové kroužky. Bohužel nejsme
schopni zajistit kroužek „Jezdectví“, „Fotograf“ a „Youtubeři“,
nebude zřejmě ani kroužek pro
včelaře,“ lituje ředitelka DDM Zuzana Bendová.
Plně obsazené jsou již kroužky
„Atletika pro děti“ a „Gymnastika“, které jsou oblíbené a
beznadějně nabité. Vyhledávanými stálicemi jsou také „Keramika“,
„Zoobadatelé“ či „Herpetologický
kroužek“.
„Pro rodiče již byly uspořádány informativní schůzky, 21. září
jsme zahájili činnost v plném rozsahu. V předchozím školním roce
bylo do kroužků zapsáno 1300
dětí, už teď se těšíme na známé
i ty nové tváře,“ shrnula Zuzana
Bendová. Přihlášky na jednotlivé
aktivity rodiče odevzdají do konce
října. Více na http://www.ddmrozmaryn.cz/.
/ihe/

UDÁLOSTI
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZAUJALO NÁS

Zahájení nového školního roku
stavební práce nenarušily

Školy zkvalitní
IT techniku

Kéž by letošní školní rok byl normální. Věta, která
první zářijový den rezonovala napříč základními školami u příležitosti právě začínajícího školního roku
2020/2021. V řadě tříd se tak stalo po pětiměsíční
přestávce způsobené COVIDem-19.
Nejinak tomu bylo i v Masarykově základní škole, která
je částečně staveništěm. „Omlouváme se za trochu
nepohodlí. O to větší radost však budete mít, až vám
na počátku příštího roku předáme do užívání moderní
podkrovní učebny a venkovní výtah,“ uvedl v úvodu
slavnostního zahájení směrem k žákům, pedagogům,
ale i přítomným rodičům místostarosta Litoměřic Karel
Krejza. Modernizace školy za zhruba 25 milionů korun
je náročná a kolaudace stavební části je plánována na
konec letošního roku. V souvislosti s havárií vody jsou
v Masarykově škole aktuálně dvě třídy v provizorních
prostorách ve školní herně a ve venkovním domečku.
„Stěny vysychají, takže zpět se vrátí zřejmě v listopadu,“ odhaduje ředitel Karel Kynzl.
Školy budou podle ředitelů dodržovat zpřísněná
hygienická opatření. Kulturní a sportovní akce omezí
tak, aby se dětské kolektivy nepotkávaly. „Připravují
se z hlediska počítačové techniky i na distanční
výuku v případě, že by vláda k tomuto kroku opět

Základním školám bude do konce
roku 2020 z rozpočtu MŠMT
poskytnuta finanční podpora ve
výši 20 tisíc korun na každý úvazek
učitele, kterou může škola využít
na rozšíření vybavení informačními
technologiemi, ať již jde o nákupy
notebooků, softwarů nebo dalších
pomůcek potřebných k digitalizaci
vzdělání, pokud by byla v budoucnu
opět, byť v omezeném rozsahu,
zahájena distanční výuka. /ihe/

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

Techdays nahradí
Burza škol
Radost, ale i obavy se mísily v dušičkách dívek
nastupujících první zářijový den do první třídy Masarykovy základní školy.
Foto: Eva Břeňová
přistoupila,“ informovala vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče městského úřadu
Andrea Křížová.
/eva/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADOVA

Workoutové hřiště potěšilo
Do školního roku vstoupila
Základní škola Ladova s novým
workoutovým hřištěm. K výstavbě
došlo na přání veřejnosti, která
se tak vyjádřila v dotazníkovém
šetření realizovaném v souvislosti
s postupnou revitalizací pokratického sídliště.
Hřiště se sportovním vybavením
přizpůsobeném pro tzv. workout,
což se dá volně přiblížit k venkovnímu fitness, je pro všechny
zdarma. Na návštěvníky čeká
soustava hrazd, bradel, žebřin
a dalších prvků určených pro
cvičení s vlastní vahou. „Je skvělé
posilovat vlastní vahou, není dobré
zvedat těžké činky. Tohle je pro
nás ideální, z nového hřiště jsme
nadšení,“ sdělil jeden z prvních
návštěvníků, mladý judista Adam
Bayer. „Výstavba vyšla na 250 tisíc
korun, přičemž část škola zaplatila
ze svého rozpočtu, částečně přispělo město,“ uvedl místostarosta
a zároveň ředitel školy Václav
Červín. „Sportoviště je součástí
areálu školy a na jeho provoz dohlíží správce,“ poukázal na výhody
umístění místostarosta Červín.
Workoutové hřiště je zájemcům
přístupné celý den do doby, než se
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Pátý ročník akce Techdays,
plánovaný původně v termínu
od 30. září do 2. října, se letos z
důvodu koronakrize a s tím souvisejícími opatřeními ruší. Akce
zaměřená na podporu technického vzdělávání se uskuteční na
podzim roku 2021. Žáci 9. ročníků
základních škol o nabídku technicky zaměřených středních škol v
regionu nepřijdou.
„Středním školám s technickým
zaměřením z celého regionu jsme
nabídli jako alternativu účast v
rámci tradiční akce Burza škol, kterou každoročně pořádají Městská
kulturní zařízení Litoměřice v Kulturním a konferenčním centru pro
všechny střední školy bez ohledu
na jejich zaměření,“ specifikovala
náhradní variantu vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Andrea Křížová.
Burza škol je naplánována
na 10. listopadu.		/ihe/

GYMNÁZIUM

Studenti chystají
diskusi o klimatu

Hřiště využívají nejen žáci školy, sportovci, ale je otevřeno také veřejnosti.
Foto: Eva Břeňová
setmí. Není totiž osvětlené. Další
hřiště pro workout v Litoměřicích
se nachází na Střeleckém ostrově
a v areálu Základní školy Masarykova. „Do budoucna se vybudování
obdobného sportoviště plánuje ve
čtvrti Kocanda,“ dodal místostarosta Červín.
Zároveň s tím došlo i k rekonstrukci stávajícího sportovního hřiště v areálu školy, které je určeno
na fotbal, basketbal a další míčové

hry a je žáky i veřejností již patnáct
let hojně využíváno. „Hřiště bylo po
patnácti letech provozu na základě
revize stavu zrekonstruováno za
necelých 600 tisíc korun a díky
tomu je ve vynikajícím stavu
pro žáky a zejména fotbalovou
veřejnost,“ informoval místostarosta Karel Krejza. Zatímco pro žáky
školy a ostatní děti je sportoviště
zdarma, dospělí se musejí objednat
a uhradit poplatek.
/ihe/

Studenti gymnázia připravili na
středu 4. listopadu již čtrnáctou
veřejnou debatu v rámci projektu
Menšiny mezi námi. Uskuteční se
v Čajovně Hóra na sále Oka-mžiku.
Akce nese název Než nám to
vedro vleze na mozek a bude se
týkat aktuálního tématu klimatických změn a klima - aktivismu.
Do Litoměřic přijedou Miloslav Kolenatý, proděkan Fakulty životního
prostředí UJEP v Ústí nad Labem,
Daniel Kaiser, novinář a komentátor týdeníku Echo, Kateřina
Šťastná, studentka a aktivistka
Friday for future a Tomáš Cajthaml, vědecký pracovník PřF UK
Praha. Seznam hostů tak slibuje
zasvěcené informace a atraktivní
diskusi.
Petr Bašus, pedagog
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SENIOŘI, UDÁLOSTI

BENEFIČNÍ AKCE

Koncert „Pro lidi v první linii“ přinesl rekordní výtěžek

Růžemi děkoval za nasazení v první linii A. Vondra. Foto: M. Zimmer
Rekordní výtěžek pro Hospic sv. Štěpána,
vysoká návštěvnost, ideální počasí a krásná
atmosféra pod širým nebem, v blízkosti katedrály na Dómu, kterou vytvořil Tomáš Klus.
Tak lze stručně charakterizovat benefiční koncert „Pro lidi v první linii“, pořádaný na konci
srpna Nadačním fondem Kalich, městem
a s podporou Městských kulturních zařízení.
Hned v úvodu byli oceněni čestní hosté koncertu, kterými byli zaměstnanci covidové stanice
nemocnice, kteří v první vlně pečovali o nakažené, zaměstnanci Domova U Trati, jež několik
týdnů strávili nepřetržitě s klienty v zařízení
zasaženém koronavirem, zaměstnanci Farní charity, co pečovali o lidi v několika zařízeních, ale
zajišťovali i terénní péči, stejně jako zaměstnanci
Hospice sv. Štěpána.

„Učíme děti kouzelnému slůvku, které otevírá dveře a lidská srdce. To je slůvko děkuji,
které zde zaznělo již mnohokrát a připojuji se
i já. Kromě těch, kterým jsme již děkovali, bych
připomněl i ty, kterým jsme dnes ještě nepoděkovali. Obdivuhodná totiž byla i práce několika desítek dobrovolníků,“ pronesl starosta
Ladislav Chlupáč, který společně s předsedou
správní rady NF Kalich Alexandrem Vondrou
rozdal stovku růží zaměstnancům zmíněných
zařízení. Za jejich práci jim poděkoval i biskup
Jan Baxant.
V následném téměř dvouhodinovém
vystoupení rozezpíval a roztančil publikum
energií nabitý Tomáš Klus. Zpěvák navštívil
i samotný hospic. „Je to nádherné zařízení
a reprezentuje téma, kterého se nesmíme bát,
neboť je naší součástí,“ konstatoval.

Oblastní muzeum

Kampaň pro seniory pokračuje

16. 10. Litoměřická muzejní noc
Tvořivé dílny, komentované
prohlídky, koncerty a divadelní
představení…

www.muzeumlitomerice.cz

Atmosféru večera pak zpečetil výtěžek
ze vstupného určený opět hospici. „Mám
obrovskou radost, že jde o výtěžek rekordní,“
uvedl předseda správní rady NF Kalich Vondra,
který ředitelce Monice Markové předal šek
na 194 500 korun. Po tisícovce dále na výzvu
moderátorky večera Evy Břeňové přidalo několik dalších návštěvníků, včetně zpěváka Kluse.
Deset tisíc korun se rozhodl věnovat i probošt
Jiří Hladík. Právě se svolením proboštství bylo
možno uspořádat koncert opět na Dómském
náměstí. Celkem se tedy pro hospic podařilo
vybrat 210 tisíc korun.
„Moc všem děkujeme. Za výtěžek budeme
moci nakoupit antidekubitní matrace pro naše
klienty, mobilní lůžka a koncentrátory kyslíku,
kterých máme nedostatek,“ uvedla ředitelka
hospice Monika Marková.
/eva/

INFORMUJEME

4. 10. Den architektury
– Litoměřická Ringstraße
Komentovaná vycházka po ulici
Na Valech. Exkurzi povede J. Peer,
kurátor Oblastního muzea v Litoměřicích. Sraz: 14 h., parkoviště u
hradeb v ulici Na Valech (první od
kruhového objezdu Na Kocandě)

26. 11. 2020 – 14. 3. 2021
Český granát, perla středohoří
Výstava představí český granát
nejen jako vzácný minerál, ale
rovněž jako překrásný šperk, který
je doma právě zde, v Českém
středohoří. Vystavena bude mj.
unikátní kolekce historických
šperků z 19. a 20. století, která se
nachází ve správě litoměřického
muzea. Vernisáž výstavy proběhne 26. 11. v 17 h.

Selfíčka pořizoval zpěvák s fanynkami i během koncertu. Foto: K. Pech

BLAHOPŘEJEME. S dobrou
náladou oslavila 16. září své 104.
narozeniny v Domově pro seniory
na Dómském pahorku nejstarší
obyvatelka Litoměřic, paní Vlasta
Šumová. Učitelka hudby, která v
litoměřické „lidušce“ vyučovala
čtyři desítky let hru na klavír,
si občas v domově zahraje i
dnes. Ke gratulantům se připojil
i starosta města, zástupci Farní
charity, ZUŠ a další hosté.
Foto: Iveta Hejduková

Návštěvu podzemí a zahrady biskupské rezidence, plavbu po Labi
do Píšťan a zpět na lodi, turnaj v
pétanque, výlet do přírody
s Klubem českých turistů či
turnaj ve hře Scrable má probíhající osmý ročník kampaně
Místa přátelská seniorům již
za sebou. Dvouměsíční kampaň
probíhá v Litoměřicích od září
do října.

ganizována oddělením komunitního plánování odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu společně s
partnery.
/fik/

„Vzhledem k počasí bylo září
věnováno spíše zážitkovým
aktivitám, v říjnu se naši senioři
budou vzdělávat na přednáškách
a workshopech zaměřených na
špatné a manipulativní chování
„šmejdů“, zdravou výživu proti
Alzheimerově chorobě nebo
riziko domácího násilí páchaného na seniorech,“ uvedla Bohdana Dojčinovičová z komunitního
plánování městského úřadu.
Kampaň Místa přátelská
seniorům je každoročně or-

16. 10. Zábavné kolektivní
hry s DDM Rozmarýn – deskové
hry (sraz ZŠ LINGUA Universal,
1. skupina 8:30 – 10:00 hod.,
2. skupina 10:00 – 11:30 hod.)

Říjnové aktivity:
5. 10. Špatné a manipulativní chování „šmejdů“ a jeho
dopady – přednáška (Hrad Litoměřice, od 10:00 hod.)

20. 10. Zdravou výživou proti Alzheimerově chorobě – praktický workshop (KPD Sluníčko,
1. skupina 10:00 – 11:30 hod.,
2. skupina 12:30 – 14:00 hod.)
26. 10. Mlčení bolí –
přednáška (hrad, od 10:00 hod.)

INFORMUJEME
RIZIKOVÉ JEVY

Prevence kriminality je důležitá
„Bez přilby už nevyjedu“, „Pozor
na zloděje“ a „Auto není trezor“
jsou názvy akcí pro veřejnost,
které během letních prázdnin realizovalo město i s partnery v rámci
Programu prevence kriminality.
Děti z azylových domů pak mohly
absolvovat interaktivní naučný
blok například o závislostech či nebezpečí užívání návykových látek.
V červenci proběhla za účasti
zástupců policie na Střeleckém
ostrově akce „Bez přilby už nevyjedu“, zaměřená na kontrolu povinné
cyklistické výbavy u dětí. „V případě
snížení viditelnosti či deště je
cyklista povinen mít kolo vybavené
předním bílým a zadním červeným
světlem,“ uvedl vrchní inspektor a
preventista městské policie Robert
Čelko. Děti po kontrole výbavy obdržely nejen reflexní bezpečnostní
prvky a informační letáčky, ale také
jednu zásadní informaci určenou
pro všechny: „Upozorňujeme na
zákaz užití alkoholu a jiných návykových látek před jízdou na kole a
během ní,“ dodala nadpraporčice
Policie ČR Pavla Kofrová.
Na počátku srpna proběhly také
přednášky sociálních pracovníků K-centra v Azylovém domě

pro rodiny s dětmi Naděje. Děti
účastnící se programu se zábavnou
formou seznámily s problematikou
vzniku závislostí, která je spojená
s užíváním legálních i nelegálních
drog, poruchami příjmu potravy
nebo tématem sexu a mezilidských
vztahů.
Zapomenuté oblečení nebo
osobní věci na sedadle aut zaparkovaných před supermarketem či
odložené tašky v nákupním vozíku
mohou být předmětem zájmu pachatelů trestné činnosti. Na konci
srpna při akcích Pozor na zloděje

ZAZNAMENALI JSME

Na koupaliště zavítalo 31 tisíc lidí
Koupaliště na Písečném ostrově
k 15. září ukončilo sezonu.
„V týdnu od 7. do 13. září i přes
krásné počasí dorazilo do areálu
pouhých 190 návštěvníků, rozhodli jsme se tedy pro ukončení

sezony v plánovaném termínu.
Během léta dorazilo na koupaliště zhruba 31 000 návštěvníků,
sice o 12 tisíc méně než loni,
ale přesto jsem za to velmi rád.
Sezona s ohledem na koronakrizi
a nepřející počasí totiž vypadala

a Auto není trezor pracovníci prevence Policie ČR a městské policie
upozorňovali nakupující seniory a
handicapované osoby na riziko krádeží. Varovali také před kapesními
krádežemi, poskytovali preventivní
rady s předáváním letáčků a žetonů
s nápisem „Pozor na zloděje“. Zároveň u přijíždějících aut kontrolovali
společně s řidiči, zda nenechali v
autě cenné věci jako doklady, klíče a
další předměty přitahující pozornost
zlodějů. Obě události se každoročně
opakují již od roku 2012.
Text a foto: Filip Klieštík

zpočátku velmi nejistě,“ zhodnotil
končící sezonu vedoucí koupaliště Ladislav Beneš. Letošní
denní maximum padlo v pátek
21.srpna, kdy si přišlo užít letní
den 1 930 návštěvníků. Co se
týče průměru, za posledních
dvacet sezon je to 39 tisíc návštěvníků během léta. Rekordní
návštěvnost byla v roce 2003,
kdy na koupaliště přišlo 75 tisíc
lidí.
/ihe/

NOVINKA

Litoměřice mají haptickou mapu pro nevidomé
Nová haptická mapa Litoměřic je pro nevidomé či
slabozraké občany i turisty nově k dispozici v informačním centru na Mírovém náměstí. Haptická mapa
je určena pro čtení hmatem, pro zrakově handicapované je čitelná díky speciální technologii tisku
v Braillově písmu. Město se již řadu let snaží být
přívětivé k handicapovaným lidem a tímto počinem
je jim zase o krok blíž.
Prvky v haptické mapě jsou oproti standardní mapě
velmi zjednodušené. Jednotlivé listy ve formátu A4 zobrazují území o velikosti zhruba 235 x 330 metrů v přibližném měřítku 1:1200. Měřítko je ideální pro orientaci
v městském prostředí, důraz je kladen na uliční síť.
Pro město zhotovila haptickou mapu zdarma firma
Seznam.cz. „Navazujeme tím na výbornou dlouhodobou
spolupráci, týkající se získávání turistických mapových podkladů a propagace litoměřických atraktivit
prostřednictvím serveru Mapy.cz,“ uvedla marketingová

manažerka města Martina Vondráková.
Litoměřická radnice trvale zkvalitňuje služby pro
handicapované a zdravotně znevýhodněné osoby.
V minulých letech byla například vyrobena mapa
bezbariérových tras, která prezentuje trasy vhodné
zejména pro lidi na vozíku či s berlemi, ale také pro
seniory či maminky s kočárkem. Trasy v mapě bez
bariér jsou značené v barvách semaforu. To vozíčkáři
napoví, kam se dostane samostatně či s pomocí.
Jedním z dalších kroků byl vznik bezbariérové
kanceláře přístupné přímo z náměstí, kde si mohou
handicapovaní občané vyřídit úřední záležitosti.
Vítaným pomocníkem je i Tichá linka pro neslyšící,
která umožňuje komunikaci s úředníky prostřednictvím tabletu s tlumočnickou linkou umístěného na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Jedním z turistických cílů pro handicapované je
hrad, který je kompletně bezbariérový a expozice
obsahuje popisky v Braillově písmu.
/ihe/
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Knihovna
Karla Hynka Máchy
Do 31. října můžete v knihovně
zhlédnout výstavu Spektrum –
prostor pro krásu, díla dvou generací indonéských umělců žijících
v Čechách. Od listopadu budou k
vidění obrazy Františka Doležala
a Jiřího Ryvoly.
po 5. 10. v 9.30 h | Beseda
s logopedkou | Dopoledne s
říkankou
st 7. 10. v 18 h | Noc literatury |
literární happening. Více na str. 16
pá 9. 10. v 17 h | Regresní
terapie, rodinné konstelace, diagnostika Tarotem | Beseda
so 10. 10. v 10 h | Den D | klub
deskových her
út 13. 10. v 17 h | Domov
je místo, kde bydlí radost |
Podívejte se na domov jiným
pohledem. Záleží jen na vás, zda
vytvoříte milující prostor a čím se
doma obklopíte. Olga Bušková je
designérka, poradkyně Feng-šuej
a autorka knihy Domov jako talíř.
so 17. 10. od 9 do 17 h | Prožitkový seminář | Regresní terapie |
Rodinné konstelace | Diagnostika
Tarotem. Lektorka Eva Bříšková.
Více na www.strom-zivota.cz
Galerie knihovny | cena 1 100 Kč
st 21. 10. v 17 h | Polární záře |
Klub cestovatelů
po 26. 10. v 17 h | Klub Celiakie |
Beseda o bezlepkové dietě
út 27. 10. v 17 h | Povídání o
psychoterapii | Setkání s Mgr.
Helenou Kotovou, PBPS (Pesso
- Boyden system psychomotor)
pychoterapeutkou a poradkyní.
út 3. 11. v 17 h | Brána emocí |
Beseda
st 4. 11. v 18 h | Pouť krkonošská – Karel Čtveráček | Film
út 10. 11. v 17 h | Kuba – perla
Karibiku | Klub cestovatelů
st 11. 11. v 17 h | Sv. Martin |
Martinské zastavení v knihovně,
výtvarná dílna pro děti a průvod
s lampiony na Dómské náměstí,
slavnostní slovo probošta litoměřické kapituly.
so 14. 11. v 15.30 h | Máchovou
stopou | Slavnostní vyhlášení
výsledků 12. ročníku literární
soutěže.
st 18. 11. v 17 h | Michael Žantovský | beseda
Setkání s významným spisovatelem, překladatelem a bývalým
diplomatem, ředitelem Knihovny
Václava Havla. Rezervace nutná
na www.knihovnalitomerice.cz.
so 21. 11. | Druhý život dětské
knihy | Burza knih
st 25. 11. v 18 h | Středověké
pevnosti v okolí Ústí nad Labem
a Litoměřic | Beseda
Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na
webu www.knihovnalitomerice.cz

14

KULTURA

1. 10. Vyšinutý (USA, thriller).
17.30. Hrají: Caren Pistorius,
Russell Crowe, Gabriel Bateman
a další.
Bábovky (ČR, komedie). 19.30
2. 10. After: Přiznání (USA, romantický). 17.30
Bábovky. 19.30
3. 10. Pinocchio (Itálie, rodinný).
15.30
Bábovky. 17.30
Vyšinutý. 19.30
4. 10. Pinocchio. 15.30
After: Přiznání (USA, romantický). 17.30
Šarlatán. (ČR, životopisný).
19.30
5. 10. Bábovky. 19.30
6. 10. Bábovky. 17.30.
Šarlatán. 19.30
7. 10. Šarlatán. 17.30
Než skončí léto. (Austrálie,
komedie, drama). 19.30
8. 10. Tlapková patrola: Vždy ve
střehu. (USA, animovaný). 9.00
Léto patří rebelům. (Slovensko,
dobrodružný) 17.30
Vyšinutý. 19.30
9. 10. Vyšinutý. 17.30
Léto patří rebelům. 19.30.
10. 10. Děda, postrach rodiny
(USA, komedie). 15.30

Léto patří rebelům. 17.30
Vyšinutý. 19.30
11. 10. Pinocchio. 15.30.
Děda, postrach rodiny. 17.30
Léto patří rebelům. 19.30
12. 10. Šarlatán. 17.30
Králové videa. (ČR, dokumentární) 19.30
13. 10. Králové videa. 17.30
Bábovky. 19.30
14. 10. Casting na lásku. (ČR,
komedie). 17.30
Víkend na chatě. (Finsko,
drama). 19.30
15. 10. Žáby bez jazyka (ČR,
Slovensko, drama). 17.30
Karel (ČR, dokumentární).
19.30. Celovečerní dokumentární
film Karel přináší ojedinělý pohled
do soukromí a do duše Karla
Gotta.
16. 10. Karel. 17.30
Žáby bez jazyka. 19.30
17. 10. Červené střevíčky a 7
statečných (Jižný Korea, rodinný).
15.30
Žáby bez jazyka. 17.30
Karel. 19.30
18. 10. Červené střevíčky a 7 statečných. 15.30.
Karel. 17.30
Bábovky. 19:30
19. 10. Karel. 17.30
Žáby bez jazyka. 19.30
20. 10. Casting na lásku. 17.30
Karel. 19.30
21. 10. Karel. 17.30

1. 10. Humor ve fotografii /
vernisáž, hradní galerie od
16.30, 4. ročník
7. 10. Dva nahatý chlapi / velký
sál od 19.00, přesunuté představení, bláznivá komedie. Hrají: M.
Zounar, M. Randová, M. Kraus a
D. Šinkorová.
9. 10. Povídání o víně /
degustační místnost od 18.00.
Španělský večer.
13. 10. Věra Martinová - Jubileum Tour 2020 / velký sál
od 19.30. Koncert se skupinou
Meritum.
17. 10. Prodloužená - taneční
2020 / velký sál od 19.00
18. 10. Taneční odpoledne /
hradní sál od 15.00. Regius
Band Jitky Dolejšové.
23. 10. Caveman / velký sál od
19.00. One man show. Co dělá
muže mužem a ženu ženou.
26. 10. Setkání s osobností Plk. Mgr. Josef Lottes / hradní
sál od 18.00. Vyprávění ze života elitního kriminalisty.
30. 10. Povídání o víně - Král
vín / degustační místnost od
18.00. Možnost ochutnat aktuálně nejlepší vína Česka.

5. 11. Diakonie - aukce / hradní
sál od 18.00.
5. 11. Pokáč / velký sál v 18.00.
6. 11. Olympic Tour 2020 /
velký sál od 19.00.
7. 11. Prodloužená - taneční
2020 / velký sál od 19.00.
10. 11. Výstava škol / velký sál
od 10.00.
11. 11. Srdcař Litoměřic 2020 /
hradní sál od 18.00. Slavnostní
ocenění filantropických aktivit
podnikatelů v Litoměřicích.
14. 11. Podzimní ples a ples
přátel vína / KKC od 20.00 hod.
Spojení dvou oblíbených plesů.
15. 11. Dětský pohádkový bál
/ velký sál od 15.00. Dětský
pohádkový karneval opět s divadlem Hnedle vedle a písničkami
z českých pohádkových filmů a
seriálů.
17. 11. Festival tanečního mládí
/ velký sál
27. 11. Povídání o víně /
degustační místnost od 18.00.
hod. Degustace šumivých vín
a ochutnávka francouzských
specialit.
28. 11. Míša Růžičková – Popletení čertíci / velký sál od
15.00. Písničková šou přináší
zábavu pro nejmenší diváky.
29. 11. Taneční odpoledne
/ hradní sál od 15.00. Kapela
Rosti Pechouška.

Palm Springs (USA, komedie).
19:30
22. 10. Nightlife: Na tahu
(Německo, komedie) 17.30
Smrt na Nilu. (USA, krimi).
19.30
23. 10. Smrt na Nilu. 17.30
Karel. 19.30
24. 10. Nightlife: Na tahu. 17.30
Smrt na Nilu. 19.30
25. 10. Smrt na Nilu. 17.30
Nightlife: Na tahu. 19.30
26. 10. Giselle (VB, opera). 19.00
27. 10. Greenland: Poslední úkryt
(USA, historický) 17.30. Hrají:
Gerard Butler, Morena Baccarin,
Scott Glenn, David Denman a
další.
Karel. 19.30
28. 10. Máša a medvěd (Rusko,
rodinný). 15.30
Smrt na Nilu. 17.30
Léto 85 (Francie, drama).
19.30
29. 10. 100% vlk. (Austrálie,
rodinný, animovaný). 15.30
After: Přiznání. 17.30
Smrt na Nilu. 19.30
30. 10. Máša a medvěd. 15.30
Greenland: Poslední úkryt. 17.30
Karel. 19.30
31. 10. 100% vlk. 15.30
Šarlatán. 17.30
Greenland: Poslední úkryt.
19.30

4. 10. Červená Karkulka / Sváťovo dividlo. 10.00
11. 10. Vodník Česílko / Divadlo
D5. 15.00
22. - 24. 10. 11. Benefice
ochotnických souborů. Diváci
všech věkových kategorií se
opět budou moci těšit na představení ochotnických souborů z
našeho kraje a na další doprovodný program.
22. 10. Kočka a kanárek / Vanabi.
19.00. Duchové, hledání reality a
tenké hranice mezi realitou. Kdo se
dožije rána? Hororová komedie
23. 10. Jacobowski a Stjerbinski
/ Rádoby Divadlo Klapý. 19.00.
Duchové, hledání reality a tenké
hranice mezi realitou. Kdo se dožije
rána? Hororová komedie.
24. 10. Líný Kuba, holý neštěstí
/ Hynkovo Hravé divadlo. 10.00.
Veselá pohádka o tom když je
někdo líný.
24. 10. Celý můj nebožtík Pascal
/ Divadelní spolek PIK-ART. 15.00.
Komedie.
24. 10. Ze života hmyzu / ZUŠ
Litoměřice. 19.00
24. 10. Nahniličko / TMA Divadlo.
19.00. Neobyčejně trefná groteska

POZVÁNKA

Začínají letošní
Dny zdraví
S příchodem října se město opět
zapojuje do Dnů zdraví s cílem
podporovat zdravý životní styl.
Obyvatelé Litoměřic se tak mohou
po celý měsíc těšit na přednášky,
pozvánky do tělocvičen i na volné
vstupy.
„V rámci kampaně můžou
například navštívit zdarma krytý
plavecký bazén (ve dnech 1., 5., 7.,
19., 21. a 25. října), zacvičit si na
kruhovém tréninku pro začínající
(4., 18., a 25. října) nebo si zaběhat kolem Ohře při pravidelných
čtvrtečních výbězích (8., 15., 22.
a 29. října). Mnoho akcí chystá
knihovna, zapojil se i Klub českých
turistů.
„Na své si přijdou milovníci
pohybu při pěších výletech, je
připravena beseda s psychoterapeutkou či preventivní akce s
ukázkami samovyšetření prsu. V
Rozmarýnu je pak každé pondělí
a středu připraveno cvičení na
speciálních trampolínách s řídítky
Jumping,“ nastínil některé z akcí
Jan Vochomůrka z oddělení komunitního plánování MěÚ, které je
organizátorem. Podrobný program
najdete na stránkách www.
komplanlitomerice.cz.
/fik/

z divokých devadesátých let.
28. 10. Světáci / Divadlo Háta.
19.00. Parta tří fasádníků od
Velhartic pracuje v Praze, v tom
zářivém, velikém hlavním městě
plném lákadel, zábavy a bujarého
nočního života. Hrají: Jan Přeučil,
Dalibor Gondík, Zbyšek Pantůček,
Aleš Háma, Martin Zounar a další.
1. 11. Zvířátka a loupežníci /
Sváťovo dividlo.
13. 11. Modrovous - Naděje žen /
LiDi. 19.00. „Popelce konečně princ
přiložil ten správný střevíc. Kdo by
pomyslel na to, že s tímto naplněním nutno je říct – cé dé é ef, v
botě je krev.“ Lyrické představení o
ženském nitru, obětování a smrti, v
němž má velké slovo tanec.
20. 11. Prolomit vlny / VIP Art
Company. 19.00. Milostný příběh
o velké vášni, víře a obětavosti
bez hranic. Hrají: Petra Horvátová,
Roman Zach, Sandra Nováková,
Roman Skamene a další.
22. 11. Velká pošťácká pohádka
Karla Čapka / Liduščino divadlo.
15.00
28. 11. Neperte se prosím vás /
Divalo Palace Praha. 19.00. Tři
sourozenci se sešli v advokátní
kanceláři, aby si vyslechli otcovu
poslední vůli. Jejich setkání ale není
výrazem sourozenecké harmonie.
Hrají: Martina Hudečková, Zuzana
Kajnarová, Miroslav Etzler a další.

KULTURA
PERSONÁLNÍ VÝMĚNA

V čele galerie stojí nová ředitelka
Do funkce ředitelky Severočeské galerie výtvarného
umění v Litoměřicích nastoupila 1. září Dana Veselská, která má profesní zkušenosti jak z řadových,
tak i vedoucích pozic v paměťových institucích.
„Litoměřice jsem si vybrala cíleně, protože mám ráda
historická města s velkou tradicí a velkým památkovým potenciálem a ten tu bezesporu je,“ uvedla.
Kariéru začínala před pětadvaceti lety v Muzeu
Jindřichohradecka, poté 21 let strávila v Židovském
muzeu v Praze, kde v posledním roce zastávala pozici
finanční ředitelky. „Podle mého názoru je pro řízení
organizací typu muzeí, a galerie je muzeem umění, aby
na nejvyšším postu byl manažer s ekonomickými
znalostmi, který nechá odborné pracovníky dělat
jejich práci a vytvoří jim pro to odpovídající podmínky,“
vysvětluje svou roli nová ředitelka.
Dana Veselská se narodila ve Frýdku-Místku, vystudovala konzervaci muzejních sbírek na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, dějiny umění, klasickou archeologii a muzeologii na Masarykově univerzitě v Brně,
kde také získala doktorát z obecné teorie dějin umění
a kultury. Rigorózum z oboru etnologie složila na Karlově
univerzitě. Pro posílení svých manažerských kompetencí
absolvovala v roce 2019 obor Ekonomika a management
na VŠE v Praze, kde dosáhla titulu bakalář.

UPOZORŇUJEME

COVID mává
kulturou!
Upozorňujeme, že organizátoři
kulturních akcí inzerovaných v tomto vydání Radničního zpravodaje
nedokáží s ohledem na epidemiologický vývoj zaručit jejich konání.
To samé platí i pro promítání v kině.
Sledujte, prosím, jejich webové
stránky.
/red/
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.
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
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Autoři nesou odpovědnost za
obsah svého příspěvku.

Nová ředitelka galerie Dana Veselská při jedné z
prvních výstav v Litoměřicích. Foto: Jan Brodský
Dana Veselská vystřídala ve funkci dlouholetého ředitele galerie Jana Štíbra. Stalo se tak poté, co Ústecký
kraj jako zřizovatel vypsal na tuto pozici výběrové
řízení.
/fik/

16. ŘÍJNA

Litoměřická muzejní noc
Festival muzejních nocí byl
přesunut z tradičního jarního
termínu na podzim. Litoměřice se
k němu připojí v pátek 16. října.
Návštěvníci budou moci vybírat
z nabídky pro děti i dospělé a
sestavit si plán podle své chuti.
Program se koná na řadě míst.

Litografická dílna LITHO LITO
16.00 - 17.00 h. Nedopečený koláček / Autorské divadelní představení pro celou rodinu. Loutky bez
hranic, Praha. Délka 45 minut (bez
přestávky), pro děti 3+
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Tvořivé dílny pro malé i velké
/ „Z pouti“ – výroba upomínkových předmětů (malované
sošky, poutní odznaky a obrázky).
Budeme tisknout, tvořit štětcem,
barvami i nůžkami. Vystřihovánky,
omalovánky pro nejmenší. 16 - 19 h.
Sladká muzika pro dětská ouška
Malí posluchači se seznámí s historickými hudebními nástroji. Připravil
soubor Ritornello. 19 - 19.45 h.
Adam Michna z Otradovic:
„Mariánské“ nešpory. Podvečerní
koncert barokní hudby v podání
souboru Ritornello. Vstup volný.
20.30 - 21.30 h.
Severočeská galerie výtvarného
umění
17.00 – 20.00 h
Na konci světa / Výtvarná dílna
k výstavě Finis Terrae

Otevřená galerie / Hravé prvky
pro nejmenší
Komentované prohlídky k výstavě
Finis Terrae:
18.00 Bretaň českým pohledem
19.00 Armorika – Blízko moře,
daleko skutečnosti
21.30 Hledání Bretaně Jana
Zrzavého – Satori v Toulinguetu
Koncert skupiny The Mordors
(Rockabilly). 20 - 21 h. Vstup
dobrovolný
Knihovna Karla Hynka Máchy
Tančící knihovna
18.30 h, 20.30, před knihovnou
Breaking show
Breakdancer Pavel Hajduch alias
B-boy Kerry, profesionální Bboy/
Breakař představí show s interakcí pro diváky. 17.00 – 21.00 h
Výtvarný workshop
V rámci workshopu pro veřejnost
vznikne společné dílo, vycházející
z tématu „Knihovna všemi smysly“. Po skončení akce bude zdobit
interiér knihovny.
Fotokoutek
Zábavný koutek s oděvními kousky a dalšími rekvizitami, připravenými k bláznivým kombinacím.
Vstup volný
Informační centrum Litoměřice
Vyhlídková věž Kalich
18.00 – 20.00 h
Možnost prohlídky zdarma.
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Severočeská galerie
Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích
Michalská 7, otevřeno denně
kromě pondělí: říjen - březen od
9 do 12 a od 13 do 17 h; duben září od 9 do 12 a od 13 do 18 h
25. 9. – 22. 11. 2020
Finis Terrae
Vystavují: Václav Brožík, František Gross, Věra Jičínská, Toyen,
Jan Angelo Zeyer, Josef Hnízdil,
Svatopluk Klimeš, Pavel Nešleha,
Libor Pisklák, Lubomír Fuxa, Patrik
Hábl, Marie Filippovová, Richard
Konvička, Jiří Sozanský.
Výstava Finis Terrae se dotkne
tvorby některých předchůdců
a současníků Jana Zrzavého, ale
také ukáže tvorbu některých současných výtvarníků, které Bretaň
svým prostředím ovlivnila v jejich
tvorbě.
25. 9. – 22. 11. 2020
Michal Ranný 1946 – 1981 v
rámci cyklu Minigalerie – Pohledy
do sbírek
Parkán galerie
24. 7. – 11. 10. 2020
František Svátek – Kinetické
sochy
Tvorba Františka Svátka je, jak
se uvádí, vědomě či nevědomě
dokonalou materializací zenového
a taoistického myšlení.
Galerie Gotické dvojče
Jezuitská ulice 241/12a,
otevřeno sezóně, podle výstav,
denně kromě pondělí 11 - 17 h
9. 9. - 18. 10. 2020
Jiří Sozanský – Dny a roky mojí
matky
3. 11. – 20. 12. 2020
Andrea Králová – Všechna krása
světa
Výstava představuje dílo výtvarnice, která svou tvorbou zasahuje
do různých médií od malby,
kresby, loutek až po scénické a
kostýmní návrhy. Vernisáž 2. 11.
od 17.30 hodin.
Bývalý jezuitský kostel
Zvěstování Panně Marii
Jezuitská ulice, otevřeno sezóně,
podle výstav, denně kromě pondělí 11 - 17 h
16. 9. - 31. 10. 2020
Poutník, jenž se vrací
Výstava členů a hostů Výtvarného odboru Umělecké besedy.
Galerie a muzeum litoměřické
diecéze
Mírové nám. 24, otevřeno út - ne
9 - 12, 13 - 17 h
19. 11. 2020 - 24. 1. 2021
Rostislav Osička
Osobnost známá nejen jako malíř
– vždyť má sebou několik autorských výstav – ale především
jako sportovec, boxer, který
v ringu slavil velké množství úspěchů. Vernisáž 9. 12. od 17.30
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ŘÍJEN KULTURA
26. 5. – 1. 11.
Sancta Maria - Mariánská úcta
na Litoměřicku
Výstava předmětů spojených s
mariánským kultem.
Oblastní muzeum
2. 9. – 4. 11.
První republika
Výstava fotografií světově
uznávaného fotografa Angela
Purgerta. Část výtěžku bude
věnována Hospici sv. Štěpána.
Divadlo K. H. Máchy
2. 9. – 31. 10.
Spektrum – prostor pro krásu
Výstava dvou generací
indonéských umělců žijících v
Čechách.
Knihovna K. H. Máchy
3. 9. – 31. 10.
Naděje v beznaději
Výstava fotografií u příležitosti
30. výročí od založení charitativní organizace NADĚJE.
Hala Nemocnice Litoměřice
3. 9. – 26. 10.
Místa přátelské seniorům
Zajímavé, atraktivní činnosti pro
seniory - odpočinkové, poznávací i pohybové.
Účastnické karty k vyzvednutí
na infocentru.
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.
Severočeská galerie výtvarného
umění
1. 10. – 27. 10.
Dny zdraví
Je čas udělat něco pro své
zdraví. Z široké nabídky sportovních aktivit si vybere každý.
Více informací na www.
komplanlitomerice.cz
2. 10.
Litoměřice v pohybu
Tradiční výstava z cyklu „Fotografie na dlažbě“.
Mírové náměstí, 9 – 16 h
3. 10.
Běh pro Hospic sv. Štěpána
Běh pro dobrou věc vhodný
pro zdatné sportovce, ale i pro
rodiny s dětmi či veterány.
Rybářské náměstí, 9 h

3. 10.
Keramická dílna
Tvoření pro děti i dospělé.
DDM Rozmarýn, 9 – 11 h
4. 10.
Červená karkulka
Loutkové představení Sváťova
dividla.
Divadlo K. H. Máchy, 10 h
4. 10.
Den architektury – Litoměřická
Ringstrasse
Komentovaná vycházka po
ulici Na Valech s kurátorem J.
Peerem.
Sraz na parkovišti u hradeb v ul.
Na Valech, 14 h
7. 10.
Papučový den
Den, kdy si lidé papuče berou
všude sebou. Vyjadřují tím podporu Hospici sv. Štěpána.
#papucovyden
7. 10.
Noc literaturyl
Vydejte se na večerní procházku za evropskou literaturou. Ve
Hvězdárně uslyšíte Jana Buriana, Fér Kafé hostí Aleše Pařízka
a další interprety. Text v podání
Evy Andělové, Jakuba Ružbatského a Lukáše Fíly zazní v
baru Habanero, kde po skončení
zahrají Hambaeros.
8. 10.
Hudba a železnice
Povídání o skladbách, skladatelích, tratích a vlacích.
Káva s párou, 18 h
9. – 24. 10.
11. Divadelní benefice
ochotnických souborů
Představení ochotnických
souborů a další doprovodný
program na podporu aktivity
dětí z náhradní rodinné péče.
Divadlo K. H. Máchy
10. 10.
Den D
Netradiční deskové hry pro malé
skupinky hráčů od 10 let.
Knihovna K. H. Máchy, 10 h
10. 10.
Krajská výstava psů
Krajská výstava všech plemen
mimo německých ovčáků.
Výstaviště Zahrada Čech, 9 h

13. 10.
LiStOVáNí
Splněný sen pro nejvěrnější
diváky – Čtyřlístek. Pro všechny
generace.
Káva s párou, 17 h
13. 10.
Domov je místo, kde bydlí
radost
Beseda s designerkou a poradkyní Feng -šuej Olgou Buškovou.
Knihovna K. H. Máchy, 17 h
16. 10.
Muzejní noc
Tvořivé dílny, komentované
prohlídky, koncerty a divadelní
představení.
Oblastní muzeum, Galerie
Gotické dvojče, Severočeská
galerie výtvarného umění
16. – 17. 10.
Litoměřické Eko Film & Food
Festival
Filmy, divadlo, workshopy o
dobrém jídle a občerstvení s
nízkou eko stopou.
Čajovna Hóra

LISTOPAD
1. 11.
Zvířátka a loupežníci
Loutkové představení Sváťova
dividla.
Divadlo K. H. Máchy, 10 h
4. 11.
Než nám to vedro vleze na
mozek
Veřejná debata o klimatických
změnách a klima aktivistech.
Čajovna Hóra, 17 h
11. 11.
Sv. Martin
Výtvarná dílna a průvod s
lampiony na Dómské náměstí.
Knihovna K. H. Máchy, 17 h
14. 11.
Podzimní sborové dny
Společný koncert pěveckých
sborů.
Kostel Všech svatých
17. 11.
Festival tanečního mládí
Mistrovství ČR Svazu učitelů
tance v předtančení.
Kulturní a konferenční centrum

17. 10.
Drakiáda
Pouštění draků na Bílé stráni a
opékání buřtů u Pokratického
rybníka.
Sraz u Penny marketu v Pokraticích, 14.30 h

18. 11.
Michael Žantovský
Beseda s významným spisovatelem, překladatelem, bývalým
diplomatem, velvyslancem a
ředitelem Knihovny Václava
Havla.
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

20. 10.
Zkrátka bez pozlátka
Spisovatel, textař, básník, humorista, písničkář, cestovatel a
fotograf Josef Fousek.
Káva s párou, 18 h

19. 11.
Konference paliativní péče
Pro odbornou veřejnost.
Hospic sv. Štěpána

24. 10.
Jazz & Blues LT 2020
Jazzbluesový festival.
Music bar Baronka, 20 h
25. 10.
Zážitkový den
Soutěže a hry s dopravní tematikou.
Dopravní hřiště, 14 – 16 h
31. 10.
Svátek mrtvých
Dušičková rodinná tvůrčí dílna.
Galerie Gotické dvojče, 18 –
21.30

25. 11.
Koncert žáků ZUŠ
Průřez skladeb různých žánrů.
Divadlo K. H. Máchy, 18 h
25. 11.
Středověké pevnosti v okolí
Ústí nad Labem a Litoměřic
Beseda s Rostislavem Procházkou.
Knihovna K. H. Máchy, 18 hodin

