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ZDARMA

SLOVO STAROSTY

Milí přátelé,

ani začátkem
roku 2018
nepřeřazujeme na nižší
rychlostní
stupeň. Byla
zahájena
stavba vědecko-výzkumného centra
v Jiříkových kasárnách. Je to po
vyhloubení více než dvoukilometrového vrtu, který ověřil předpoklady odborníků, další významný
krok v realizaci geotermálního
projektu. Před několika dny jsme
slavnostně zahájili provoz magnetické rezonance. Vyvrcholil tak
náročný proces, jehož výsledkem
je pracoviště, které je pro péči o
obyvatele velkým přínosem a
významně zkvalitňuje rozsah
zdravotních služeb nabízených
městskou nemocnicí.
Do nového roku jsme vstoupili se
schváleným rozpočtem, který je
příslibem dalšího rozvoje. Těším
se na dokončenou Palachovu ulici, rekonstruovanou Vavřineckou
ulici a nově opravené městské komunikace. Další etapou pokračuje revitalizace pokratického sídliště, stejně jako opravy školních
objektů. Připraveny máme významnější investice do rozšíření
a zkvalitnění zeleně. Předložíme
vám i konkrétní výstupy plynoucí
z průzkumů dopravního chování,
které by měly být základem pro
budoucí zlepšení dopravy.
Vážím si toho, že město obhájilo
kategorii A v Místní agendě 21,
která znamená nejvyšší kvalitu
veřejné správy. Potěšily mě výsledky průzkumu, kde v žebříčku
101 největších měst se Litoměřice
umístily v první sedmičce nejdemokratičtějších měst v ČR.
Věřím, že pro Litoměřice bude
rok 2018 opět úspěšný.
Ladislav Chlupáč

ČTĚTE UVNITŘ

Stavba vědecko-výzkumného
centra začala (str. 3)
Doprava v Dalimilově ulici
má být klidnější (str. 4)
Žloutenka už se nešíří (str. 8)
Vznik republiky připomene
série akcí (str. 11)

Náročným školením, které zajišťovali čeští i zahraniční odborníci, prošel obsluhující personál. Na snímku radiologická asistentka Lenka Srbová při obsluze magnetické rezonance.
Foto Eva Břeňová

UŽ SLOUŽÍ PACIENTŮM

Skvělá zpráva pro obyvatele Litoměřic i okolí. V litoměřické nemocnici bylo v lednu slavnostně uvedeno do
provozu zcela nové pracoviště magnetické rezonance.
Náklady dosáhly 31,5 milionu korun, z čehož samotný přístroj stál 26,5 milionu korun. Jeho nákup
uhradilo město jako zřizovatel zdravotnického zařízení. Zbývající částku určenou na stavební úpravy pokryla nemocnice z vlastních zdrojů. Obzvláště náročné bylo stěhování přístroje, který musel být na místo
dopraven vcelku, tudíž jeho cesta byla pláštěm budovy
doslova probourána.

Personál radiologického pracoviště byl proškolen
celou řadou odborníků, včetně zahraničních. V současné době se na střeše pavilonu H ještě dokončuje
výměna vzduchotechnických jednotek sloužících pro
celé radiologické pracoviště i pro jídelnu zaměstnanců.
Velkou radost z magnetické rezonance, které žehnal i
biskup Jan Baxant, postupně vyjádřili zástupci města se
starostou Ladislavem Chlupáčem a představitelé nemocnice v čele s výkonným ředitelem Radkem Lončákem.
Nechyběl ani náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
(eva, nk)

ROZPOČET JE PŘÍSLIBEM
DALŠÍHO ROZVOJE

Litoměřice
mají
schválený
rozpočet pro rok 2018. I letos bude
pokračovat rozvoj města, přičemž
nejvýznamnější investiční akcí má
být dokončení Palachovy ulice. Na
řadu přijde oprava dalších silnic a
chodníků, stejně jako modernizace
tržnice a stavba parkovací věže pro
kola u dolního vlakového nádraží.
Na dokončení Palachovy ulice
bude letos potřeba z rozpočtu
města 8,7 milionu korun, přičemž

další čtyři miliony představuje
dotace. Na cyklověž město
vyčlenilo 1,3 milionu korun,
dalších 12 milionů dosahuje dotace.
Za zhruba 4,6 milionu korun bude
rekonstruována Vavřinecká ulice.
Příspěvek na provoz Technických
služeb oproti loňsku vzroste o
zhruba 8 milionů korun, a to
z důvodu zvyšujícího se tempa
oprav městských komunikací.
Dokončení na straně 2

VLASTNÍTE FOTKY
STARÝCH LITOMĚŘIC?

Město v rámci oslav 100. výročí
vzniku republiky chystá i výstavu
dokumentující proměnu městské památkové rezervace, jejíž 40. výročí si
letos připomeneme. V té souvislosti
prosí občany a patrioty Litoměřic o
zapůjčení, případně ofocení (zajistíme
sami) fotografií a pohlednic historického jádra města pocházejících ze 70.
a 80. let minulého století. Všem bude
za ochotu a spolupráci poděkováno v
rámci výstavy, jejíž vernisáž se uskuteční v září v hradu. Další informace
poskytnou pracovnice infocentra.
Více informací na str. 11
(eva)

MOBILNÍ ROZHLAS: INFORMACE ZDARMA KAŽDÉ PONDĚLÍ
Služba Mobilní rozhlas poskytuje občanům Litoměřic zdarma kompletní servis o kulturních akcích, dopravních uzavírkách i důležitá organizační upozornění
(například na čištění ulic, poplatky za komunální odpad apod.). Počet uživatelů této služby se již blíží osmi
stům. Její přínos oceňuje stále více uživatelů.
„Je to velice užitečná služba města občanům. Díky
ní jsem se například dozvěděla o setkání s podnikateli,

na kterém jsem získala několik pro mě významných
informací. Ihned jsem službu doporučila svým kolegyním,“ sdělila například Diana Cepníková.
Chcete-li zásadní informace o městě dostávat
do vašich emailových schránek či mobilů také vy,
zaregistrujte se na www.litomerice.mobilnirozhlas.
cz. Za tento okamžitý přísun aktuálních informací
neplatíte.
(hroch)
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DOPRAVA / ÚZEMNÍ ROZVOJ

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
Máte nápad, který pomůže zlepšit vaše okolí, a chybí
vám na něj peníze? Město ze
svého rozpočtu uvolní pro letošní rok 200 tisíc korun na
jeho realizaci. O podpoře vašeho projektu rozhodnou občané města na veřejném fóru.
„Zpracovaný projekt je třeba
podat do 28. února na Zdravé město Litoměřice. Projekty,
které splní stanovené podmínky, budou prezentovány
na fóru Desatero problémů
Litoměřic 11. dubna. Ten nejlepší zde vybere veřejnost,“
uvedla koordinátorka Zdravého města Litoměřice Irena
Vodičková.
Jedním z pravidel, která
musí předkládaný projekt splňovat, je rozpočet v maximální výši 200 tisíc korun. Minimální náklady jsou stanoveny
na 50 tisíc Kč. Předkladatelem
musí být buď fyzická osoba
s trvalým bydlištěm v Litoměřicích nebo osoba právnická
se sídlem v Litoměřicích. Projekt musí být zároveň určen
veřejnosti. Jeho realizace se
proto váže k veřejnému prostranství, veřejně přístupné
budově či k pozemku ve vlastnictví města.
Podrobnosti naleznete na
http://zdravemesto.litomerice.
cz/ Participativní rozpočet je
jedním z důležitých principů
podílení se občanů na organizaci města. Město jej praktikuje od roku 2016. Díky
tomuto přístupu již byly realizovány dva projekty – lanová dráha na Mostné hoře
a bosá stezka v areálu ZŠ U
Stadionu.
(hroch)

Místostarosta Václav Červín při prohlídce vnitřních částí roubenky, která
je ve špatném technickém stavu.
Fota Anna Hrochová

MĚSTO KOUPÍ ROUBENKU

Město má zájem o koupi napůl hrázděné a napůl
roubené kulturní památky nacházející se v těsném
sousedství Ladovy základní školy. Za 3 miliony korun,
což je o 300 tisíc korun méně než odhadní cena, jsou
zastupitelé chátrající objekt ochotni zakoupit.
„Škola se tímto směrem nepotřebuje rozšiřovat.
Důvodem, proč se o objekt musíme zajímat, je jeho
stav. Část střechy spadla při poslední vichřici. Majitel
naštěstí pohotově zajistil opravu, na což však spoléhat
do budoucna nelze,“ vysvětluje místostarosta a ředitel
školy Václav Červín.
Nejde přitom o novou myšlenku. Existuje totiž z 90.
let projekt využití objektu pro potřeby školy. Nyní ho
stačí jen zaktualizovat, aby vyhovoval i náročnějším
hygienickým požadavkům. „Sloužil by jako školní klub,

školní družina a výtvarný ateliér,“ nastínil možnosti
využití místostarosta Červín. Podle něj lze využít
některého z dotačních titulů vypisovaných každoročně
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s cílem
zvýšit kapacity určené pro zájmovou činnost dětí,
případně dotace z Ministerstva kultury určené na
záchranu kulturních památek, mezi které roubenka
nacházející se v srdci pokratického sídliště patří.
Objekt přežil na konci 80. let bourání staré zástavby,
kterou nahradilo panelové sídliště. „Stavbu následně
získala do svého majetku stavební firma, poté byla
předmětem exekuce. Následně šla do dražby, v níž uspěl
jediný tehdejší zájemce – pan Chládek z černošické
společnosti Morton Plus,“ připomíná vedoucí odboru
správy majetku města Václav Härting. Město se tehdy
bohužel o dražbě nedozvědělo.
(eva)

CYKLOVĚŽ BUDE DO LÉTA

prava,“ poukázal na výhody umístění místostarosta
Karel Krejza. Vzhledem k tomu, že sousední budovu ČD nesmí převýšit, částečně bude zapuštěna do
země. Zároveň s tím město na své vlastní náklady
zkulturní přilehlé okolí.
Prosklená věž pojme až 118 kol, za jejichž bezpečné
uložení cyklista zaplatí symbolickou částku. Součástí
má být i nabíječka na elektrokola. Pouze o několik desítek metrů dál se nachází bývalý železniční tunel, který
by radnice ráda přebudovala na parkovací dům pro 134
vozidel (+ dalších 39 na venkovním parkovišti u bašty).
Oba projekty jsou v souladu s připravovanou koncepcí
dopravy ve městě.
(hroch)

Na přelomu března a dubna zahájí město stavbu cyklověže. „Čekáme jen na pokyn počasí,“ uvedla vedoucí
odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše
Brunclíková.
S dokončením prací se vzhledem k nastavenému
harmonogramu počítá na přelomu května a června.
Jedenáct metrů vysoká, prosklená parkovací věž se
samoobslužným systémem bude stát vedle zelené
budovy Českých drah na pozemku, který je majetkem města. „Nachází se v blízkosti centra, navíc na
místě, kde se potkává autobusová i železniční do-

ROZPOČET JE PŘÍSLIBEM DALŠÍHO ROZVOJE

Dokončení ze strany 1
Pokračovat bude i obnova městského majetku.
Zatepleny mají být objekty Mateřské školy
v Alšově ulici a Srdíčka. Téměř milion korun
bude investován do regenerace zeleně v ulici
Mezibraní. I v příštím roce přibude podzemních
kontejnerů (800 tisíc Kč). Na zhruba milion
korun vyjde nákup nového vybavení pro
obyvatele Domova na Dómském pahorku.
Pokračovat má s cílem snižovat emise z dopravy
a propagovat vozy s alternativním pohonem i
projekt elektromobility úřadu, na který zastupitelé
vyčlenili 9 milionů korun poté, co získali dotaci
ve výši 1,7 milionu korun. Kromě elektromobilů
zakoupí město i pozemek od Správy železniční
dopravní cesty v ulici Husova (za 2,5 milionu
korun), kde by v budoucnu mělo být vybudováno
nové parkoviště. Zhruba milion korun si
vyžádá zpracování projektových dokumentací
souvisejících s přípravou několika dalších staveb,

například 4. etapy regenerace panelového sídliště.
K meziročnímu zvýšení běžných výdajů města
došlo o zhruba 64 milionů korun. Zhruba 10
milionů představují výdaje související s dotačními
projekty, které jsou na straně příjmů kryty
dotacemi. Tedy skutečné zvýšení výdajů dosahuje
54 milionů korun, přičemž převážnou část (cca 35
milionů) tvoří zvýšení mezd pracovníků města a
jím zřizovaných organizací. Jde zejména o zvýšení
tarifních platů dle nařízení Vlády ČR a zohlednění
práce nového odboru komunikace, marketingu
a cestovního ruchu, který plně převezme funkci
zrušené příspěvkového organizace Centrum
cestovního ruchu. Zbylých 19 milionů korun
představuje hlavně nákup služeb (například nové
informační technologie) a výdaje určené na opravy
komunikací prováděné technickými službami.
„Příjmy v rozpočtu dosahují 521 milionů
korun a výdaje 544 milionů korun. Rozdíl činí 23

milionů korun,“ shrnula vedoucí ekonomického
odboru Iveta Zalabáková. Skutečný schodek
však je jen 15 milionů korun. „Zbývající částku
totiž představují finanční prostředky, které byly
ušetřeny v loňském roce a přesunuty do roku
letošního,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.
Příkladem je cyklověž, která bude oproti plánu
postavena až letos na jaře.
Město má zpracované i další projekty, jejichž
realizace však závisí na získání dotace. Příkladem
je vybudování nového parkovacího domu
v bývalém železničním tunelu nebo nových
učeben Masarykovy základní školy. „Vzhledem
k tomu, že dlouhodobě hospodaříme bez dluhu
a na účtu města je rezerva ve výši zhruba 100
milionů korun, jsme připraveni zrealizovat i další
projekty v případě, že naše žádosti o dotace budou
kladně vyřízeny,“ ujistil starosta Ladislav Chlupáč.
Eva Břeňová

ÚZEMNÍ ROZVOJ

VILA PFAFFENHOF
OHROŽUJE ŽIVOTY
Kdysi honosná stavba, dnes
ruina, která chátrá dál. Takový je
osud vily Pfaffenhof, zvané "Fafák", nacházející se v těsné blízkosti Litoměřic. S ohledem na
bezpečí lidí nechalo město vilu
na své náklady oplotit poté, co
tak ani po několikerých urgencích
majitel (firma H-IMO, s.r.o.) neučinil sám.
„Náklady ve výši 83 tisíc korun
ale městu dodatečně uhradil,“ informovala právnička městského
úřadu Martina Skoková. Bohužel
plot neodolal nájezdům vandalů
a v tuto chvíli je opět poškozen.
Své zřejmě způsobila také vichřice a pravděpodobně nelegální těžba dřeva. Stavební úřad
proto musí opět vyzvat majitele
k zabezpečení objektu a zároveň
varuje před vniknutím, neboť je
zdraví ohrožující. Situace se tak
opakuje a připomíná boj s větrnými mlýny.
Město Litoměřice jako obec
s rozšířenou působností je správním orgánem pro téměř čtyři
desítky obcí. Vymáhá statisícové dlužné částky po majitelích
objektů, kteří se o ně nestarají.
„Například společnost s ručením
omezeným PHFM, která je vlastníkem žalhostického Rybenoru,
se nachází v konkursu. Majetek
je nepatrný a 31 věřitelů uplatňuje pohledávky převyšující 30
milionů korun. Je tedy vysoce
pravděpodobné, že město Litoměřice svých 234 tisíc korun,
které investovalo do zabezpečení
objektu, zpět nedostane,“ poukázala na nepříznivý fakt Martina
Skoková.
(eva)
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BAGRY DEMOLUJÍ GARÁŽE

Těžká technika demoluje bývalý vojenský objekt nacházející se v zadním
areálu Jiříkových kasáren. Nahradí
ho v ČR unikátní vědecko-výzkumné
centrum (vizualizace níže), v němž se
budou čeští i zahraniční odborníci zabývat hlubinnou geotermální energií.
Stavba má být dokončena na konci
roku. Vědci by měli zahájit výzkumnou činnost na počátku roku 2019.
Demolice starých garáží a následné
zemní práce potrvají zhruba tři měsíce. Následovat bude stavba železobetonového skeletu prvního podlaží.
Nakonec přijde na řadu dřevostavba
umístěná v prvním patře a instalace
vnitřních technologií a interiérového
vybavení,“ charakterizoval harmonogram prací probíhajících v rámci projektu RINGEN jeho manažer Antonín
Tym. Děje se tak s pomocí dotace ve
výši 103 milionů korun, jež se podařilo získat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ta je přitom
součástí celkové finanční podpory
RINGENu na období 2016-2022, jež
by mohla dosáhnout bezmála 250 milionů korun.
Nositelem projektu je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.
„Konsorcium složené z celkem sedmi
subjektů v čele s Univerzitou Karlovou
přitom spolupracuje s celou řadou
odborníků ze zahraničních univerzit
a výzkumných ústavů,“ konstatoval

KAPUCÍNSKÁ ZATÍM
ZPRŮCHODNĚNÁ NEBUDE

Kapucínská ulička v historickém jádru města zůstane neprůchodná. Alespoň prozatím. Rozhodla o tom rada města poté, co se zabývala podnětem
občana Jaroslava Tvrdíka. Podle něj by zprůchodnění přineslo mj. pozitivní
dopad na turismus. Proti se však postavila Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, která využívá část pozemku Vavřinecké ulice.
„Město uzavřelo před dvěma lety smlouvu o výpůjčce pozemku s Ústeckým krajem, zřizovatelem školy. Platná je do roku 2020. Jedná se o dlouhodobě neužívanou, z obou stran bránami zavřenou část komunikace, která
je široká pouze 2,80 m. Střední škola užívá z ulice Vavřinecké k výuce dvě
budovy přiléhající k vypůjčenému pozemku,“ vysvětlil situaci Václav Härting, vedoucí odboru správy majetku města. Výpůjčku lze ukončit po dohodě nebo pokud by město potřebovalo pozemek k investičním záměrům.
Nyní je průchod do dvora osazen zamykatelnými vraty. Zprůchodnění
by pro školu znamenalo náklady na zajištění bezpečnosti žáků v souladu
s pokynem ministerstva, stejně tak by bylo těžké dohlížet na dodržování
zákazu kouření a požívání návykových látek ve vnějších prostorách školy.
„Pokud město osadí průjezd pevnými sloupky a zákazem vjezdu, budeme
mít velký problém se zásobováním cvičné kuchyně a s vjezdem služebních
vozidel do garáží ve dvoře. Problém by byl i s opravou budov. Pokud by
město povolilo průjezd všem vozidlům, žáci a zaměstnanci školy by procházeli mezi projíždějícími vozidly,“ předkládá škola argumenty, které
město respektovalo.
(hroch)

Bourací práce probíhaly v lednu za každého počasí.
starosta Ladislav Chlupáč, podle kterého je stavba centra dalším zásadním
krokem učiněným v rámci geotermálního projektu. Tím prvním bylo před
deseti lety vyhloubení více než dvoukilometrového průzkumného vrtu,
který bude nyní vyčištěn a zprůchodněn. Společně s dalšími dvěma cca 300
metrů hlubokými vrty se stane součástí seismické monitorovací sítě. Bezpečnost jímání geotermální energie je
totiž jednou z priorit.
Zásadní pro naplnění výzkumných
cílů centra bude realizace vrtů do 4-5
km, které mohou plně otestovat po-

Foto Anna Hrochová

tenciál, jež Česko v oblasti hlubokých
geotermálních zdrojů má. Litoměřice
jsou přitom jediným českým městem, kde je možné podobné vrty, jako
zvláštní zásah do zemské kůry, v současnosti realizovat. „Žádost o dotaci
na první z nich bohužel neuspěla.
Konsorcium již ale jedná o jiných
zdrojích, včetně zahraničních,“ upřesňuje aktuální situaci Tomáš Fischer,
ředitel RINGENu.
Optimisté věří, že Země by mohla
ohřívat vodu v Litoměřicích na cca 150
stupňů Celsia už za pět let. Vše závisí na
podpoře, kterou tento široce dostupný,
ale investičně zatím ne zcela bezrizikový zdroj získá, aby měl šanci se uplatnit
v komerčním provozu, tak jako tomu
bylo na počátku u ostatních obnovitelných zdrojů. „Geotermální energie
představuje vítaný a pro spotřebitele
levnější ekologický zdroj vytápění. Navíc je bezpečný a stabilní a má velmi
nízkou ekologickou stopu,“ vyzdvihl
přednosti starosta.
Eva Břeňová

PRŮCHOD UŽ HANBU NEDĚLÁ
Soukromý průjezd v ulici Jezuitská,
kterým se vchází ke Gotickému dvojčeti, významné historické památce
města Litoměřice, svítí novotou. Díky
právě ukončené rekonstrukci už není
trnem v oku místním lidem, ani turistům. Poté, co došlo k dohodě mezi
městem a vlastníky objektu, se město
pustilo do rekonstrukce. Důkladné
opravy ho vyšly na 120 tisíc korun,
dalších 130 tisíc korun potřebných
k restaurování historických dveří financovalo ministerstvo kultury.
„Průchod se nacházel ve velmi
zuboženém stavu. Zdi byly špinavé,
pomalované a posprejované, visely z
nich nefunkční kabely a na mnoha
místech opadávala omítka. Průchod
neměl řádné osvětlení, byl zde velký
nepořádek a zápach. Působil tristním dojmem a lidé, včetně turistů,
kteří tudy procházeli, stav oprávněné
kritizovali,“ přiblížil vedoucí odboru
správy nemovitého majetku městského úřadu Václav Härting.

Z toho důvodu zde město provedlo opravy omítek, včetně výmalby
průchodu. Veškeré kabely (elektroinstalace osvětlení, telefonní či datové
linky) jsou vedeny pod omítkou pro
budoucí snadnější údržbu místa, jež
je také nově osvětleno. Oprava se týkala i místních dveří, včetně zavěšení,
kování a nového zasklení. Historické
dveře do Jezuitské ulice byly pod dohledem památkářů odborně restaurovány.
„Turisty tudy provázíme často, jedna z našich turistických tras vede ke
Gotickému dvojčeti právě průchodem v ulici Jezuitská. Rekonstrukce
tohoto místa nás jako průvodce proto
velice těší. Návštěvníkům můžeme
naše město ukázat opět v lepším světle,“ uzavřela Hana Mildová z litoměřického informačního centra.
Město bude na stav průjezdu dohlížet i v budoucnu na základě uzavřené dohody o výpůjčce. (hroch)
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DOPRAVNÍ
UZAVÍRKY
▶ Od 9. do 10. 2. bude uzavřena
ulice Wintrova z důvodu umístění
plošin a agregátu za účelem filmového natáčení.
▶ 2. etapa rekonstrukce ulice
Palachova zavřela komunikaci od
křižovatky s ulicí Palackého ke
křižovatce s ulicí Resslova do 31. 3.
▶ Ulice Sládkova a Žižkova (od křižovatky s ul. Sládkova ke křižovatce
s ul. Osvobození) bude uzavřena až
do 31. 3. z důvodu pokračující rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
▶ Úplnou uzavírku čekejte do 31.
3. v ulici Rooseveltova v úseku od
křižovatky s ulicí Osvobození ke
křižovatce s ulicí Sládkova (pokračuje rekonstrukce kanalizace).
▶ Úplná uzavírka ul. Dalimilova
potrvá z důvodu nedokončené
rekonstrukce kanalizace, včetně
povrchů vozovky, do 30. 4. Projede
jen dopravní obsluha a vozidla IZS.

VAVŘINECKOU ČEKÁ
REKONSTRUKCE
Vavřinecká je jedna z posledních
ulic, která v centru města zůstávala
neopravená. Potřebné rekonstrukce se
dočká letos. Dokončena bude do konce letních prázdnin. „Ulice Vavřinecká
je součástí městské památkové rezervace, proto jsme museli s opravami vyčkat na nezbytná povolení. Podmínky
tohoto statutu určují také průběh veškerých stavebních prací,“ upozornil
stavební technik odboru územního
rozvoje Ladislav Pošík.
Projekt „Rekonstrukce ulice Vavřinecká“ řeší úpravu povrchů v celé šíři
komunikace, včetně nových bezbariérových chodníků, dále nové napojení
přes chodník do ulice Dlouhá a nové
napojení ulice Malá Dominikánská.
Součástí stavby bude i vytvoření koridoru s povrchem z hladkých žulových
desek pro jízdu cyklistů.
(hroch)

DOPRAVA / ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROVOZ V PALACHOVĚ ULICI
KOMPLIKUJÍ NEUKÁZNĚNÍ ŘIDIČI

Neukázněnost řidičů komplikuje
provoz v ulici Palachova. Obyvatelé si stěžují na špatné parkování
a nerespektování ploch určených
pro výsadbu zeleně. „Auta parkují
téměř v křižovatce ulice Tolstého a
Palachova, jezdí po chodníku, potažmo v místech, kde v budoucnu
bude zeleň,“ popsal situaci jeden
z místních občanů Jan Š. na Facebooku města. Městská policie se
proto na kontrolu této části Litoměřic více zaměřuje.
„Rekonstrukce ulice má jako jeden z hlavních úkolů zklidnění a
zpomalení provozu. Místo se proto
pro průjezd zúžilo, je však již vyzkoušené, že se zde vejdou i dvě míjející se větší vozidla,“ upozornila
vedoucí odboru územního rozvoje
městského úřadu Venuše Brunclíková. Na skutečnost, že někteří řidiči svá auta zanechávají odstavená
v křižovatce, čímž provoz v ulici
komplikují, byla již upozorněna
městská policie. „Místo bude podléhat naší častější kontrole,“ avizoval její velitel Ivan Králik.
Stavební práce na druhé etapě

Fotografii dokumentující situaci, kdy vozidla parkují v místech, kde komplikují provoz, zaslal redakci zpravodaje nespokojený obyvatel této lokality.
rekonstrukce ulice postupují podle
harmonogramu. „Jedním z hlavních cílů probíhající druhé etapy
je zhotovení chodníků k ulici Křižíkova k novému přechodu u horního vlakového nádraží. V Křižíkově ulici dojde k výsadbě nového
stromořadí, přibudou květníky,
rekonstrukce se dočká i veřejné
osvětlení,“ sdělila vedoucí odboru

územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. Myšleno
je přitom i na chodce. „Harmonogram je nastavený tak, aby byl vždy
jeden z chodníků schopen provozu,“ dodal místostarosta Václav
Červín.
Zda firmy na stavbě pracují, závisí na počasí. Každopádně hotovo
má být do konce srpna. (hroch)

DOPRAVA V "DALIMILCE" BUDE KLIDNĚJŠÍ

Ulici Dalimilova čekají v první polovině roku další stavební úpravy. Kromě nových inženýrských sítí a
úprav povrchů vozovky zde město plánuje stavební
úpravy a změny dopravního značení za účelem zklidnění dopravy. S dokončením prací odbor územního
rozvoje městského úřadu počítá v druhé polovině roku.
„Díky stavebním pracím na rekonstrukci kanalizace
a vodovodu, které zajišťují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., máme jedinečnou příležitost kromě úprav
povrchů vozovky připravit i další stavební úpravy frekventované ulice tak, aby došlo ke zklidnění dopravy,“
vysvětlila vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.
Severočeské vodovody a kanalizace mají za úkol bě-

hem následujících měsíců zhotovit celkem 34 kanalizačních, dešťových a vodovodních přípojek. Následovat
bude oprava chodníků a povrchů komunikace ve spolupráci zhotovitele a města. Na křižovatce s ulicí Samo
Tomáška pak vznikne nový přechod, který komunikaci
opticky zúží, a to na 6,5 metru ze stávajících 12 metrů.
Cílem má být právě zklidnění dopravy. Odbor územního rozvoje vnímá rekonstrukci této komunikace jako
nejdůležitější úkol tohoto roku. „Již několik let vedeme
diskusi o zavedení jednosměrného provozu mezi ulicemi Samo Tomáška a ulici Žitenická, které nám doporučují také odborníci na dopravu. Proto v současnosti
zvažujeme i toto řešení tak, aby vedlo k větší bezpečnosti i klidnějšímu provozu,“ dodal místostarosta Václav Červín.
(hroch)

VÍTĚZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ MÁ ZLEPŠIT MHD

Litoměřice připravují zcela zásadní změny
v městské hromadné dopravě. Chystají výběrové řízení na nového provozovatele. Jeho úkolem
bude zřízení nových autobusových linek, včetně
linky „seniorské“ a „nákupní“, a zároveň zajištění
častějších intervalů autobusových spojů. Město
tak reaguje na podněty občanů, kterým současný provoz MHD ne zcela vyhovuje. Častější
využívání MHD může dopomoci také ke snížení
automobilové dopravy ve městě. „Pokud bude
průběh soutěže v roce 2018 bezproblémový, pak
je možné, že by nový dopravce mohl vyrazit na
budoucí čtyři linky MHD začátkem roku 2019,“
upřesnil místostarosta Pavel Grund.
Nyní MHD provozuje společnost BusLine a.s.
Semily, a to v režimu „mimořádné situace“. Město se společností tuto smlouvu uzavřelo, jelikož

se ve dvou dosavadních pokusech nepodařilo
úspěšně dokončit zadávací řízení (soutěž) na
nového dopravce pro následujících 10 let, a to
v jednom případě z důvodu námitkového řízení
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, které
inicioval jeden z uchazečů, a ve druhém z důvodu nezájmu dopravců.
„Aby nehrozilo přerušení služby pro občany,
jevilo se jako nezbytné a prakticky jediné možné
řešení uzavřít smlouvu se stávajícím dopravcem
v tomto režimu na dobu maximálně 2 let nebo
do doby, než vybereme nového dopravce,“ dodal
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub.
Přípravy v pořadí již třetího zadávacího výběrové řízení probíhají ve spolupráci s externí advokátní kanceláří specializující se na soutěžní a

dopravní právo. Cena za ujetý kilometr a ani za
jízdné se pro město ani pro jeho občany v roce
2018 nemění.
Kudy povedou nové trasy?Město má představu
o provozu MHD jasnou. Trasa současných dvou
linek by s drobnými úpravami měla zůstat beze
změn. Třetí linka je pracovně nazývána „nákupní“, protože umožní lidem cestovat z Pokratic,
tedy z horní části města, kolem horního i dolního
vlakového nádraží až do Želetic k nákupní galerii
Na Soutoku, a zpět. Cestou zastaví i u Kauflandu.
Čtvrtá, tzv. seniorská linka, zase zajede blíže místům navštěvovaným příslušníky nejstarší generace – tedy k penzionům, domovu pro seniory,
ale například i k nemocnici, autobusovému nádraží a dokonce díky rozměrově menšímu typu
autobusu i na Mírové náměstí.
(hroch)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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MÁME DALŠÍ SOLÁRNÍ LAVIČKU

Město Litoměřice jako první město v republice má od května loňského
roku solární lavičku. Nyní jí pořídilo
sourozence. Zatímco první solární
lavičku instalovala společnost Full
Capacity v parku Václava Havla, druhá stojí na Střeleckém ostrově u Labe.
„Místo jsme vybrali z hlediska
dlouhodobé doby osvitu sluncem. Lokalit jsme zvažovali více. Ve spolupráci
se společností E.ON byla vytvořena
webová stránka http://www.lavickynaslunci.cz, kde o umístění hlasovala
veřejnost. A právě lokalita u Labe, jež
je mj. i hojně navštěvovaná veřejností,
vyhrála,“ vysvětlil energetický manažer městského úřadu Jaroslav Klusák.
Lavička dobíjí mobilní zařízení
přes USB porty a nově také bezdrátově přes indukční dobíjení. Stejně tak
poskytuje WiFi připojení k internetu.
Důležitá je její schopnost zaznamenat počet připojení, což poskytne
zpětnou vazbu o využití. Náklady na
pořízení a instalaci dosáhly 113 tisíc
korun (bez DPH), avšak společnost
E.ON, organizátor kampaně usilujících o instalaci solárních laviček,
uhradila městu 75 procent nákladů.

Druhá solární lavička je na Střeleckém ostrově u Labe.
Vedení města věří, že i druhá lavička bude fungovat bez problémů stejně
jako první, u níž nebyla zaznamenána
vážnější porucha. Na možný vandalismus totiž návrháři mysleli. Například
fotovoltaický panel z důvodu ochrany
technologie kryli nerozbitným sklem.
Litoměřice jsou významným propagátorem obnovitelných zdrojů

ZELENĚ PŘIBUDE

Revitalizace zeleně v prostoru Mezibraní, obnova
aleje v ulici 5. května, ale také závlahový systém na dešťovou vodu v ulici Na Valech – toto jsou z pohledu péče
o městskou zeleň nejdůležitější projekty, které odbor
životního prostředí městského úřadu plánuje pro rok
2018. Město tak získá desítky nově vysazených stromů,
přibudou také záhony levandulí a travin.
Nejvýznamnějším projektem bude revitalizace zeleně v Mezibraní. „Přibližně ve druhé polovině roku
zde provedeme parkovou úpravu zahrnující výsadbu
květinových záhonů a nových stromů. Místo protnou
plochy s levandulemi, záhony ozdobí také traviny a
česnek,“ prozradila za odbor životního prostředí Lenka Brožová mající na starost městskou zeleň. V prostoru Mezibraní, tedy v místě stávající zeleně mezi kruhovým objezdem Na Kocandě, baštou a hradbami, bude

Fota Eva Břeňová

energie. Smysl tzv. chytrých laviček
vidí nejen ve výrobě obnovitelné
elektřiny, ale především i díky možnému wi-fi připojení sleduje popularizaci obnovitelných zdrojů energie.
Zda počet solárních laviček ve městě
poroste, není rozhodnuto. „Záležet
bude na zájmu a ohlasech,“ uvedl
místostarosta Karel Krejza.
(eva)

pokáceno pět stávajících stromů. Nově se zde vysadí
celkem 28 stromů. Místo ozdobí například lípy, kaštany, ale také paulovnie. Pravděpodobně dojde k usazení
dvou podzemních košů. Na úpravu naváže také okolí
nově vzniklé cyklověže. Město počítá i se závlahovým
systémem. Celá investice se bude pohybovat ve výši
okolo 2,2 milionu korun.
Zajímavým počinem týkajícím se městské zeleně bude závlaha na dešťovou vodu v ulici Na Valech.
Úsporný systém má sbírat „dešťovku“ zachycenou ze
střech budovy bývalé územní vojenské správy či hradu. Obnovy a doplnění stromořadí se v letošním roce
dočká také například Střelecký ostrov či alej v ulici 5.
května.
Změnou projde i další velká dominanta města, kterou je alej v ulici Sokolovská. Její revitalizace je však
naplánována vzhledem k dalším stavebním pracím až
na rok 2019.
(hroch)

NOVÁ FONTÁNA MÁ
CHYTAT PRACH
Kruhový objezd u Severky už
nebude jen obyčejný „kruhák“.
Jeho střed se ještě letos má pyšnit
skutečnou raritou. Bude jí fontána
– okrasný prvek sloužící zároveň
ke zlepšení životního prostředí ve
městě.
„Zvláštní technologie bude mít
za úkol zachytávat prachové částice.
Tento systém je skutečně unikátní a
pokud vím, žádné jiné město v České republice jím doposud nedisponuje,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu
Pavel Gryndler.
Odbor
životního
prostředí
zvažuje i další alternativy řešení
prašnosti způsobené dopravou ve
městě. „Rádi bychom zmírnili prašnost v ulici Na Valech pomocí tzv.
„mlžných stožárů“. Ty díky systému
jemného rozprašování zachytávají
polétavý prach, aniž by znečistily
kolemjdoucí chodce. Tento záměr
je však teprve ve stadiu úvah. Pokud by k realizaci došlo, pak nejdříve v roce 2019,“ dodal Pavel Gryndler.
(hroch)

DORAZÍ PŘÍSPĚVEK
ZA RICHARD
Jednorázový příspěvek ve výši
50 milionů korun získaly Litoměřice za umístění úložiště radioaktivních odpadů v katastrálním
území města. Tato částka vychází
z novely atomového zákona a její
přiznání schvaluje Vláda České
republiky nařízením vlády. Město přitom o dosavadní finanční
podporu za ukládání radioaktivních odpadů v úložišti Richard
nepřijde.
„Město hodlá z těchto prostředků financovat projekty týkající se zkvalitňování životního
prostředí,“ informoval vedoucí
odboru životního prostředí Pavel
Gryndler.
(hroch)

V PLÁNU JSOU DALSÍ PODZEMNÍ KOŠE I KONTEJNERY

Odpadkový koš, který má své
úložiště schované pod zemí, se
v Litoměřicích osvědčil. Ke stávajícímu podzemnímu koši v blízkosti
bankomatu u pokratických závor
proto během letošního roku přibude dalších pět. „První koš tohoto
typu se velice osvědčil. Zkušenost
s ním je podobná podzemním kontejnerům. Koš nehyzdí okolí, vítr
nemá šanci rozfoukat odpadky,
neline se z něho zápach a zároveň
má značnou kapacitu, a to jeden
metr krychlový,“ zhodnotil vedoucí
odboru životního prostředí Pavel
Gryndler dosavadní provoz prvního odpadkového koše.
Stejný úspěch zaznamenalo město v užívání podzemních

kontejnerů na papír, sklo a plast.
Těch mají Litoměřice v současnosti šest, a to v ulicích Dlouhá,
České armády, U Stadionu, Marie
Majerové, v blízkosti Kulturního
a konferenčního centra a v ulici
Družstevní. V roce 2018 přibudou pravděpodobně další tři podzemní kontejnerová stání. „Přesná místa usazení podzemních
stanovišť komunálního odpadu
zatím určena nemáme. Vybíráme
je podle dostupnosti pro svozovou techniku, podle spádovosti a
donosné vzdálenosti pro občany.
Rozhoduje však také umístění
inženýrských sítí a samozřejmě
vyjádření dotčených orgánů,“ vysvětlil Pavel Gryndler. (hroch)

Nové podzemní kontejnery stojí v ulici M. Majerové. Foto Anna Hrochová
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Ing. Vladimír MATYS / Hnutí ANO 2011
„Máme zájem řešit problémy
města," konstatuje zastupitel

Opoziční zastupitelé v litoměřickém městském zastupitelstvu nemají velkou možnost prosadit své
názory či návrhy. Snažíme se tedy pracovat alespoň
v různých komisích. Já pracuji jako předseda v Dopravní subkomisi. Za dobu mého působení se dala
dohromady dobrá parta lidí, kteří mají zájem řešit
problémy města, kteří přišli např. se semafory v ulici Na Valech, kritikou nakupování techniky TSM,
využitím tunelu pro parkování, kritikou kruhového objezdu na Vojtěšském
náměstí a mnoha dalšími tématy.
V současné době se zabýváme parkováním a úpravou dopr. značení na
náměstí, MHD apod. Občany trápí velké množství zaparkovaných aut na
náměstí, ale nepodařilo se udělat nic. Vyšší parkovné nic nevyřešilo. Projekt parkování v bývalém železničním tunelu se nyní pohybuje ve výši 130
mil. To už je ekonomicky neúnosné. Momentálně diskutujeme v DK výstavbu parkovacího domu v prostoru bývalé čerpací stanice Benzina. Zcela
radikální (a mně osobně nejbližší) je realizace víceúrovňového parkoviště
v ulici Na Valech, a to po obou stranách. Další možná lokalita, která by
pomohla omezit parkování na náměstí, je parkovací místo pod Tyršovým
mostem s osobním výtahem na most. Výtah by usnadnil cestu přes Mosteckou ulici na náměstí a pomohl by i dalšímu rozvoji aktivit na Střeleckém
ostrově. V otázce řešení MHD chybí informace. Hovoří se o více linkách,
o elektrických autobusech. Osobně bych rozsah linek zachoval, MHD by
měli používat všichni (!) obyvatelé zdarma. Obnovu vozového parku realizovat nejmodernějšími autobusy EURO6, el. autobusy jsou drahé, při
obnově neprodejné atd. Zvážit by se měla i otázka vytvoření vlastního dopr.
podniku, třeba pod TSM. Snad bude v otázce MHD dost prostoru pro diskusi. Cíl je jasný, spokojenost, ekonomika. Plně se ztotožňuji s názorem
velitele městské policie o zamezení zbytečným průjezdům motoristů přes
Mírové náměstí. Uzavření Mostecké ulice, otočení jednosměrné ulice (Pekařská - Michalská) by se mělo minimálně vyzkoušet.

PhDr. Lenka SIMERSKÁ / Strana zelených
„Jde o naše peníze!" upozorňuje
členka komise Zdravého města
a Místní agendy 21
Jsem ráda, že se Litoměřice řadí mezi 22 českých
měst, která využívají takzvaný participativní rozpočet.
Zastupitelská demokracie má totiž své háčky. Zvolení
zastupitelé, kteří o investicích rozhodují, jsou mnohdy
lidé z podobné sociální skupiny a stále ti samí. Když
se tvoří rozpočet, může se tak stát, že zájmy a potřeby
jiných skupin obyvatel nejsou brány na zřetel.
Nelze jim to vyčítat. Příkladem jsou senioři. Pohybují se městem zcela jinak než zdraví, mobilní lidé. Dokud nemáte doma babičku nebo dědečka,
zkrátka vás nenapadne, že chůzi potřebují několikrát přerušit a odpočinout
si, nejlépe sednout. Nikdy byste na daná místa nenavrhovali z veřejných
peněz lavičky.
Odlišné životní zkušenosti, než má typický litoměřický zastupitel, tedy muž
středního věku, mají také ženy. Ty například daleko více zajímá, jestli jsou
trasy, kudy chodí, bezpečné. Roli hraje veřejné osvětlení a rizikové podniky
jako herny. I maminky mají své priority. Tráví běžný den s dětmi, zatímco
tátové většinou mimo domov pracují. Zajímají je věci jako mateřské centrum, herní místa nebo hodnoty stavu ovzduší, aby nevystavovaly své děti
podráždění a následnému respiračnímu onemocnění. Ženy také dávají přednost jiným sportům. Na hokeji nebo fotbale jich najdeme hrstku, přesto se do
obojího investuje mnohem víc než do sportů, kterými častěji tráví čas ženy.
Mohli bychom pokračovat dalšími příklady různých skupin občanů. Participativní rozpočet umožňuje každému jednou ročně podat návrh na přímou investici. V zahraničí některá města dospěla k tomu, že se ho účastní
více občanů, než kolik chodí k volbám! Chce to ale trpělivost. Lidé potřebují čas až několik let, aby se naučili tuto formu vnímat.
Doporučuji každému si zarozpočtovat!
(Pisatelka je spoluautorkou Informativní metodiky rozpočtování z hlediska
rovnosti žen a mužů Ministerstva vnitra ČR, která slouží obcím k nastavení
vyváženého rozpočtu)

KOMENTÁŘE

Mgr. Karel KREJZA /ODS
V Jiříkových kasárnách
chceme 43 bytů pro mladé rodiny,"
informuje místostarosta
Postupná revitalizace Jiříkových kasáren začíná.
Město v té souvislosti realizuje nebo chystá k realizaci tři zásadní projekty. Prvním je stavba vědecko-výzkumného centra, která byla právě zahájena.
Zároveň s tím zvažujeme, že z prostředků města
opravíme další armádní budovu tak, aby ji mohli
využívat naši boxeři, Tomíci a beachvolejbalisté.
Třetím zcela zásadním projektem je výstavba celkem 43 malometrážních
bytů pro mladé rodiny. Uspěli jsme totiž v 1. kole výzvy EKOINOVACE
vypsané Státním fondem životního prostředí s projektem „PAVE – První
Aktivní veřejná budova v ČR“. Zaměřen je na renovaci objektu, který by
měl sloužit jako startovací bydlení. Koncipován je jako „energeticky aktivní“, tedy by měl spotřebovávat méně energie, než sám vyrobí. V plánu
jsou fotovoltaické elektrárny jak na střeše, tak na plášti budovy, renovace
objektu ve velmi nízkém (pasivním) energetickém standardu, využití dešťové i odpadní vody nebo napojení na akumulační systém a systém elektromobility. Takováto rekonstrukce veřejné budovy je opravdu inovativní.
V ČR by šlo o pilotní projekt, který má ukázat, že startovací bydlení může
být pro mladé rodiny s dětmi nebo třeba seniory cenově dostupné právě
díky velmi nízkým výdajům za energii a vodu. Do konce dubna podáme
kompletní žádost do 2. kola výzvy. Na podzim se dozvíme, zda jsme uspěli.
Pokud ano, počátkem roku 2019 můžeme stavět.
Na závěr mi dovolte vyjádřit se k výsledkům výběrového řízení na místo ředitele gymnázia. Komise doporučila, aby tuto pozici nadále vykonával současný
ředitel Štyks. Rád bych uvedl, že jsem členem komise nebyl. Ani já, ani nikdo
z vedení města o to ani nežádal. Pokud Ústecký kraj jako zřizovatel usoudil,
že pan Štyks je nejlepší z kandidátů, pak mu k obhájení místa gratuluji. I s vědomím toho, že krásný projekt výstavby nové sportovní haly pro gymnázium
a sousední Masarykovu ZŠ, zahrnující i vybudování tolik potřebných odborných učeben určených gymnáziu, je tímto na mnoho let u ledu.

Mgr. Václav ČERVÍN / Sport a zdraví (STAN)
„Dopravu ve městě vnímám
jako velký problém,"
zamýšlí se místostarosta
Jako většina občanů našeho města jsem řidičem a
potřebuji někde parkovat. V centru a jeho okolí je
situace celkem dobrá, ale na sídlištích je to kritické. Je potřeba začít realizovat jednoduchá opatření
pro navýšení parkovacích míst. Řešením mohou
být zatravňovací dlaždice na okrajích trávníků.
Další možností je využití zpevněných asfaltových
ploch, které dříve sloužily jako hřiště a dnes jsou prázdné. Tématem je také
vybudování parkovacího domu, ale ten bude nákladný a ne každý bude
ochoten za parkování v něm platit… Dále si myslím, že bychom mohli pokračovat ve zjednosměrňování úzkých ulic a umožnit v nich podélné stání.
Dalším problémem je tranzitní doprava. Je potřeba vyvíjet stálý tlak na
představitele kraje, abychom docílili přeložky hlavní silnice na Českou
Lípu a nemuselo se jezdit přes Kocandu. Stejně tak je nutné prosadit pokračování komunikace od nového mostu do obytných částí města. Také je
potřeba zefektivnit městskou hromadnou dopravu. Optimalizovat trasy a
najít možnosti, jak ulevit třeba důchodcům a matkám s dětmi. Doprava je
problémem nás všech a jak ukázalo nedávné setkání s občany, není nám
lhostejný. Společně ho jistě vyřešíme.

LITOMĚŘICE VOLILY DRAHOŠE
Dalších pět let bude českým prezidentem Miloš Zeman. Občané Litoměřic by však preferovali Jiřího Drahoše. Hlas mu zde dalo 51,44 %
voličů, pro Miloše Zemana hlasovalo 48,55 % občanů. Jedná se tedy
přibližně o opačný poměr oproti celorepublikovému (v České republice zvítězil v prezidentských volbách Miloš Zeman s 51,36 % hlasů, Jiří
Drahoš získal 48,63 % hlasů). Volební účast v Litoměřicích byla se svými 64,53 % o něco málo nižší než celorepublikových 66,6 %. (hroch)
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LITOMĚŘICE JSOU V PRVNÍ SEDMIČCE
NEJDEMOKRATIČTĚJŠÍCH MĚST

Ve výzkumu 101 největších měst České republiky a 50 městských částí nad deset tisíc obyvatel,
který měřil zapojení občanů do participativních
procesů, se Litoměřice umístily na 7. místě. Prokazuje to jejich demokratický přístup.
„Participace je nejběžnější účastí či podílením
se na něčem, zároveň je projevem převzetí odpovědnosti. Participovat znamená mít přístup
a být zahrnut. Souvisí s konceptem moderní
demokracie,“ vysvětluje výzkumný tým Institute for Democracy D21, který Index participace
2015-2016 vyhodnocoval. V tomto případě hodnocení participace se jedná o zapojení veřejnosti
do chodu města a vztahu města ke komunikaci

s veřejností spolu s transparentností, což město
činí nad rámec svých zákonných povinností.
Podrobný výzkum hodnotil především kritéria transparentnosti rozpočtu, dotací a grantů,
vyhlášek, jednání zastupitelstev. Zajímal se také
o komunikaci skrze webové stránky, digitální a
tradiční komunikační kanály, prověřil konání
participativních rozpočtů a jiných participativních procesů. Neopomněl začleňování znevýhodněných sociálních skupin a menšin ve
školách i společnosti. V neposlední řadě také
kontroloval, zda města přezkoumávají a vyhodnocují jejich postupy a aktivity (evaluace).
„Těší nás, že jsou Litoměřice městem s vyso-

kým hodnocením v odborném výzkumu týkajícím se uplatňování demokratických principů na
lokální úrovni. Nejlépe byla hodnocena naše komunikace směrem k veřejnosti, čehož si vážíme,“
sdělil tajemník městského úřadu Milan Čigáš.
Litoměřice se umístily na sedmém místě hodnocení, a skončily tak v první desítce vedle Prahy 3,
6, 8, 10 a 20, Říčan, Poruby, Jihlavy, Valašského
Meziříčí a Vsetína. Zároveň byly jediným severočeským městem v první dvacítce (např. Liberec skončil 24.).
„Je třeba si uvědomit, že demokracie začíná na
té nejnižší úrovni – vzpomeňme si na ideu antické polis,“ uvádí výzkumný tým.
(hroch)

BUDE SPUŠTĚN ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Rozpočet města Litoměřice
bude „rozklikávací“. Novinku
spustí radnice v polovině února s
cílem nabídnout lidem detailnější
informace o způsobu hospodaření
s veřejnými finančními prostředky, navíc z pohodlí domova. V Litoměřicích tak pokračuje trend
zvyšování transparentnosti.
„Věřím, že touto formou nabídneme zájemcům ještě více informací o hospodaření města. Rozklikávací rozpočet bude graficky
zpracován tak, aby byl přehledný

a uživatelsky jednoduchý,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč.
Rozklikávací rozpočet není novinkou. V některých městech a ministerstvech již byl zaveden. V případě Litoměřic je součástí koncepce
zkvalitňování informačních služeb,
která je v posledních dvou letech
zaváděna do praxe. „Ať již jde o
modernizaci webových stránek se
zavedením sekcí Potřebuji si vyřídit, rubriky pro podnikatele, instalaci elektronických úředních desek
na náměstí i v nemocnici, Mobilní

Mgr. Mikuláš PEKSA / poslanec Parlamentu ČR (Piráti)

„Zaměřil jsem se na komunální
politiku v našem městě," říká nový
poslanec Parlamentu ČR
Nezbývá než přiznat, že zvolení do parlamentu a čerstvá
zkušenost opozičního poslance ve mně vyvolalo nový
zájem o politiku i další otázky – je to tak přirozené? Jak
se to dělá jinde? Asi nejlogičtější je podívat se na komunální politiku v našem městě. Z tohoto důvodu jsem
začal studovat radniční webové stránky a rozložení sil
v zastupitelstvu. Musím pochválit, že jsou k dispozici
videozáznamy z jednání zastupitelstva, to je jedna z věcí, o které Piráti na mnoha
jiných místech museli hodně bojovat. Pozitivně vnímám i zveřejňování zápisů výborů litoměřického zastupitelstva. Přece jen bych měl jednou drobnou výhradou.
Poslední záznam z jednání kontrolního výboru pochází z března loňského roku.
Naopak finanční výbor zveřejňuje záznamy pravidelně. Při pohledu z vnějšku mě
napadají dvě možná vysvětlení. Kontrolní výbor se dlouhodobě neschází, a tudíž
nepracuje. Anebo pracuje, ale zápisy nezveřejňuje. Ani jedna z možností není dobrá. Zejména s ohledem na to, že tento výbor má uvolněného (placeného) předsedu
a pověsit zápisy na web není tolik práce. Trochu mi na webu města chybí stranická
příslušnost jednotlivých členů kontrolního a finančního výboru. Jak jsem pochopil, některé strany nemají v orgánech zastupitelstva zastoupení. Jako Piráti jsme v
listopadu hodně bojovali za to, aby všechny strany - i opoziční - měly ve sněmovně
nárok na členství ve výborech. To by mělo být v demokratickém uspořádání automatické. Navíc obzvláště ODS, která je v litoměřickém zastupitelstvu velmi početná
a město řídí, nás v požadavku ve sněmovně podporovala. Těžko tedy soudit, proč
to neprosadila v litoměřickém zastupitelstvu.
ODPOVĚD: Pane poslanče, všechny opoziční strany zastoupené v zastupitelstvu
dostaly nabídku pracovat ve výborech. Bylo na nich, jak se s nabídkou vypořádají.
Například kontrolní výbor je zcela v rukou opozice – předsedou je Jaroslav Růžička
za KSČM, členy zástupci dalších opozičních stran, včetně ANO 2011. Jinak děkujeme za podnět. Stranickou příslušnost jednotlivých členů kontrolního a finančního
výboru na webové stránky doplníme.
Ladislav Chlupáč, starosta

rozhlas apod.,“ popisuje tajemník
městského úřadu Milan Čigaš postup, za který Litoměřice obsazují
první místa v soutěžích hodnotících
přístup města k občanům. Příkladem je první místo Ceny Ústeckého
kraje za společenskou odpovědnost,
první místo v soutěži Přívětivý úřad
Ústeckého kraje, druhé místo v soutěži Chytrá radnice či dokonce sedmé místo v celostátním výzkumu
Index participace měřícím zapojení
občanů do výkonu veřejné správy.
(hroch, eva)

KAMEROVÝ SYSTÉM
BYL ROZŠÍŘEN
Městský kamerový systém byl rozšířen o dva nové mobilní kamerové
body. Jeden byl pořízen za podpory
dotace Ministerstva vnitra, druhý z
prostředků města v rámci programu
Prevence kriminality. Obraz z obou
kamer je ve vysokém rozlišení (HD)
přenášen na server MKS prostřednictvím 3G/LTE sítě uzavřenou VPN.
Kamerové body jsou již v provozu v
katastru města. Mobilní kamery mohou být do zájmové lokality nasazeny
v řádu desítek minut. Jsou velkým
pomocníkem v boji s pouliční kriminalitou.
Pavel Frk, technik MP

MĚSTO OBHÁJILO NEJVYŠŠÍ
KATEGORII VEŘEJNÉ SPRÁVY

Podařilo se. Litoměřice obhájily Kategorii A v místní Agendě 21. Pro město
to znamená zařazení mezi špičku měst v České republice z pohledu udržitelného rozvoje. Národní síť Zdravých měst souběžně udělila městu titul Šampion
Zdravých měst.
„Naše město se
udrželo na špičce
českých měst. Obhájit tuto kategorii
není lehké, hodnotí se deset oblastí, hodnotiteli jsou odborníci a zástupci jednotlivých ministerstev. Zařazení do nejvyšší kategorie kvality veřejné správy
mne obzvláště těší a patří za to poděkování všem pracovníkům úřadu i našim
partnerům, například z řad neziskových a jiných spolupracujících organizací,“
zhodnotil starosta Ladislav Chlupáč.
V Kategorii A jsou Litoměřice společně s Chrudimí. Kategorii B obhájila
města Jihlava, Kopřivnice a Křižánky. Všechna tato města jsou zároveň Šampionem Zdravých měst. Národní síť Zdravých měst přitom čítá celkem 130
členů. „Pracovní skupina zaznamenala pozitivní změny ve všech hodnocených
oblastech. Ocenila také aktivity města vedoucí k zajištění vlastních zdrojů dat
využitelných pro hodnocení a plánování rozvoje města. Příkladná je ve městě
rovněž práce s veřejností – počínaje využitím moderních komunikačních kanálů a průzkumu chování, přes veřejná projednání, až po realizaci participativního rozpočtování. Výsledkem je mimo jiné i mimořádně vysoká spokojenost
obyvatel s kvalitou života ve městě, která aktuálně přesahuje hodnotu 92 %,“
sdělila Marie Petrová, předsedkyně pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro
udržitelný rozvoj.
Koncepční a systematický přístup k řešení problémů i následnou reflexi doporučení odborníků ocenili členové pracovní skupiny i při posuzování rozvoje v jednotlivých dílčích oblastech. Město obdrželo také několik zajímavých a
podnětných reakcí a doporučení, jak dále zkvalitňovat svou správu a jak řešit
dílčí problémy. „Cesta zdokonalování nikdy nekončí. Uvědomujeme si, že je
neustále co zlepšovat. Tyto podněty jsou pro nás proto vítanou výzvou,“ uzavřela Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice. (hroch)
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ŽLOUTENKA
SE UŽ NEŠÍŘÍ
Hrozba je zažehnána. Epidemie žloutenky v Litoměřicích pominula. Žádný nemocný ve městě nepřibyl,
nikdo již není ani v „karanténě“. „Výskyt žloutenky jsme
v Litoměřicích skutečně již
nezaznamenali,“
potvrdila
Ladislava Matějíčková z litoměřického protiepidemického
odboru Krajské hygienické
stanice Ústí nad Labem a dodala: „Ale nezakřikněme to.“
Město situaci sledovalo také
prostřednictvím
informací
z míst postižených výskytem žloutenky již od samého
počátku epidemie v červenci 2017. Sociální odbor úzce
spolupracoval
především
s azylovým domem Naděje,
který shromažďoval informace o nemocných ze sociálně
vyloučených oblastí. „Naděje měla vzniklou situaci plně
pod kontrolou, Městský úřad
v Litoměřicích pravidelně informovala a informace zodpovědně předávala i do okolních
měst. Proto jsme bezpečně
věděli o jakékoliv změně i o
průběhu výskytu žloutenky,
stejně tak o pohybu nemocných,“ sdělila vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta
Jurková.
Žloutenkou od července
loňského roku onemocnělo
v Litoměřicích celkem 34 dětí
i dospělých. Nemoc se šířila
především v oblasti Želetic.
Zvýšený dozor u rodin postižených trval přibližně do poloviny prosince.
Stále je však nutné mít
na paměti, že v Ústeckém
kraji
epidemie
doposud
nepominula. Proto nadále
platí doporučení hygieniků,
aby lidé dbali vyšších nároků
na hygienu.
(hroch)

ZDRAVOTNICTVÍ / SOCIÁLNÍ OBLAST

PRVNÍ SE NARODILA EMA
Ema Jirásková se v Litoměřicích stala prvním miminkem narozeným v roce 2018. Maminka Kristýna
Křížová z Úštěku ji v litoměřické porodnici přivedla
na svět císařským řezem 1. ledna 53 minut po půlnoci. Holčička po porodu vážila 2990 gramů a měřila
50 cm. „Termín jsem měla až později, takže první
miminko letošního roku jsem opravdu nečekala,“
prozradila novopečená maminka.
Emě a její mamince přišli 4. ledna pogratulovat
předseda představenstva a výkonný ředitel nemocnice Radek Lončák a manažerka pro nelékařské
zdravotnické obory Lenka Kalábová. Prvnímu letošnímu miminku předali zlatý řetízek s přívěskem
a mamince květinu. „Přejeme, ať vám dcera dělá
velkou radost a celé rodině hlavně hodně zdraví. A
samozřejmě nás velmi těší, že jste si pro tento důležitý životní okamžik vybrala právě naši porodnici,“
popřál Radek Lončák. „Rodila jsem u vás i první dítě
a v obou případech jsem byla moc spokojená,“ reagovala Kristýna Křížová a prozradila, že na malou
Emu se doma již těší kromě tatínka i bratříček Jiřík,
kterému jsou necelé čtyři roky.
V litoměřické porodnici se v roce 2017 narodilo
celkem 627 dětí, z toho 295 holčiček a 332 chlapeč-

ků. Nejčastějšími jmény děvčátek byla Eliška, Ema
(Emma) a Lucie, u kluků Jan, Lukáš a Filip. Během
prvního letošního dne zde přišla nedlouho po půlnoci
na svět hned dvě děvčátka.
(nk), foto Eva Břeňová

NEMOCNICE MÁ NOVOU SANITKU

Další novou sanitkou se může
od konce loňského roku pochlubit
litoměřická nemocnice. Nový VW
Transporter řady T6, který je letos
již druhým přírůstkem do vozového parku nemocnice, nahradí jednu ze starších sanitek.
„Výbava nového sanitního vozu
splňuje všechny nároky současného standardu stávajících sanitek
naší nemocnice. Vůz je samozřejmě vybaven transportním křeslem
a lehátkem, obojí o nosnosti 250
kg. Oproti většině našich sanit má
modernější design a jinak řešenou
zadní nájezdovou rampu, s níž je
nyní lehčí manipulace,“ seznámil
s drobnými rozdíly dispečer dopravní zdravotní služby litoměřické
nemocnice Luboš Mlejnecký a dodal, že modernizováno bylo i osvětlení vnitřního prostoru vozu.
Dodavatelem nového sanitního
vozu značky VW je firma ROS, a.s., vítěz veřejné zakázky. Hodnota nového
přírůstku do vozového parku nemocnice je 1,2 miliónu korun. Jedním mi-

Vozový park litoměřické nemocnice byl rozšířen o nový VW Transporter řady
T6.
Foto Anna Hrochová
lionem přispělo město, zbytek uhradila nemocnice z vlastního rozpočtu.
V současné době zajišťuje dopravní zdravotní služba litoměřické nemocnice dopravu pacientů
sedmi sanitními vozy, z nichž dle

informací dispečera Luboše Mlejneckého každý najezdí v průměru
čtyřicet tisíc kilometrů za rok.
Naďa Křečková,
oddělení marketingu, vnitřního
auditu a kvality nemocnice

BEZDOMOVCI V MRAZECH NA ULICI SPÁT NEMUSÍ

Bezdomovci přespávající v čekárně dolního
vlakového nádraží se nelíbí lidem cestujícím vlakem. Tento stav se v posledních dnech stal terčem
kritiky. Lidé bez domova však dostávají prostřednictvím sociálních pracovníků informace o tom,
že na ulici spát nemusejí. K dispozici jsou jim totiž
ubytovny. Nutit je však k využití jejich služeb nikdo nemůže. Na což v loňském roce doplatil muž,
který přespával venku, kde byl posléze sociální
pracovnicí nalezen již bez známek života.
„Město spolupracuje s neziskovými organizacemi a situaci lidí bez domova pravidelně sle-

duje. Dva naši zaměstnanci mezi bezdomovce
chodí, roznášejí jim potraviny a sdělují veškeré
potřebné informace, včetně těch o možnosti
bezplatného noclehu. Kámen úrazu však bývá
v tom, že bezdomovci často odmítají dodržovat
pravidla přenocování a sami se tak od této možnosti distancují,“ informovala vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu
Renáta Jurková.
Počet lidí bez domova se v Litoměřicích pohybuje okolo 170, z toho 140 jich je ubytovaných,
další tři desítky jsou bez umístění. Nocleh pro tyto

občany v nouzi zajišťuje Dům Naděje a Azylový
dům Litoměřice, a to s podporou města. Od -5
stupňů Celsia je v azylových domech možné alespoň přenocování „na židli“. „Ačkoliv kapacita pro
všech třicet lidí bez střechy nad hlavou pro trvalé
ubytování není, v těchto krizových situacích jsou
azylové domy schopné zajistit dostatečný počet
míst alespoň pro nocleh na židli. Oba domy však
mají svá pravidla, mezi která patří například zákaz
požití alkoholu a jiných omamných látek, což pro
mnohé občany v tísni představuje problém, kvůli
kterému se raději rozhodnou nabízenou možnost
nevyužít,“ vysvětlila Renáta Jurková.
(hroch)

SOCIÁLNÍ VĚCI / CHARITA

DĚTI Z NEMAJETNÝCH
RODIN MAJÍ PODPORU
Litoměřice podporují děti z nízkopříjmových rodin. Díky spolupráci
škol a sociálních pracovníků loni město pomohlo uskutečnit sny celkem 17
dětem ze znevýhodněného prostředí.
Největší zájem dětí byl o sportovní
kroužky, tvořivé a výtvarné aktivity,
ale také o turistický kroužek. „Město
podporuje tyto děti v kroužcích a zájmech, které si samy určí a vyberou,
pro které mají nejlepší předpoklady.
Díky tomu pak mohou navštěvovat
konkrétní zájmové kroužky, na které
by jejich rodiny neměly prostředky,“
uvedla vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Renáta Jurková.
Město loni uspořádalo také několik
volnočasových i družinkových aktivit.
„Těmito činnostmi město podporuje
rozvoj rodinné politiky. Podpora dětí
ze znevýhodněných rodin se městu
osvědčila, v této aktivitě proto hodláme pokračovat i v roce 2018,“ dodal
místostarosta Pavel Grund. (hroch)

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA POTĚŠILA
Celkem 252 364 činí výtěžek letošní Tříkrálové sbírky organizované
Diecézní charitou Litoměřice. Je to
o téměř 30 tisíc korun více než loni.
Rozpečeťování většiny tříkrálových
pokladniček (celkem 94) proběhlo
pod dohledem zástupce města.Tyto
kasičky plnili koledníci na litoměřickém náměstí a v okolních 43 obcích.
Na přístup dárců si nemohli stěžovat.
Koleda se už v mnoha obcích totiž
stala tradicí.
Letošní výtěžek pomůže například
tříletému Toníkovi z Jirkova s dětskou
mozkovou obrnou, kterému umožní
pobyt v rehabilitačních lázních, jež
nehradí pojišťovna, nebo zakoupením
notebooku chlapci z Libochovic, který po těžké nemoci zůstal upoután na
invalidní vozík a často komunikuje se
školou z domova.
Edith Vlčková
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DOBROVOLNÍKŮ SI VÁŽÍME

Zděnka Skálová se dobrovolnické činnosti věnuje 16 let. Bere to
jako součást svého života. A přitom
svým jednáním pomáhá rozjasnit
tváře již stovkám lidí. Zdenku i další téměř tři desítky dobrovolníků
z Litoměřic na konci roku město
pozvalo na slavnostní předání ocenění. Chtělo tak dobrovolníkům
vyjádřit svůj dík, dát jim najevo, že
si jejich činnosti váží.
„Pomáháte dobré věci, potřebným lidem. Víme, že tak činíte bez
nároku na jakoukoliv odměnu, bez
očekávání slov díků. Přesto vám vyjadřujeme náš dík. Ceníme si vás,“
uvedl místostarosta Pavel Grund
v obřadní síni radnice.
Dobrovolníci za svou činnost
kromě slov díků obdrželi půlroční
permanentku do krytého bazénu a
sauny, aby mohli také sobě dopřát
zaslouženou péči. „Darujete svůj
čas, který byste mohli využít tisíce
jinými způsoby. To je nedocenitelné,“ přidal tajemník městského
úřadu Milan Čigáš. Ten před za-

končením formální části události
předal ještě jedno ocenění, a to
z vlastní iniciativy. „Sám jsem mohl
nedávno poznat, jaké je to být oceněn a získal poukaz na zájezd. Rozhodl jsem se jej však věnovat dál, a
to právě jednomu z těchto dobrých
lidí,“ vysvětlil svůj záměr a poukaz
na pobyt předal dobrovolnici hospice.
Kromě dobrovolníků ocenění
obdržely za svou činnost dvě koordinátorky dobrovolníků, Dagmar

Pelcová z Hospice sv. Štěpána a Veronika Vedejová z Diecézní charity
Litoměřice.
Město kromě této aktivity dobrovolnickou činnost každoročně podporuje finančně. „Uvědomujeme si
potřebnost těchto lidí. Na dobrovolnictví proto vyčleňujeme z rozpočtu částku v hodnotě 150 tisíc
korun,“ sdělila přítomná vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.
Text a foto Anna Hrochová

VÁNOČNÍ SBÍRKA VYNESLA HOSPICI
PŘES PŮL MILIONU KORUN
Štědrost dárců a solidarita
překonala očekávání. Sbírka probíhala od 20. listopadu do 15. ledna
a zapojilo se do ní 630 dárců, což
je šestkrát více než vloni. Za necelé
dva měsíce poslali dárci hospici neuvěřitelných 524 368 korun! Všem
děkujeme za velkorysost a solidaritu s nevyléčitelně nemocnými, o
které se staráme. Část vybraných
peněz využijeme na nákup léků
proti bolesti a na hojení ran a část na
pokrytí nákladů domácího hospice.
Služby hospice jsou totiž jen částečně financovány ze státního rozpočtu a z plateb zdravotních pojišťoven. Na péči si také drobnou částkou

přispívají pacienti, zbytek však musí
hospic sehnat právě od dárců a
sponzorů a přidruženou vlastní činností. Celkové roční náklady hospice se pohybují okolo 28 milionu
korun, z toho dary pokryjí cca 12%.
Budeme rádi, když se i nám do budoucna podaří tuto část ještě zvýšit.
Tuto nebývalou finanční podporu vnímáme i jako ocenění práce našich zaměstnanců.
Je to pro nás také znamením, že
téma umírání již není ve společnosti
takové tabu. Že i přes všechny smutné odstíny, které tato problematika
přináší, si začíná stále více lidí uvědomovat, že smrt je pochopitelnou

a samozřejmou součástí života, a
že je potřeba i tomuto těžkému životnímu období věnovat pozornost
a péči. Že péče o umírající je stejně
důležitá jako péče o právě narozené.
Vánoční sbírka končí, hospic však
můžete podporovat i nadále. Všechny dárce a příznivce zveme do Klubu
přátel, jehož principem je dlouhodobá pravidelná podpora hospice.
Více na www.hospiclitomerice.cz.
Zuzana Legnerová

DĚTI Z KLOKÁNKU NEŠETŘILY U STROMKU ÚSMĚVY

Rozzářený
úsměv
dítěte
byl 18. prosince nejkrásnější
odměnou těm, kteří uspořádali u
nazdobeného vánočního stromu
nadílku určenou obyvatelům
litoměřického Klokánku.
Vedení
města
v
čele
s místostarostou Karlem Krejzou
a zástupci Nadačního fondu
Kalich založeného Alexandrem
Vondrou uspořádali i letos
předvánoční odpoledne pro děti,
které nemohou být se svými rodiči.
Vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu
Renáta Jurková předala ředitelce
Klokánku Ivaně Prudičové dar
v hodnotě 20 tisíc korun. „Koupíme
za něj vybavení nové místnosti,

Děti z Klokánku u vánočního stromku v obřadní síni města.

Foto Karel Pech

jež začne v příštím roce sloužit
jako školička pro nejmenší děti,
které do skutečné školky ještě
nechodí,“ informovala Ivana
Prudičová.
K vánočnímu stromu na
radnici přišlo jedenáct chlapců
a holčiček, několik dalších bylo
nemocných. Těm dárky od NF
Kalich v celkové hodnotě 15
tisíc korun přivezly jejich tety.
„Děti byly úžasné. Potěšilo
mě, že znají i texty koled, které
jsme si společně zazpívaly, a
dokonce vyjmenovaly řadu
vánočních zvyků, jež v rodinách
nebo v Klokánku dodržují,“
zhodnotil Alexandr Vondra.
Eva Břeňová
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ŠKOLY SE PŘEDSTAVÍ
PRVŇÁČKŮM
Vybíráte základní školu pro své
děti a nejste ještě zcela rozhodnuti?
Líbí se vám zaměření školy, ale rádi
byste nejprve poznali její učitele?
Přijďte 6. února na Burzu škol do
Kulturního a konferenčního centra,
kde se dozvíte informace ze všech
základních škol.
„Na otázky týkající se vstupu do
základního vzdělávání odpoví odborníci z řad pedagogů, přítomen
bude také zástupce z pedagogicko-psychologické poradny,“ dodala
pořadatelka a ředitelka Mateřské
školy Litoměřice Monika Mejtová.
Burza základních škol nabídne od 15
do 17 hodin kompletní informace o
všech litoměřických „základkách“.
Přítomni budou zástupci škol zřizovaných městem, tedy ZŠ Na Valech,
ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Masarykova, ZŠ U Stadionu, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Ladova, Základní umělecké
školy, ale i zástupci soukromé školy
Linqua Universal.
Zatímco rodiče budou čerpat
nezbytné informace pro jejich rozhodnutí, pro děti bude připravený
doprovodný program, o který se postarají Dům dětí a mládeže Rozmarýn a Technický klub, pedagogicko-psychologická poradna i mateřské
školy Paletka a Mašinka. (hroch)

ROZMARÝN
11. - 18. 2. Zimní pobyt na horách pro rodiny s dětmi
– 4 000 Kč pro děti do 12 let a
4 800 pro starší děti a dospělé
12. – 16. 2. Jarní příměstský
tábor pro školáky, cena za jeden
den 150 Kč, v den výletu 250 Kč.
Více na www.ddmrozmaryn.cz
24. 2. Keramická dílna 9 - 11
h., 100 Kč/hod. pro dospělé a 50
Kč/výrobek pro dítě
24. 2. Seminář tvoření z fimo
hmoty – STEAMPUNK od 9,00
hodin, přihlášky nutné předem
– počet míst omezen, 450 Kč.
24. 2. Taneční odpoledne
14,00-16,00 hodin v DDM, v latinsko-amerických rytmech.
25. 2.
Turnaj v karetních
hrách Magic a Pokémon
9,00-13,00 hodin
Dále je možné přihlašovat děti
na letní příměstské tábory, podrobnější informace naleznete
na webových stránkách DDM
Rozmarýn, kde najdete informace nejen o těchto akcích.
Na březen DDM plánuje uspořádat karneval, Vítání jara, Velikonoční tvoření, Párty na téma
Pohádkový bál, Sobotní keramickou dílnu, Velikonoční turnaj ve Stiga hokeji, Turnaj v karetních hrách Magic a Pokémon.

ŠKOLSTVÍ

PŘEVIS PRVŇÁČKŮ SI VYŽÁDAL
ZMĚNU SPÁDOVOSTI ŠKOL

Zastupitelé schválili nové znění vyhlášky týkající se spádovosti
základních škol. Loni totiž došlo
k situaci, že do první třídy Základní
školy Ladova se hlásilo ze spádového obvodu více dětí, než mohla
škola přijmout.
„Vzhledem k počtu ulic, množství zde bydlících žáků a s ohledem
na aktuální kapacitu ZŠ Ladova a
ZŠ Havlíčkova došlo k rozšíření
velikosti spádového obvodu ZŠ Havlíčkova o ulice, které svou docházkovou vzdáleností jsou srovnatelné
se ZŠ Ladova,“ poukázala na nejzásadnější změnu vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Andrea Křížová.
Konkrétně jde o ulice Dukelská,
K Radobýlu, Platanová a Sokolská.
Kontrolou dále bylo zjištěno, že
některé ulice nejsou ve stávající vyhlášce uvedeny. Šlo o ulice Dubová,
Jarní, Jiráskovy sady, Mentaurov,
Mezibraní, Mostná hora, Písečný
ostrov, Střelecký ostrov a Veveří.
Na seznam proto byly doplněny a
přiřazeny k nejbližší spádové škole.

Loni dorazily k zápisu více než tři stovky budoucích prvňáčků. V Základní
škole v Havlíčkově ulici fotila Anna Hrochová.
Zastupitelé dále schválili uzavření
smlouvy mezi městem a obcí Miřejovice, týkající se umístění dětí do
předškolního a školního zařízení na
základě žádosti, kterou předložila
starostka Miřejovic. Území obce,
která nemá vlastní základní školu,
bylo přiřazeno ke školskému obvodu Základní školy Havlíčkova.
Spádovost znamená, že zákonní
zástupci mají zaručeno přijetí svých

MLUVÍME PRO DOBROU VĚC

„Mluvíme pro dobrou věc“ je název
charitativního projektu, který probíhá
v litoměřické jazykové škole Reston.
V roce 2017 bylo vybráno a předáno
téměř 80 000 Kč, a již tradičně je společenská odpovědnost nedílnou součástí aktivit školy.
Klienti jazykových klubů, což je jednorázová návštěva, napřímo přispívají svou platbou za účast na vybraný
projekt společenské odpovědnosti. Za
první čtvrtletí poputují finanční prostředky na nákup vybavení v domově
pro matky s dětmi, spravovaném lito-

měřickou Diakonií. „Vítám iniciativu
litoměřických firem a věřím, že projekt
„Mluvíme pro dobrou věc“ přinese
scházející prostředky pro provoz
domova pro matky s dětmi, kde se
neustále potýkáme s nedostatečným
technickým vybavením,“ uvádí ředitelka Diakonie ČCE Litoměřice Irena
Opočenská. Předání daru opět proběhne v rámci besedy v knihovně.
Jazykové kluby Reston Charity spojují zájemce ze široké veřejnosti o procvičování konverzace v daném cizím
jazyku.
Diana Cepníková

dětí ve škole v příslušném školském
obvodu, kde má dítě trvalé bydliště nebo pobyt (v případě cizinců).
„Stále však platí svobodná vůle
k výběru jiné školy, pokud není kapacitně naplněna,“ upozornil místostarosta Karel Krejza.
Výčet ulic a jejich spádovost k základním školám naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 6/2017 na
webových stránkách města. (eva)

BUDOUCÍ PRVŇÁCI
PŮJDOU K ZÁPISU

Zápis budoucích prvňáčků, kteří zahájí docházku ve školním roce
2018/2019, proběhne ve dnech
24. a 25. dubna od 14.00 do 17.00 hodin. Ještě před tím však základní školy
pořádají Dny otevřených dveří. Například ZŠ B. Němcové zvolila dva
termíny, a to 8. a 15. března, ZŠ Ladova 15. března. Prohlédnout si ZŠ Na
Valech lze 10. dubna, ZŠ Havlíčkovu
12. dubna, ZŠ U Stadionu a Lingua
Universal 17. dubna. Masarykovu ZŠ
můžete po dohodě navštívit v kterýkoliv pracovní den.
(eva)

VÍTĚZEM CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE JE JAKUB

Namaluj svoji učitelku nebo učitele – takové bylo zadání stejnojmenné soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve které Litoměřice obsadily hned
dvě z předních příček. Děti ze škol a školek ze všech
koutů ČR posílaly od září do listopadu loňského roku
výkresy svých učitelů. Nejlepší výtvarná díla se následně dočkala ocenění přímo v sále ministerstva. „Vybíralo
se z 2000 výkresů. Naše děti získaly v kategorii mateřských škol první a třetí místo,“ sdělila s nadšením ředitelka Mateřské školy Litoměřice Monika Mejtová.
První místo v soutěži patří Jakubovi Klímovi z mateřské školy PALETKA, třetí místo obsadila Ella Šrámková ze školky Sluníčko. Všechny výkresy zaslané MŠ
Litoměřice byly při slavnostním předávání cen vystaveny. „Máme ohromnou radost, také rodiče jsou nadšení.
Děti dostaly krásné ceny, i my jsme jim následně předali ocenění za naši školku, a sice dětskou encyklopedii,“
dodala Monika Mejtová.
(hroch)

V celorepublikové soutěži vyhrál Jakub Klíma (na snímku) z mateřské školy Paletka.
Foto Anna Hrochová

CESTOVNÍ RUCH

DO DALŠÍ SEZONY
S NOVÝMI MATERIÁLY
Destinační agentura České středohoří, jež má sídlo v Litoměřicích, připravuje pro turistickou sezonu 2018
nové informační materiály. Příznivci
pěší i cykloturistiky se tak mohou těšit
na skládací mapu Českého středohoří
s tipy na výlety, mapu Labské stezky
na území Českého středohoří a informační letáčky.
„Nová skládací mapa obsahuje top
turistické cíle, na které navazují vybrané cyklistické a pěší výlety, včetně výškových profilů. Věříme, že tento typ
map si najde velkou oblibu,“ upřesnila
Radana Kubíčková, projektová manažerka destinační agentury. „Novinkou
letošní sezony jsou materiály v jazykových mutacích.V nabídce nechybí ani
vizitkový kalendář,“ dodala.
Nové mapy a letáčky byly
k dispozici již na lednovém veletrhu
cestovního ruchu REGIONTOUR
v Brně. Chybět nebudou ani na veletrhu Holiday World v Praze, který se
uskuteční ve dnech 15. až 18. 2. (kub)
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PAMĚTNÍ DESKA HERCE POTĚŠILA

Mistr malých, o to však krásnějších
a bravurně ztvárněných rolí. Tak bývá
nazýván herec a dramatik Jan Skopeček, jenž v prosinci odhalil pamětní
desku instalovanou na jeho počest na
domě v Palackého ulici (čp. 773/3).
Právě zde se totiž před 92 lety narodil.
„Litoměřice jsou krásné a je řada
míst, na která rád vzpomínám,“ řekl
„chlap z chalupy“, jehož životní rolí se
stala jedna z ústředních postav oblíbeného televizního seriálu Tři chlapi v chalupě. „Pan Skopeček svými
rolemi přinášel nadhled a pohodu.
Je dobré si připomínat rodáky, kteří
něco dokázali,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč na adresu muže, který
loni obdržel od prezidenta republiky
medaili Za zásluhy.
Autorem pamětní desky vyrobené
z pískovce je výtvarník Martin Mikolášek z Nového Boru. „Přemýšleli
jsme, jak tohoto vynikajícího herce
zviditelnit. Ve spolupráci s městem
a majitelem domu Ladislavem Sád-

Herce Skopečka odhalení pamětní desky v rodném městě potěšilo. Na snímku
s výtvarníkem Martinem Mikoláškem, autorem díla. Foto Eva Břeňová
lem jsme zvolili pamětní desku instalovanou na rodném domě,“ uvedl

Dominik Faustus, pracovník Centra
cestovního ruchu Litoměřice. (eva)

VZNIK REPUBLIKY PŘIPOMENE SÉRIE AKCÍ

Nové umělecké dílo připomínající
letošní sté výročí vzniku Československé republiky odhalí v říjnu město
Litoměřice. Umístí ho v areálu Masarykovy základní školy. V té souvislosti
vypsalo výběrové řízení na realizaci
zakázky v max. hodnotě 170 tisíc korun. „Dílo může mít formu pamětní
desky, sochy, případně busty. Dovedu
si představit, že jeho součástí bude časová osa obsahující důležité mezníky
vzniku státu. Uvidíme, s jakými nápady přijdou výtvarníci,“ uvedl starosta
Ladislav Chlupáč.
Město již nyní chystá u příležitosti
významného výročí sérii kulturních a
vzdělávacích akcí. Zahájí ji v květnu jednodenní konference pořádaná u příležitosti 500. výročí vydání Klaudiánovy
mapy, která je nejstarší tištěnou mapou

Město Litoměřice u příležitosti 100. výročí vydá výroční turistické známky
připomínající Masaryka a místního kněze Augustina Fibigera, který byl v
Litoměřicích jednou z vůdčích osobností tehdejších událostí.
Čech. Koncipována byla jako pomůcka
pro poutníky cestující do Říma. Originál je uložen v litoměřickém archivu.

INFOCENTRUM: 43 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ
Informační centrum uzavřelo
úspěšný rok. Jeho služeb využilo loni
42 910 osob, z toho 34 351 tuzemských
návštěvníků a 8 559 cizinců. Kalich
navštívilo 3 504 osob, expozici „Důl
Richard v proměnách času“
1 324
osob a prohlídek města se zúčastnilo
1 328 osob.
Pracovníci informačního centra se
podíleli na organizaci různých aktivit.
Akce jako Místa přátelská seniorům,
Muzejní noc, Dny evropského dědictví, Noc literatury, Česko zpívá koledy
se setkaly s nebývalým zájmem a zúčastňovaly se jich stovky osob. Spolu
s Destinační agenturou České středohoří a biskupstvím zajišťovali úspěšnou akci Okruh církevní památky,
kde měli návštěvníci možnost navští-

vit šest atraktivních turistických cílů.
Denně zaznamenáváme desítky i
stovky dotazů. Největší počet se týkal
informací zaměřených na cestovní
ruch – co by turista měl navštívit,
kde se ubytovat, kam na dobré jídlo,
jak strávit volný čas a podobně. Velké
množství návštěvníků je z řad občanů
města. Lidé shánějí řemeslníky, firmy,
instituce, služby, jízdní řády.
Mnohé dotazy jsou přitom kuriózní. Například zda se zde dá plavat s
delfíny, jak velké spropitné je u nás v
restauracích, kam s nalezeným netopýrem, jestli nemáme nějakého průvodce na sběr hub, dotaz na nabídku
sexuálních služeb, kde nahlásit šikanu
v hospodě a jiné.
Hana Mildová,
referent infocentra

Následovat bude v červenci velký letní
koncert litoměřických sborů. V září se
pak uskuteční u příležitosti 40. výročí

městské památkové rezervace výstava
fotografií dokumentující její proměnu
a dále ve stejném měsíci státotvorně laděný benefiční koncert Evy Urbanové.
Oslavy vyvrcholí pod taktovkou
Ústeckého kraje poslední říjnové dny
na Zahradě Čech. Od 25. do 28. října
se zde uskuteční celokrajské oslavy.
V jejich průběhu hejtman vysadí na výstavišti lípu a následně starosta odhalí
výtvarné dílo na Masarykově škole.
Oslavy 100. výročí zakončí v prosinci výstava Univerzity J. E. Purkyně
ve foyer Kulturního a konferenčního
centra. „K vyhlášení ČSR v severozápadních a severních Čechách totiž
s ohledem na tehdejší události došlo
až o několik měsíců později,“ uvedl
litoměřický historik Filip Hrbek.
Eva Břeňová

MĚSTO ZVAŽUJE ZALOŽENÍ ASOCIACE
ČESKÝCH VINORODÝCH MĚST A OBCÍ
Morava má své Valtice, bude mít vinařská oblast Čechy své Litoměřice?
Město Litoměřice jako dlouhodobý propagátor vinařství totiž zvažuje ve
spolupráci s Cechem českých vinařů založení Asociace českých vinorodých měst a obcí. „Víno bylo, je a bude jedním z hlavních symbolů naší
kultury. Tradice vinařství v českých zemích sahá do 10. století. Je třeba ji
rozvíjet,“ shodují se starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč a předseda Cechu
Stanislav Rudolfský.
Litoměřice jsou centrem „Litoměřické vinařské podoblasti“. Vínu je zaslíben i zdejší gotický hrad, v němž je instalovaná Expozice českého vinařství. Koná se v něm každoročně řada akcí. Nejvýznamnějšími budou
dubnové Vinařské Litoměřice a červnový Litoměřický hrozen, tedy soutěžní, prezentační a prodejní výstavy vín. Téměř každý měsíc se však zde
konají i řízené degustace českých a moravských vinařů. Na konci ledna
se představilo vinařství Lahofer. Hned 23. února představí své produkty
vinařství Štěpán Maňák z Žádonic u Kyjova. Kdo má rád vína pocházející
z mělnického vinařství Kraus, měl by do hradu dorazit 9. března. Již 25.
května přijede do Litoměřic vinař Pavel Skrášek, jehož vinice rostou v malebné jihomoravské obci Perná na úpatí Pálavských vrchů.
(eva)
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SENIOŘI / DOBROVOLNICTVÍ

POKOŘÍ SENIOŘI
LA MANCHE POTŘETÍ?

NAĎA URBÁNKOVÁ
ZPÍVALA SENIORŮM
Téměř šest stovek seniorů se v
prosinci zúčastnilo předvánočního
odpoledne
v
Kulturním
a
konferenčním centru. Město i letos
připravilo pro obyvatele starší 75
let pohoštění a kulturní program,
v němž nechybělo ani vystoupení
zpěvačky Nadi Urbánkové, která
potěšila písničkami, z nichž mnohé
patří do zlatého fondu české popmusic. Tanečníci vedení manželi
Plškovými se zase blýskli ladnými pohyby. Na seniory i letos čekalo kromě
kulturních zážitků občerstvení a
domů si odnášeli vánočku.
(eva)
foto Anna Hrochová

Přeplavat kanál La Manche
můžete také v Litoměřicích. Stačí si v únoru zajít do městského
bazénu a začít. Pod patronací
Zdravého města Litoměřice odstartoval 1. února již třetí ročník
akce s názvem „Přeplav svůj La
Manche“. „Vezměte si plavky,
dobrou náladu a přijďte si zaplavat. Proč? Pro zdraví a dobrý
pocit, že se hýbeme a jsme fit,“
sdělila Ludmila Černá ze spolku
LiPen, který se na akci významně podílí.
Pokud jste 1. února zmeškali start, nezoufejte. Připojit se
můžete dodatečně. Další plavání zdarma jsou 8. a 22. února od 13 hodin. Průkazky, do
kterých plavci zaznamenají své
výkony, si lze vyzvednout v pokladně krytého bazénu u paní
Petrusové ze Svazu postižených
civilizačními chorobami. Do 5.

března je nutné odevzdat kartičky buď v bazénu nebo v městské
knihovně.
V loňském roce senioři během jednoho měsíce společně
uplavali celkem 123 345 metrů.
„Trošku nás pozlobilo počasí, ale
i tak jsme La Manche přeplavali třiapůlkrát,“ dodala Ludmila
Černá. Nejlepší plavec, pan Milan Pulgret, zdolal 28 500 m a
paní Emílie Kuderová 15 700 m.
S nápadem přeplavat kanál La
Manche přišel spolek SenSen
- senzační senior, pod patronací Nadace Charty 77 sdružující
kluby seniorů z celé České republiky. Spolek LiPen je jeho
členem. Kromě toho LiPen pořádá v Litoměřicích pro seniory během celého roku také jiné
zájmové, kulturní a společenské
akce, přičemž některé z nich se
odehrávají v knihovně. (hroch)

POBAVTE SE
S NÁMI

Již pošesté se mohou senioři
starší 60 let zúčastnit kampaně
"Místa přátelská seniorům". Od
konce března do konce května pro
ně bude připraveno 16 zajímavých
aktivit, které pořádají nejenom
organizace poskytující služby seniorům, ale také například DDM
Rozmarýn, Český červený kříž,
Klub českých turistů i Městská
kulturní zařízení. Zájemci se mohou těšit na řadu aktivit, které je
obohatí i potěší. Cílem kampaně
je nabídnout seniorům různorodé
možnosti trávení volného času,
navázání nových přátelství a prožití nevšedních zážitků.
Více informací naleznete na
webových stránkách www.komplanlitomerice.cz. Brožury potřebné k účasti v kampani budou
od počátku března k vyzvednutí v
infocentru.
B.Dojčinovičová
referentka odboru soc. věcí a
zdravotnictví MěÚ

NADŠENÍ ZE STUDIA
UNIVERZITY NECHYBÍ

Litoměřičtí senioři opět dokázali, že zahálka se jich rozhodně netýká.
Svou aktivitu potvrdili na konci ledna při slavnostním zakončení zimního
semestru univerzity třetího věku, fungující při škole EKONOM. Uskutečnilo se v obřadní síni radnice za účasti zástupců města. „Velmi si vážím
každého z přítomných studentů univerzity třetího věku. Jejich studium je
podnětem pro nás všechny, zároveň se nám od nich dostává zajímavých
postřehů a myšlenek. Jsou důležitou součástí našeho města,“ upozornil starosta Ladislav Chlupáč.
Zimní semestr ukončilo úspěšně všech třicet studentů-seniorů, většinu
přitom tvořily ženy. Deset studentů si k hlavnímu kurzu „Cestování“ vybralo ještě doplňkový kurz „Umění rané renesance v Itálii“. „Toto studium je
celkem náročné, je plné odborné terminologie, datací i pojmů architektury.
Všichni senioři jej však zvládli s chutí a přehledem,“ sdělila Olga Maťáková
z litoměřické VOŠ, OA, SOŠ a ZŠ EKONOM, která studium univerzity třetího věku zajišťuje pod Českou zemědělskou universitou v Praze.
„Město tuto formu studia podporuje, ročně na ni přispívá částkou 20
tisíc korun,“ dodala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta
Jurková.
(hroch)

Osvědčení o zakončení semestru přebrala od ředitele školy Miroslava Pokorného také Jarmila Ondráčková.
Foto Anna Hrochová

DOBROVOLNÍCI ZACHRAŇUJÍ OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA

V Litoměřicích žijí lidé, kterým
není lhostejný osud toulavých zvířat.
Lucie Oravcová a Martina Krajníková patří mezi ty, kteří zachraňují
opuštěná a zraněná zvířátka, jež by
čekal na ulici smutný konec. Společně s dalšími milovníky zvířat založily Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko (zkráceně SOZLIT).
Žádné zvířátko nezůstane bez
pomoci, a tak se po roce fungování spolku na pomyslném seznamu
zachráněných zvířat objevili pejsci, ježci, potkan či havran, nejvíce
však kočičky.
„Když někdo zavolá, že nalezl
kočičku, ihned zjišťuji, kdo by se

Anna Šišková s adoptovaným
koťátkem. Foto Andrea Neckařová

jí mohl ujmout. Protože nejsme
útulek, nemáme kam zvířátka dávat. Nejprve je kočička nálezci
převezena na veterinu. Doktor ji
prohlédne, odčerví a odbleší. Poté
je zvíře umístěno u tzv. dočaskáře,“ popisuje Lucie a vysvětluje,
že „dočaskář“ je člověk, který se o
zvířátko dočasně postará do doby,
než mu spolek najde nový domov.
Spolek takovému dobrovolníkovi
hradí výdaje za krmivo a veterinární péči.
„Rádi bychom, kdyby byli lidé
zodpovědnější a naučili se o zvířátka postarat sami. Často se mnozí
bojí, že nemají na péči finance. Od

toho je tu spolek. Můžeme pomoci s poplatky za veterináře, které
vzniknou při léčbě zvířete,“ vybízí
Lucie. „V současné době sháníme
dobrovolníky a prostor pro kočičky,“ dodává Martina.
Činnost SOZLIT je zajištěna
z peněžních i nepeněžních darů,
jako je například krmivo. Pomoci
může opravdu každý. Pokud i vy
patříte mezi milovníky zvířat a
není vám jejich osud lhostejný,
neváhejte
navštívit
webové
(www.spolekprozvirata.cz)
či
facebookové
stránky
spolku
(www.facebook.com/SOZlit).
Andrea Neckařová

ŠKOLSTVÍ
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TROŠKA UVEDL ČERTOVINY
„Litoměřice mám rád. Mám zde totiž řadu přátel,“
prohlásil včera oblíbený český režisér Zdeněk Troška,
kterého na radnici přijal starosta Ladislav Chlupáč.
Ještě před tím však navštívil Základní školu U Stadionu, kde besedoval s žáky prvního stupně a vtipně a
pohotově odpovídal na jejich všetečné dotazy.
Po návštěvě radnice zavítal režisér na biskupství,
následně do svého oblíbeného antikvariátu paní Marjánkové a pak již jeho kroky vedly do kina Máj. Konaly se zde totiž dvě projekce jeho nové pohádky Čertoviny. Obě doprovodil besedou.
„Celkově přišlo kolem čtyř stovek lidí, takže úplně
vyprodáno nebylo. Na rozdíl od Štědrého dne, kdy
jsme tuto pohádku uváděli v předpremiéře,“ uvedl ve- Nálada v kanceláři starosty, kde Ladislav Chlupáč redoucí kina Michal Špadrna.
(eva) žiséra přijal, byla přátelská.
Foto Eva Břeňová

PROPOJENÍ HRADU S DOMEM
KULTURY PŘINESLO NOVÉ MOŽNOSTI

Plesová sezona v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice (KKC) je
beznadějně obsazená. KKC láká pořadatele novými možnostmi prostoru,
které si našly své příznivce. Plesy budou díky propojení kulturního domu
s hradem větší a honosnější. Hrad se
přitom veřejnosti otevírá stále častěji.
V roce 2018 pokračuje v hradu
úspěšný cyklus Jazz & Swing večerů
i řízené degustace. „Taneční večery
jazzu a swingu navštěvuje průměrně
okolo 70 lidí, a to i z okolních měst.
Pravidelně zveme hosty zvučných
jmen. Akci navštěvují všechny věkové
kategorie. Pro její oblibu jsme zavedli i

půlroční předplatné,“ sdělila ředitelka
Městských kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmoníčková. Pro lepší
komfort událostí vznikl v prostoru
hradu nový bar, úprav doznala i šatna pro veřejnost. Dubnovou událostí
bude v KKC koncert kapely Olympic,
který byl beznadějně vyprodaný během deseti dní.
MKZ se připravují i na letní akce.
Známé je již jméno umělce, který
zahájí letošní Varhanní léto. Bude
jím houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Celý festival se pak ponese ve
stylu klasických varhanních recitálů spolu s varhanními koncerty,

díky kterým se festival těší stále větší divácké oblibě.
Významnou událostí se stane 21.
července koncert Festivalového pěveckého sboru, pořádaný na Mírovém
náměstí u příležitosti 100. výročí založení České republiky. Srpen bude ve
znamení Pivních slavností, září opět
ovládnou oslavy vína s Litoměřickým
vinobraním.
Inovace čeká rozsvěcení vánočního
stromu. „V roce 2017 byla návštěvnost
rozsvěcení vánočního stromu rekordní, proto chystáme novou koncepci,
včetně lepšího ozvučení události,“ slíbila Věra Kmoníčková.
(hroch)

DOPRAVNÍ PRŮZKUMY JSOU VE FÁZI HODNOCENÍ
Veřejnost netrpělivě očekává výsledky průzkumu dopravního chování, který se v Litoměřicích a v okolních
obcích uskutečnil v závěru loňského
roku. Co bylo cílem průzkumu a jak
vyhodnocování probíhá, jsme se zeptali manažerky Plánu udržitelné
mobility Hany Brůhové Foltýnové.
"Cílem bylo získat informace o tom,
jak se obyvatelé Litoměřic a okolních
spádových obcí pohybují a cestují v pracovní dny, jaké cesty konají,
za jakými účely a jaký volí dopravní
prostředek. Zajímalo nás také, jak
jsou obyvatelé spokojeni s dopravou
ve městě – mimo jiné s MHD, jaký
je zde potenciál cyklistické dopravy a
elektrokol, ale také stávající možnosti
parkování.
Celkem jsme získali informace od
necelých 940 náhodně vybraných domácností. Posbíraná data budou nyní
analyzována a vznikne také dopravní
model, který nám umožní predikovat,
jak se bude doprava v Litoměřicích
vyvíjet v budoucnu a jaké můžeme
očekávat dopady různých opatření a
změn ve městě na dopravu. "
Průzkum dopravního chování má
poskytnout informace pro vytvoření
Plánu udržitelné městské mobility
pro Litoměřice. Co představuje a jak

budou práce na něm pokračovat?
"Plán udržitelné městské mobility
představuje dlouhodobou dopravní
koncepci (do roku 2030 s výhledem
do 2050), která odpovídá potřebám
obyvatel, zlepšuje kvalitu jejich života
a zároveň je šetrná k životnímu prostředí. Na základě rozsáhlých analýz
dat o dopravě, demografickém vývoji
a ekonomických aktivitách umožní
lépe plánovat dopravu a dopravní
služby ve městě.

AKTUÁLNÍ TÉMA
Abychom získali kvalitní data pro
tvorbu plánu, budou letos dále vyhodnoceny informace o dopravních
intenzitách na hlavních dopravních
komunikacích, včetně centra města.
Samotné měření proběhlo loni v říjnu
a listopadu s využitím automatických
sčítačů). Dále analyzujeme situaci
ohledně emisí z dopravy a pokračujeme také s průzkumem stávající situace
v oblasti parkování.
S podporou odborného garanta
celého plánu, kterým je Centrum
dopravního výzkumu, budeme letos
hledat a formulovat opatření k řešení
stávajících dopravních problémů, a to
s ohledem na další rozvoj města. Celý

plán by měl být konzultován s odborníky a veřejností a dokončen na konci
roku 2019."
Mohou občané nějak přispět či
ovlivnit probíhající aktivity?
"Samotný plán má odrážet potřeby
obyvatel Litoměřic. Nabídneme proto
řadu možností pro naše občany se do
stávajících aktivit zapojit, a ovlivnit tak
finální podobu celého plánu, a tím i
budoucí tvář města. Během celého
roku připravujeme řadu aktivit zaměřených na dopravu a mobilitu, o kterých budeme informovat prostřednictví zpravodaje, plakátů, na webových
stránkách města nebo pomocí mobilního rozhlasu. Chystáme internetové
stránky, které poskytnou informace o
tvorbě plánu mobility, výsledky výše
uvedených měření a analýz, zkušenosti dalších měst s řešením dopravy
ve městě atd. Uživatele sociálních sítí
jistě zaujme, že nás najdou také na
Facebooku, a pravidelné informace
budeme zasílat všem zájemcům na jejich emaily. Na podzim připravujeme
setkání s veřejností, kde chceme prezentovat výsledky získané z měření a
studií, a plánujeme diskusi s veřejností
o možnostech dalšího vývoje dopravy
ve městě. Budeme společně řešit, jaké
chceme mít Litoměřice v roce 2030
(nejen) z pohledu dopravy."
(red)

BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
po 12. 2. v 17 h | Jsem nesmělý
a stydím se – Jan Velek | beseda
Během besedy hlouběji a šířeji nahlédneme na úzkostné
stavy, odkryjeme jejich původ,
ukážeme si, jak s nimi zacházet a překonat je.
st 14. 2. v 18 h | Botswana: ráj
divokých zvířat | Klub cestovatelů
Jana Štefaniková přednáší o
jihoafrickém státě, který zaujme návštěvníka neporušenou
přírodou.
út 20. 2. v 17 h | Kde ženy
vládnou – Kateřina Karásková | beseda
Vydejte se do míst, kde jsou
za slabší pohlaví považováni
muži!
út 27. 2. v 17 h | Řeknem vám
(t)o bezobalu – Dana Mašková | beseda
Fenomén ZEROWASTE – jak
eliminovat odpad? Přijďte, pokud vás zajímá, jak být člověkem bezobalovým.
st 14. 3. v 17 h | Trénování
paměti | Osvětová přednáška
v rámci Národního týdne trénování paměti (součást celosvětové akce Brain Awareness
Week). Přednáší Mgr. Helena
Učíková Lendacká, certifikovaná trenérka paměti České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
PRAVIDELNÝ PROGRAM
Dopoledne s říkankou
(dětem 0–3 roky) jednou za
dva týdny, pondělky od 9.30
h pro děti do 1 roku, od 10.00
h pro děti do 3 let. Lektorka
Anežka Grimová. Termíny
dalšího setkání 12. 2., 26. 2.,
12. 3., 26. 3.
Pohádkování (dětem 3–7 let)
středy 16.30–17 h. Půlhodina s
pohádkou a pak ještě čas pro
vybírání knížek na doma. Provází Šárka Jindřichová.
Dopolední klub aktivního
stáří (Spolek LiPen)
Každý pátek přednášky, besedy, cvičení, volnočasové aktivity
Tvůrčí psaní pro seniory
(Spolek LiPen) | Každé úterý
Angličtina pro seniory
Kurzy každou středu
Výstava v knihovně: Fragmenty – Aneta Bendáková.
Ilustrace, plakáty, kresby, malby a grafiky mladé výtvarnice
Anety Bendákové zaplní interiér knihovny.
Ivana Červinková

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 14

KULTURNÍ SERVIS

KINO MÁJ
5.2.

6.2.

7.2.

8.2.

9.2.

PREZIDENT BLANÍK (ČR, 10.2. ČERTOVINY. (ČR, 2017, 15.2. BLACK PANTHER. (USA,
2018, komedie) Chtěl na
2018, sci-fi) Film od studia
pohádka Zd. Trošky). 13:30
Hrad, ale skončil v kině. 17:30.
Marvel Black Panther je dobSNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
rodružstvím válečníka T’ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
Tajemství ohně a ledu. (RusChally, který se po smrti svéZOUFALÉ VĚCI. (ČR, 2017,
ko, 2017, pohádka) Pokraho otce, krále Wakandy, vrací
komedie). I když jste k smíchu,
čování populární animované
domů . Od 15:30 hod.
tak to prostě nesmíte vzdát!
série je opět plné dobrodruž19:30 hod.
TVÁŘ VODY. (USA, 2017, draství, humoru i kouzel. 15:30 h
ma) Jiný příběh o lásce. 17:45.
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
BLACK PANTHER. 20:00.
PADESÁT
ODSTÍNŮ
SVOZOUFALÉ VĚCI. Od 17:30
BODY. Od 17:30, 19:30 hod. 16.2. BLACK PANTHER. 15:30.
LABYRINT: VRAŽEDNÁ
BLACK PANTHER. 17:45.
LÉČBA. (USA, 2018, sci-fi) 11.2. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TVÁŘ VODY. 20:00.
V epickém finále vede ThomTajemství ohně a ledu. 13:30
BLACK PANTHER. 22:00.
as svou skupinu unikajících
a 15.30 hod.
Placerů na jejich poslední a
17.2. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
ŠPINDL. Od 17:30 hod.
nejnebezpečnější misi. 19:00.
Tajemství ohně a ledu.13:30.
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOCOCO. 15:30.
BODY. Od 19:30 hod.
HAPPY END.
(FranPADESÁT ODSTÍNŮ SVOcie, 2017, drama) Svět se 12.2.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
BODY. 17:30.
proměňuje, jedna lepší franTajemství ohně a ledu. 15:30.
BLACK PANTHER. 19:30.
couzská rodina žije ve své
ALENKA
V
ZEMI
BLACK PANTHER. 22:00.
uzavřené bublině a drží se zaZÁZRAKŮ (ČR, 2018, povedených pořádků.. Od 20:00
18.2.
ČERTOVINY. Od 13:30 h.
etický film) Od dětství do
PREZIDENT BLANÍK. 20:00.
BLACK PANTHER. 15:15 h
dospělosti. 17:30.
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBLACK PANTHER. 17:30 h
PREZIDENT
BLANÍK.
19:30.
BODY. (USA, 2017, erotický)
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOUžijte si vyvrcholení... 23:59. 13.2. DUKÁTOVÁ SKÁLA. 15:30
BODY. Od 20:00 hod.
ALENKA
V
ZEMI 19.2. BLACK PANTHER. 17:30.
ŠPINDL. (ČR, 2017, komeZÁZRAKŮ. Od 17:30 hod.
die). Dámská jízda tří sester.
EWA FARNA 10: Neznámá
PREZIDENT
BLANÍK.
Od 17:30
známá. (ČR, 2017, doku19:30.
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOmentární). Film mapuje 10
let zpěvaččiny kariéry. 19:30.
BODY. Od 19:30 hod.
14.2. JUMANJI: Vítejte v džungli.
20.2. PADESÁT ODSTÍNŮ SVOOd 15:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY. 17:30.
PREZIDENT BLANÍK. 17:30.
BODY. Od 17:30 hod.
TVÁŘ VODY. 19:30.
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
BORG/MCENROE . (DánZOUFALÉ VĚCI. Od 19:30
sko, 2017, sportovní drama) 21.2. EWA FARNA 10: Neznámá
hod.
známá. Od 17:30 hod.
Wimbledon, 1980. Svět se
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOKOLO ZÁZRAKŮ. (USA,
těší,
až
uvidí
tenisovou
jedBODY. Od 21:30 hod.
2017, drama) Filmové drama
ničku Björna Borga. 19:30.
Woodyho Allena. 19:30 hod

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM
BURZA ZŠ od 15.00 hod.
Zvažujete, která ze sedmi litoměřických základních škol
je pro vašeho předškoláka
nejvhodnější? Ještě před zápisem do 1. tříd vám pomůže
„burza základních škol“.
10.2. MASOPUST od 10 hod. / MÍROVÉ NÁMĚSTÍ + DIVADLO K. H. MÁCHY
Bujaré veselí započne v divadle
pohádkou. Připraven je bohatý
program složený z kapely Švejk
music, chůdařů, harmonikáře,
pohádek, soutěží a spousty
dalšího. Součástí veselice jsou
opět stánky, polní kuchyně,
zvířátka, tanec a rej. Průvod ve
14.00 hod. Více na str. 16
20.2. SPORTOVEC ROKU 2017
Slavnostní vyhlášení ankety
o nejúspěšnějšího sportovce
a sportovní kolektiv litoměřického okresu za rok 2017.
Od 18 hod.
22.2. Jazz&Swing - GIN IN JAM
v 19.00 hod / HRADNÍ SÁL
Napínavý, pohádkový a
poutavý muzikálový příběh
provázený kouzly na profesionální úrovni, světelnými
efekty a samozřejmě pro
děti zpěvnými texty písní.
Vstupné: 90 Kč
6.2.

HÁDKAMI. Od 9:30 hod
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ. Od 15:30 hod.
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ. (ČR,
2017, drama) Rozvod jako recept
na spokojené manželství. 17:30.
AKTA PENTAGON: Skrytá
válka. (USA, 2018, thriller)
Aféra Pentagon Papers. 19:30
LADÍME 3. (USA, 2017,
komedie).Po vysoké škole se
Bellas vrací v Ladíme 3 a ocitají se v reálném světě. 21:30.
23.2. PRAČLOVĚK (VB, 2017, komedie). Střet civilizací. 15:30.
AKTA PENTAGON: Skrytá
válka. Od 17:30 hod.
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ. 19:30.
BLACK PANTHER. 21:30.
24.2. PRAČLOVĚK. 13:30 hod.
PRAČLOVĚK. 15:30 hod.
BLACK PANTHER. 17:00 h
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ.
19:30 a 21.30 hod.
25.2. PRAČLOVĚK. 13:30 hod.
PRAČLOVĚK. 15:30 hod.
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ. 17:30.
AKTA PENTAGON: Skrytá
válka. Od 19:30 hod.
26.2. MILDA. (ČR, 2017, dokument). Byl nejmocnějším
mužem. Co dělá dnes? Od 18 h.
27.2. AKTA PENTAGON: Skrytá
válka. Od 17:30 hod.
28.2.

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ. 19:30.

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ. 17:30
LAJKA. (ČR, 2017, animovaný) Byla první vesmíru,
nebyla poslední. 19:30 hod.

DIVADLO K. H. MÁCHY

23.2. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ – DE- 6. 2.

GUSTACE / HRADNÍ SÁL
Vinařství Štěpán Maňák z Žádonic u Kyjova. Vinařství, které sklízí úspěchy na světových
vinařských soutěžích.

25.2. TANEČNÍ ODPOLEDNE v 7. 2.

15.00 hod / HRADNÍ SÁL
Taneční odpoledne s Regio
Bandem Jitky Dolejšové - zazní populární a taneční melo- 10. 2.
die i klasická „dechovka“.

28.2. FRAGILE A SOŇA NORI-

SOVÁ v 19.00 hod / VELKÝ SÁL. Nejlepší slovenská
vokální a cappella Fragile a
zpěvačka a herečka Soňa No- 19. 2
risová. Písně světových i domácích interpretů, které přetvářejí do atraktivních podob
s velkou mírou hravosti a kre- 20. 2.
ativity bez použití hudebních
nástrojů – „a cappella“.
25. 2.

MATURITNÍ PLESY

22.2. ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA PO-

2.2. SOŠ a SOU Rce
26. 2.
3.2. Gymnázium Rce /oktáva
9.2. SŠPgHS
10.2. Gymnázium Lovosice
16.2. SOŠ a SOU Roudnice
17.2. SŠPgHS
23.2. VOŠ a SOŠ Roudnice
24.2. Gymnázium J. Jungmana/oktáva

3 verze života/ Divadlo Verze. Dva manželské páry prožijí tři varianty téhož večírku
a diváci tak mohou nahlédnout do životních situací,
které jsou výsledkem těchto
náhodných posunů. 19.00 h.
Staré řecké báje a pověsti/
SemTamFór. Divadelní zpracování příběhů dávné mytologie. Pro 2. stupeň ZŠ. Od 9 a 11.
O Statečném kováři Mikešovi/ Divadlo Za2. Kovářský
synek se vydá do světa. Co se
mu přihodí, na to se přijďte
podívat od 10 h. Po pohádce
výtvarná dílna.
Zahájeni vernisáže/ David
Surý. Fotografie z různých
koutů světa. Od 17.00 hod.
Návštěvní den u Miloslava
Šimka/ Pásmo písniček, povídek, scének a vyprávění. 19 h.
O Broučkovi/ Sváťovo dividlo. Loutková pohádka pro
nejmenší. Od 10.00 hod
Vinetú,
Vinetúúú!!!/
Ochotníci Jižního města.
Věhlasný příběh z dalekého
Západu, jak jej sepsal Karel
May, doznal v průběhu
let mnoha změn a nových
verzí. S jednou z nich, velmi
málo pravděpodobnou, Vás
chceme seznámit. 19.00 hod.

27. 2. Agile Quintet/ Rybka,
Zdeněk Svozil, Petr Pšenica,
Martin Švajda, Josef Hanák.
Zazní slavné melodie a tance
- B. Smetana, P. I. Čajkovskij,
A. Dvořák. Od 19.00 hod.
28. 2. O Princezně, Luciášovi
a makových buchtách/
CZiDivadlo Praha.
Klasická
romantická
pohádka. Pro MŠ a 1. Stupeň
ZŠ. Od 9.30 hod.
5. 3. XV. litoměřický loutkový
festival. Od pondělí do ne11. 3. děle řada loutkových představení pro školky, školy, děti
i rodiče.
12. 3. A na hrušce sedí diktátor.
Hra o konfrontaci světů, myšlenek a názorů. Hraje Miroslav Táborský a Anna Polívková. Od 19.00 hod.
14. 3. Multižánrový koncert žáků
ZUŠ/ZUŠ Litoměřice. 18.00.
15. 3. Dům Bernardy Alby/ Herecké studio DK Teplice.
Pro SŠ a 2. Stupeň ZŠ. Od
9.00 hod.
19. 3. Bohemia balet IV/ Taneční
konzervatoř hlavního města
Prahy. Ukázky tanečních vystoupení současného repertoáru Taneční konzervatoře.
Od 18.00 hod.

ZAZNAMENALI JSME
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MUZEUM SE PŘEDSTAVÍ V ČASE

Oblastní muzeum v Litoměřicích se připravuje na
rozsáhlou rekonstrukci. O jejím termínu však ještě nebylo rozhodnuto. Muzeum proto vytvořilo urychlený
výstavní plán pro první polovinu roku 2018. Nebude
se však jednat o „nouzové řešení“. Připravuje výstavu
představující historii objektu bývalé radnice. Budova se
rozloučí s občany a představí se v novém.
„V první fázi jsme rozhodli o prodloužení stávající
autorské výstavy Tajemství barokní knihy, o kterou
je velký zájem,“ sdělil ředitel muzea Tomáš Wiesner.
Muzeum až do dubna 2018 připravuje komentované
prohlídky a také pokračování série workshopů zabývajícími se nejen knihařskými technikami. „Výstava Tajemství barokní knihy je naprosto unikátní, kreativní a
náročná. Dalších 10 až 12 let nic podobného připravovat nebudeme,“ dodal Tomáš Wiesner.
Vzhledem k plánované rekonstrukci významné historické budovy bývalé radnice města Litoměřice, která první
expozici muzea nabídla v roce 1910, připravuje Oblastní
muzeum v Litoměřicích výstavu „Jak šel čas…“ s podtitulkem „Muzeum na fotografiích“. „Chceme připomenout
historii této významné budovy od jejího vzniku až po současnost. Kromě fotografií, kterých má muzeum ve sbírce
okolo 10 tisíc, vystavíme i archiválie, 3D předměty, zvažujeme představení 3D vizualizace projektu na revitalizaci,
projekce a podobně,“ informoval Tomáš Wiesner.
Projekt na revitalizaci budovy muzea spolu s žádostí

o dotaci vypracovalo jako vlastník objektu město Litoměřice ve spolupráci s Oblastním muzeem Litoměřice,
dokument následně předložilo Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP). V současné
době se čeká, jak bude o projektu s finanční náročností
v hodnotě 50 milionů korun rozhodnuto.
Text a foto Anna Hrochová

VYŠLY „LITOMĚŘICKÉ VZPOMÍNKY“

K
řadě
knih
o
mavosti týkající se obyvatel
Litoměřicích přibyla
v
i města samotného. Poprosinci další.
Druhý
měrně rozsáhlá je kapitola
díl
„Litoměřických
věnovaná Sokolu. V knize
vzpomínek“ měl křest v
nechybějí ani vzpomínky
Máchově divadle. Postarali
olympijských medailistů,
se o něj spoluautor Václav
veslaře Zdeňka Pecky, Oty
Chabr a za Vitalije Marka
Marečka, lyžařky Květy
(zemřel v roce 2015) jeho
Jeriové-Peckové, diskařky
manželka Ljuba Marková.
Věry Pospíšilové-Cechlové,
ale také pamětníků předváPublikace je už třináctou
lečných Litoměřic. Zajímaknihou vydanou o Litoměvé jsou i dobové fotografie
řicích u vydavatelství Baron. Zatímco první svazek Spoluautor knihy Václav Chabr s Ljubou Markovou. z událostí, které se odehrály na litoměřickém náměstí.
«Litoměřických
vzpomí- Foto M. Zimmer
Kniha je k zakoupení v infonek» byl věnován především osobnostem a dění v kultuře, vadle, druhý je zaměřen především centru v podloubí radnice na MíroMiroslav Zimmer
výtvarném umění, hudbě, tanci i di- na sport, skauting i na další zají- vém náměstí.

MUZEUM ZVE
do 2. 4. Tajemství barokní knihy
Výstava představuje výrobní
postupy i výzdobné techniky
barokního knihařství. K vidění
jsou ukázky řemeslné dovednosti, která z knih činí malá
umělecká díla. Představeny
jsou také dílny litoměřických
knihtiskařů období baroka.
Část výstavy je věnována práci
restaurátorů. Výstava je prodloužena do 2. dubna.
Doprovodný program k výstavě Tajemství barokní knihy:
17. 2. Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství barokní
knihy určená dětem
Projdeme společně životem
knihy od jejího vytisknutí a
zejména vázání až po výzdobu,
která z knihy dokáže vytvořit
malý unikát. Sami si také drobnou knížku vytvoříme.
10.00 – 11.30 pro děti 5–8 let
13.00 – 15.00 pro děti od 8 let
Objednávky na tel.: 775 475 117
3. 3. od 14.00 Živé řemeslo
knihařské
Výstavou Tajemství barokní
knihy provedou restaurátorky
litoměřického archivu. Zaměří
se na knihařské řemeslo období
baroka a způsoby restaurování.
Výklad doplní také praktické
ukázky „knihařiny“.
17. 3. 12.30–16.30
Kurz ebru – tisk na textil
I když je tato technika spojená
především s výrobou dekorativních papírů, naučíme se
přenést bohatství vzorů také na
látku. Účastníci kurzu získají
veškeré praktické i teoretické
znalosti. Objednávky na tel.:
775 475 116
Pavlína Gutová,
referent muzea

BISKUPSTVÍ ZÍSKALO ZPĚT
JMENOVACÍ BULU BISKUPA TROCHTY
Litoměřickému biskupství se podařilo získat zpátky do svého vlastnictví papežskou bulu, jejímž prostřednictvím byl Štěpán Trochta v
roce 1947 jmenován litoměřickým
biskupem. Do Litoměřic se vrátila
loni v říjnu po 70 letech.
„V souvislosti s politickým vývojem a dalšími dosud blíže neznámými skutečnostmi se dostala v průběhu let spolu s Trochtovými osobními
doklady do soukromých rukou jeho
spolupracovníků. Po jejich zatčení v
roce 1952 Státní bezpečnost dokumenty zabavila a použila jako jedny z důkazů, které přispěly v lednu
1953 k biskupovu zatčení a odsouze-

ní k 25 letům žaláře,“ uvedl archivář
biskupství Martin Barus.
Písemnosti zůstaly součástí vyšetřovacího spisu a spolu s ním
se později dostaly do současného
Archivu bezpečnostních složek.
Biskupství požádalo o jejich vydání
před čtyřmi roky v rámci zákona o
majetkovém narovnání s církvemi.
Úspěšné bylo až prostřednictvím
soudního sporu. Papežská bula
byla předána do péče Státního
oblastního archivu v Litoměřicích,
kde jsou uloženy i další starší
písemné materiály biskupství a kde
bude podrobena restaurátorskému
zásahu.
Jana Michálková

Archivář Biskupství litoměřického Martin Barus nad jmenovací bulou biskupa Štěpána Trochty.
Foto: Jana Michálková
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VÝSTAVA "DĚTI A ZVÍŘATA"
SE USKUTEČNÍ NA ZAHRADĚ ČECH

Český svaz chovatelů, Základní organizace Litoměřice-Žitenice uspořádá pod záštitou starosty Ladislava
Chlupáče propagačně naučnou výstavu „Děti a zvířata
Litoměřice 2018“ ve dnech 8. - 10. února na výstavišti Zahrada Čech v době od 9 do 17 hodin. Určena je
pro žáky základních škol, děti mateřských škol, rodiče
s dětmi, chovatelskou i laickou veřejnost.
Součástí výstavy je propagační expozice okrasného
ptactva, kožešinových zvířat, koček, akvarijních rybiček,
terarijních zvířat. Dále výstava králíků, drůbeže a holubů s mezinárodní účastí spojená se soutěžní výstavou
chovných králíků - samců. Ve venkovních prostorách
návštěvníci uvidí koně, ovce, kozy, ukázky dravců. Pro
děti organizátoři nachystají různé soutěže, hry, hudební
a divadelní program aj. Nebude chybět králičí hop (skákání králíků přes překážky), možnost projížďky na koních a včelařský koutek. Program zpestří ukázka práce
záchranářských psů, ukázka preparovaných zvířat, psí
agility a dogdancing (tančící psi). Dále budou k vidění
carving (dekorační úprava ovoce, zeleniny) a fresh nápoje. V sobotu 10. 2. proběhne klubová výstava teddy králíků, ušlechtilých morčat a 1. Severočeská výstava ježků.

Výstava chovatelů se loni těšila velkému zájmu veřejnosti, obzvláště dětí.
Foto Anna Hrochová
Na výstavě zakoupíte chovatelské potřeby, krmiva,
vitaminové doplňky pro zvířata aj. Některá zvířata se
budou prodávat od sobotní 9. hodiny.Více informací na
www.cschzitenice.wbs.cz
Jiří Andrle,
předseda ZO ČSCH Litoměřice-Žitenice

ZIMU Z TĚLA VYŽENE
MASOPUSTNÍ VESELÍ

Na klasickou českou zabijačku
lákají tradiční masopustní hody
10. února na Mírové náměstí v Litoměřicích. Tradiční pochoutky
z masa, něco sladkého k zakousnutí i dobrého k zapití – to bude jen
jedna z částí letošního masopustu.
Jako obvykle, i v tomto roce je pro
návštěvníky připraven doprovodný

program pro děti i jejich rodiče.
„Součástí programu budou opět
stánky s pestrým sortimentem,
polní kuchyně včetně prodeje zabijačkových specialit a řeznických
ukázek, zvířátka k pomazlení, koníci ke svezení. Nezapomeňte na
masopustní průvod, který se vydá
na svou cestu okolo náměstí ve 14

hodin. Pokud by vám chyběla maska, můžete si ji přijít vyrobit dopoledne do divadla K. H. Máchy. Výtvarná dílnička následuje po ranní
pohádce, která začíná v 10 hodin
Přijďte se pobavit,“ zve ředitelka
Městských kulturních zařízení Věra
Kmoníčková.
(hroch)
Program:
10:00 Pohádka O statečném kováři Mikešovi – v divadle
11:00 Výtvarná dílna v divadle –
tvorba masek do průvodu
13:00 Zahájení Masopustního ve-

MICHAELA MOKRÁ
JE OSOBNOSTÍ KRAJE

Absolutní vítězkou čtenářské ankety Osobnost roku 2017 Ústeckého kraje v kategorii
podnikání a management se stala Michaela Mokrá, obchodní,
marketingová a provozní ředitelka Zahrady Čech. Ocenění převzala v Congress Hotelu Clarion. Nad akcí převzal
záštitu hejtman, za město Litoměřice
se účastnil radní Lukas Wünsch. „Toto
krásné ocenění je pro mě velká čest.
Bez významné podpory rodiny, přátel
a skvělého týmu Zahrady Čech by se
mi to ale nepodařilo,“ uvedla po předání Michaela Mokrá.
Certifikáty za přínos pro rozvoj
regionu, květinu a gratulace převzalo
celkem 25 držitelů titulů Osobnost
roku 2017 Ústeckého kraje, kterou
již posedmé uspořádalo vydavatelství
Metropol a Skupina ČEZ. Hlasování
probíhalo v pěti kategoriích. (hroch)
selí na náměstí a Nanajské hry
13:10 Pohádka „Bylo nebylo“
14:00 Masopustní průvod po náměstí s maskami a harmonikářem
14:30 Pohádka „Jak šlo tele do
světa“
15:00 Masopustní rejdění – harmonikář, masky, chůdaři, soutěže
15:30 Pohádka „Nebojsa“
16:00 Švejk Music zahraje k poslechu a tanci
17:00 Zabijačkové hody, porcování prasete a jitrnicové soutěžení
17:30 Kapela na chůdách zahraje k
závěrečnému masopustnímu veselí

DOBROU DUŠÍ KNIHOVNY JE HELENA LENDACKÁ

Knihovna K. H. Máchy ocenila Osobnost knihy
2017. Letos titul získala Helena Unčíková Lendacká. Přinášíme rozhovor s ženou, kterou její kolegové označují „dobrou duší knihovny“ , neboť zde
vytváří pohodovou a přátelskou atmosféru.
Jak dlouho v knihovně vlastně působíte?
V knihovně připravuji různé aktivity pro veřejnost od roku 2011. Nejdříve to bylo jen na
zkoušku, takové setkávání pro seniory, a protože
mělo úspěch, vznikl Dopolední klub aktivního
stáří. Scházíme se pravidelně každý pátek dopoledne, cvičíme, trénujeme paměť, někdy zpíváme, chodíme na výlety a procházky, zkoušíme
nové věci. Přibyla angličtina pro seniory a brzy
na to pravidelné kurzy trénování paměti. Mnoho zajímavých akcí pořádáme v rámci Spolku
LiPen, který jsme se seniory založili v roce 2013.
Práce v knihovně mi přináší velmi dobrý pocit,
je pro mě spíše potěšením než prací. Lidé se do
knihovny chodí vzdělávat dobrovolně a takovou

výuku si já opravdu užívám. Jsem ráda, když se
lidé vrací, to je pro mě ta největší odměna.

Zajímavé je vaše zaměření na seniory, můžete prozradit, co vás k tomuto nápadu přivedlo?
Starší lidé jsou moudří a mě baví tuto moudrost sledovat, objevovat. Navíc po několika letech mateřské dovolené mi najednou přišlo, že se
všechno točí jen kolem malých dětí a že naopak
pro starší lidi není tak velký výběr volnočasových aktivit. V knihovně jsme se proto pokusili
takovou činnost nabídnout. A podařilo se.
Jak knihovnu vnímáte?
Knihovna se za několik posledních let proměnila v opravdu živoucí komunitní centrum,
do kterého můžete kdykoliv přijít relaxovat, číst
si, potkávat se s ostatními, dát si kávu, vzdělávat
se, prohlédnout si zajímavé výstavy, od loňského roku také měnit semínka v tzv. semínkovně
a mnoho dalšího. Knihovna právem získala ocenění Městská knihovna roku 2016. A já mám to
štěstí, že můžu být její součástí.
Text a foto Anna Hrochová
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