
Litoměřice mají
silné zastoupení
V orgánech Krajské zdravotní, 
a.s., mají Litoměřice silné za-
stoupení. Ondřej Štěrba se stal 
předsedou představenstva.
/více na str. 4/

Podoba Mezibraní
není konečná 
Během léta budou záhony sys-
tematicky odplevelovány  
a na podzim vysazeny trvalky, 
které vydrží několik let.   
/více na str. 3/

Nezaměstnanost
je podprůměrná
Nezaměstnanost v Litoměřicích 
je stále pod krajským  
i celorepublikovým průměrem. 
Živnostníci se zatím drží. 
/více na str. 5/

Blíží se vinobraní  
i Zahrada Čech
Vinobraní bude jednodenní, 
Zahrada Čech letos prvně „jen“ 
šestidenní. S přípravou progra-
mů MKZ finišují.  
/více na str. 12 a 13/

TRADICE OBNOVENA 

Kalich je zpět 
Litoměřičané mají zpět pivo 
Kalich. Tradice výroby piva  
na Tyršově náměstí, přerušená 
roku 2002, kdy soukromá 
společnost neodolala tlaku 
velkých konkurentů, je obno-
vena.

Zhruba pět stovek lidí přišlo 
první dva produkty ochutnat 24. 
června, kdy došlo ke slavnost-
nímu zahájení provozu spojené-
ho se Dnem otevřených dveří 
městem opravené části pivovaru. 
V té souvislosti byla slavnostně 
představena i expozice věnovaná 
historii a současnosti litomě-
řického pivovarnictví instalovaná 
v prvním patře objektu.

Za společností Pivovar Lito-
měřice stojí rodina Hutárových. 
Rozjezd projektu plánovala 

dynamičtější. Takové byly pů-
vodní plány, které však zhatila 
epidemie. Noví pivovarníci proto 
logicky zvolili tempo pozvolnější. 
Jako první představili světlý a 
tmavý ležák. Přiznávají, že s ohle-
dem na technický stav studně 
v areálu pivovaru zatím využívají 
městskou vodu. Role sládka se 
chopil syn Daniel Hutár, který 
znalosti získal v rámci svých 
vysokoškolských studií. Činí tak 
pod taktovkou zkušeného sládka 
z Pacova. První várka piva potě-
šila. Je ale pochopitelné, že chuť 
se bude dále vyvíjet. 

„Z počátku chceme produ-
kovat 1500 hektolitrů ročně.  
V dalších letech by se výstav 
mohl zvýšit až na 4 tisíce hekto-
litrů,“ odkrývá plány otec Dionýz 
Hutár. Vyrábět chtějí Hutárovi 

čtyři druhy piva, které pojmenují 
podle slavných měšťanských 
domů - Kalich, Baba, Kat a Orel. 
Ochutnat litoměřické pivo 

můžete v Pivovarském sále, na 
Mostné hoře a časem i v Hradní 
restauraci.           Eva Břeňová

Více k tématu na str. 10

Z první várky měli otec Dionýz a syn Daniel radost. I když podotýkají, že 
chuť se bude logicky dále vyvíjet. Foto: Eva Břeňová

NEmOCNICE LITOměřICE 

Plně naočkováno je 23 tisíc osob  
Již 22 a půl tisíce osob bylo naočkováno oběma 
dávkami vakcíny proti onemocnění COVID-19 
v litoměřickém očkovacím centru. Pouze první 
dávka vakcíny byla aplikována téměř 28 tisícům 
osob (data k 13. 7. 2021).

„Očkovací centrum při naší nemocnici zahájilo svou 
činnost v prvním lednovém týdnu roku 2021. Nejdří-
ve působilo v prostorách nemocnice. S rostoucím 
počtem očkovaných skupin obyvatel a počtem 
aplikovaných dávek jsme se v květnu přesunuli do 
velkokapacitního očkovacího centra v pavilonu H na 
výstavišti Zahrada Čech, kde jsme schopni naoč-
kovat až tisíc osob denně,“ seznámila koordinátorka 
očkování litoměřické nemocnice Lenka Kalábová. 
Počínaje 7. srpnem bude očkování opět probíhat  

v litoměřické nemocnici, a to v souvislosti s klesají-
cím počtem očkovaných a v souladu s celorepubli-
kovým trendem přesouvat očkovací centra zpět  
do nemocnic. „Všem registrovaným na 1. dávku bude 
informace předána prostřednictvím SMS zprávy  
a ti již očkovaní byli na změnu upozorněni při prvním 
očkování,“ ujistila Lenka Kalábová. 

V litoměřickém očkovacím centru jsou navíc od 
července očkovány i děti od 12 let. „Očkování této 
skupiny probíhá ve vymezené dny v týdnu v prosto-
rách nemocnice. Důvodem je rychlá dostupnost 
pediatra v případě potřeby,“ vysvětlila koordinátorka.

Většinou jsou aplikovány vakcíny Comirnaty vý-
robce Pfizer/BioNTech, dále pak Vaxzevria od firmy 
AstraZeneca a Moderna. Všechny jsou aplikovány  
ve dvou dávkách. Naďa Křečková 

STEBNO, mIkuLčICE

Litoměřice poslaly
obcím milion korun

Rovný milion korun po-
slaly Litoměřice jako pomoc 
oblastem zasaženým ničivým 
tornádem. Půl milionu ko-
run dostalo město Kryry na 
Lounsku, konkrétně Stebno, 
jež je jeho místní částí, a 
stejnou částku Mikulčice na 
Moravě. Návrh rady města, v 
jejíž pravomoci je rozhodovat 
pouze o darech nepřesahují-
cích dvacet tisíc, jednomyslně 
podpořili všichni zastupite-
lé na mimořádně svolaném 
jednání. /eva/
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mOŽNOST PLATBY SmS SkONčILA

Parkovacích automatů přibylo
V centru města přibyly nové 
parkovací automaty. Změny  
v červenci nastaly i ve způsobu 
platby parkovného. Úhradu již 
neprovedete prostřednictvím 
SMS zprávy, ale pouze mince-
mi, platební kartou nebo pomo-
cí jednoduché aplikace MPLA.

„Operátoři si za platbu smskami 
strhávali velké peníze. Tomu 
aplikací MPLA předejdeme. Navíc 
je přehledná a poskytuje řadu 
pro řidiče užitečných služeb,“ 
vysvětluje místostarosta Lukas 
Wünsch.

Počet parkovacích automatů 
se zvýšil na třináct, nově jsou 
například u tržnice, archivu nebo 
v ulicích Zítkova či Jezuitská. Ne-
chcete-li se však zdržovat platba-
mi u automatů, nabízí se aplikace 
MPLA. „Doporučuji si ji z pohodlí 
domova nainstalovat do telefonu 
a máte po starostech. Zaplatit 
parkovné pak můžete nejen sobě, 
ale třeba i rodinným příslušníkům 
na dálku. V aplikaci je totiž možné 
nastavit registrační značku auto-
mobilu, za nějž platíte,“ navrhuje 
Lukas Wünsch.

Aplikaci MPLA využijete nejen 
v Litoměřicích. Použitelná je  

i v dalších třiceti městech, 
například v Ústí nad Labem, 
Praze, Liberci nebo Harrachově. 
Je rychlá, interaktivní, nemusíte 
zjišťovat, kde jste, MPLA si vás 
najde. Ukáže vám parkovací zóny 
a kliknutím si otevřete možnosti 
a ceny parkování. „Zjistíte 

například, že o několik metrů dál 
je jiná, levnější parkovací zóna, 
popojedete dál, a tím i ušetříte,“ 
vyzdvihuje další přednosti Lukas 
Wünsch, který o jejím využití 
jedná i s okolními městy.

Uvedení aplikace do chodu je 
velmi jednoduché. Po stažení do 
chytrého telefonu zaregistrujete 
přes zabezpečenou platební 
bránu svou platební kartu, z níž 
budete parkovné hradit, a uložíte 
si svou registrační značku (nebo 
i další). Při hrazení parkovného 
vždy pouze zapnete aplikaci, 
na mapě kliknete na místo, kde 
budete parkovat, zvolíte délku 
parkování, vyberete registrační 
značku automobilu a zaplatíte. 
„Velkou výhodou také je, že pět 
minut před vypršením parkovací 
doby vám od aplikace přijde upo-
zornění. Můžete ji tak odkudkoliv 
prodloužit,“ podotýká Lukas 
Wünsch.

Výsledkem nového systému 
parkování platného od začátku 
roku je snížení počtu vozidel, 
které v centru města stály delší 
dobu. Maximálně hodinu zde 
parkovalo 50 tisíc řidičů, delší 
parkovné hradila jen zhruba dese-
tina z nich. Radim Tuček

kOLLáROVA, čELAkOVSkéhO

Opravy skončí
do konce roku 
V ulicích Kollárova a Čelakovské-
ho začaly 2. srpna opravy vodo-
vodu a kanalizace. V polovině 
července skončili na místě své 
práce plynaři. Kompletně hotovo 
bude nejpozději do poloviny dub-
na příštího roku. Dobrou zprávou 
je, že samotné práce skončí ke 
konci prosince a až do dubna 
budou obě ulice průjezdné díky 
položení provizorního povrchu 
z recyklátu. Poté, co v dubnu 
obnoví provoz obalovny, proběh-
ne závěrečné položení dvouvrst-
vého asfaltového povrchu  
a finální „namalování“ vodo-
rovného dopravního značení.

„Stavba byla zahájena pro-
tokolárním předáním staveniště 
15. července. Vlastní rekon-
strukce dožilého inkrustovaného 
vodovodu a popraskané zdefor-
mované kanalizace pro cca 120 
napojených obyvatel začnou 
první týden v srpnu,“ sdělil Jiří 
Hladík, tiskový mluvčí Severo-
české vodárenské společnosti, 
která je investorem stavby.

Pokud půjdou práce podle 
harmonogramu, do konce října 
by měla být provizorně zprů-
jezdněna spodní část ulice Če-
lakovského, tedy od křižovatky 
s ulicí Kozinova po křižovatku 
s ulicí Dykova. Od listopadu do 
konce prosince se pak bude 
pracovat v horní části Čela-
kovského ulice, až ke křižovatce 
s ulicí Macharova. Zde je ovšem 
pravděpodobné, že zůstane v 
provozu alespoň jeden jízdní 
pruh.

Letos již proběhly opravy v 
ulicích Werichova a Smetanova. 
V září pak začnou práce v ulici 
Heydukova. /tuc/

PLEšIVECká uLICE

Zpevněná plocha umožňuje řidičům pohodlněji parkovat
Plocha v ulici Plešivecká, kterou řidiči 
dlouhodobě využívají k parkování, byla pra-
covníky Technických služeb města zpevně-
na. Odstavit své vozidlo zde i nadále může 
několik desítek řidičů.

„Není to oficiální parkoviště. Řidiči plochu 
používají k zaparkování vozidla, což nám 
nevadí. Vadily nám hluboké brázdy, které 
zejména po dešti ztěžují řidičům plochu 
využít. Proto jsme ke zpevnění přistoupili,  
a zajistili tak zde bydlícím lidem více 
možností pro parkování,“ vysvětlil 
místostarosta Lukas Wünsch. V bu-
doucnu se na pozemcích tohoto pole mají 
stavět rodinné domy, včetně infrastruk-
tury. Poté zde bude vybudováno řádné 
parkoviště. 

„V Plešivecké ulici byla dle zákona na-

malována zastávka pro městskou dopravu  
a umístěna značka zákazu stání kvůli za-
jištění průjezdu obousměrnou komunikací, 
čímž několik parkovacích míst ubylo.  
I to byl jeden z důvodů, proč jsme k této 
variantě přistoupili, než zde vznikne řádné 

parkoviště,“ vysvětlil Lukas Wünsch, který 
občany prosí, aby po ploše jezdili pomalu, 
neboť si ještě potřebuje „sednout“.

Další podobná zpevněná plocha má 
vzniknout v dohledné době také v ulici 
Liškova za domem čp. 1768/55. /tuc/

Zpevněná plocha v ulici Plešivecká nyní umožňuje parkování několika desítkám řidičů. Další 
podobná plocha má vzniknout v ulici Liškova. Foto: karel Pech

Na Valech přistál vrtulník  
K vážné dopravní nehodě došlo 
o státním svátku 6. července 
po 18. hodině na hlavním tahu 
městem v ulici Na Valech.  

Na přechodu pro chodce u soudu 
srazila 57letá řidička 83letou 

chodkyni. Ta byla s vážným zraně-
ním transportována vrtulníkem 
záchranné služby do ústecké 
nemocnice. Dechová zkouška  
u řidičky byla negativní. Případ byl 
předán litoměřickým kriminalis-
tům k vyšetřování. /tuc/

Nový skatepark bude
do konce listopadu

Opravy skateparku pod 
Tyršovým mostem začínají. 
Potrvají do konce listopadu. 
Prosíme veřejnost, aby do něj 
nyní nevstupovala. Nová podoba 
parku je navržena po konzulta-
cích s jeho uživateli. /tuc/

DOPRAVA / PARkOVáNÍ 2



SLOVO STAROSTY

Milí
Litoměřičané,

rozmary počasí 
jsou nevyzpyta-
telné a ten-
tokráte krutě 
zasáhly obce 

na Moravě a na Lounsku. 
Jsem velmi rád, že zastupi-
telé jednomyslně podpořili 
můj návrh poslat milion korun 
dvěma těžce postiženým ob-
cím – Mikulčicím na Moravě  
a Stebnu na Lounsku. Litomě-
řice mají vlastní zkušenost 
s ničivými povodněmi, takže 
víme, jak moc je pomoc  
a solidarita důležitá. 

Zatímco jinde mají lidé 
starosti nesrovnatelně horší, 
v Litoměřicích se snažíme 
s ohledem na sucho a teplo 
zpříjemňovat vám, spoluob-
čanům, letní dny  
a zlepšovat životní prostředí. 
Úspěšně čerpáte finance 
města vyčleněné na pořízení 
nádrží určených k záchytu 
dešťové vody u rodinných 
domů, bytových domů i za-
hrad, rozdáváme komposté-
ry. V parných letních dnech 
kropíme ulice a někteří z vás 
se chladí pod rozprašovačem 
vody nedaleko tržnice, který 
snižuje prašnost  
v blízkosti frekventované 
ulice. Osvědčil se a pořídíme 
další. Pro technické služby 
jsme zakoupili stroj  
s nastavitelnou technikou 
tak, abychom nemuseli sekat 
trávníky tzv. na krátko.  
I o to jste nás žádali. Čistíme 
zavlažovací vrt v Jiráskových 
sadech. Finišujeme  
s podobou nových parkových 
úprav v Mezibraní. Zde vás 
prosím o trpělivost. Kdo 
zahradničí, tak ví, že finální 
podoba se díky postupné  
výsadbě nedostavuje hned. 
Chystáme revitalizaci parku 
Václava Havla, která proběh-
ne zřejmě na podzim, pro 
příští rok plánujeme i novou 
výsadbu zeleně na Stře-
leckém ostrově. Ve fázi pří-
prav projektu je revitalizace 
pokratického rybníku. 

Starostí, ale i radostí je 
celá řada. Co mě v poslední 
době velmi potěšilo, je 
obnovení tradice výroby 
piva v bývalém měšťanském 
pivovaru. Jeho provozova-
teli přeji, ať se mu i v této 
nelehké době daří a pivo ať 
chutná. Vám všem pak přeji 
krásné letní dny a dětem 
pěkné prázdniny. 

Ladislav Chlupáč 

O zeleň nejen v lokalitě mezibraní pečují pracovníci Technických služeb 
města. k dispozici letos mají nový žací stroj. „Jeho výhodou je, že 
dokáže sekat trávu i do výšky 15 – 20 centimetrů.  Do chvíle pořízení 
nového stroje si výšku seče nastavit nemohli. Foto: Radim Tuček 

REALIZACE PROJEkTu FINIšuJE

Podoba Mezibraní není konečná,
plánovaná je další výsadba 
Oku lahodící okrasné česneky 
odkvetly a v lokalitě Mezibraní 
nastalo „hluché“ období, kdy 
záhony nově vybudovaného 
parku nezdobí žádné květiny. 
To se stalo i terčem kritiky 
některých obyvatel města. 
Jde však o výjimečnou 
situaci, která se již v příštích 
letech nebude opakovat.

Vloni na podzim se totiž zho-
toviteli stavby už nepodařilo 
sehnat městem požadovaný 
sortiment trvalek v dosta-
tečném množství, požadované 
velikosti a kvalitě, a nemohla 
tudíž proběhnout výsadba tak, 
jak byla navržena. O tom město 
občany několikrát informovalo 
prostřednictvím zpravodaje  
či Facebooku.

„Jedním z řešení bylo vy-
sadit pro letošní rok letničky, 
jejichž výsadba by však musela 
proběhnout v době, kdy začaly 
nakvétat česneky. Odstranění 
letniček by pak muselo být 
vzhledem k výsadbě trvalek 
provedeno již na přelomu srpna 
a září, tedy v plném květu. 
Druhou možností, kterou jsme 
nakonec zvolili, bylo nechat 
záhony zhruba dva měsíce 
neosázené a připravit je  
na následující výsadbu trvalek,“ 
vysvětlila Lenka Brožová z 
odboru životního prostředí 
městského úřadu, která má v 
gesci městskou zeleň.  

„Na podzim doplní již vysa-

zené cibuloviny, česneky, kroku-
sy, tulipány a modřence ještě 
ladoník, dvě odrůdy levandulí, 
čtyři odrůdy aster (hvězdnic), 
svíčkovec (Gaura) a dochan 
(Pennisetum). Jedná se o rost-
liny vytrvalé, které zůstanou na 
stanovišti několik let. Během 
léta budou záhony odpleve-
lovány tak, aby byly v maxi-
mální možné míře redukovány 
vytrvalé plevele, které by v 
budoucnu komplikovaly péči o 
výsadby trvalek,“ doplnila Lenka 
Brožová.

Celková rekonstrukce 
lokality Mezibraní byla vyčís-

lena na 6,4 milionu korun. Z 
toho stavební práce činily 2,9 
milionu korun, zbývající částka 
zahrnuje obnovu trávníků, 
výsadbu stromů, založení trval-
kových záhonů, keřový záhon a 
automatický závlahový systém. 

Kompletní dílo má být dle 
smlouvy dokončeno do konce 
října letošního roku. „Park do-
sud není v odpovídající konečné 
podobě. Z tohoto důvodu také 
město ještě neuhradilo zho-
toviteli všechny náklady. Učiní 
tak až po převzetí kompletního 
díla,“ informoval místostarosta 
Václav Červín. Radim Tuček 

FuNkčNÍ ZáVLAhA

Vrt v parku bylo
třeba vyčistit

Vrt v Jiráskových sadech bylo 
třeba vyčistit a zbavit hyd-
roxidu železitého. Ten poničil 
čerpadlo závlahového systé-
mu, takže nebylo možné park 
zavlažovat.

Čištění vrtu v hloubce 
šedesáti metrů proběhlo v čer-
venci poprvé od roku 2013, kdy 
byl vyhlouben. Vyčerpaná voda 
s hydroxidem železitým je pro 
člověka neškodná. Součástí bylo 
i základní vyčištění chodníku 
a trávy a o zbytek se postaral 
vydatný déšť. Na snímku vidíme 
pracovníky odborné firmy, která 
akci zajišťovala.

Text a foto Radim Tuček
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COVID-19

Testovat se lze na třech místech 
V Litoměřicích je stále možné 
otestovat se na COVID-19  
na třech místech. Konkrétně na 
Zahradě Čech, v nemocnici a na 
Písečném ostrově u koupaliště. 
Toto stanoviště však brzy změní 
místo. Nově má být u vlakového 
nádraží Litoměřice – město.

Stane se tak poté, co bude od-
vezena buňka, kde se provizorně 
prodávají jízdenky do doby, 
než bude ukončena finišující 

rekonstrukce výpravní budovy. 
„Přesný termín stěhování zatím 
neznáme, ale mělo by se tak 
stát během srpna,“ sdělil Milan 
Káža, vedoucí administrátor 
odběrového místa u koupaliště. 
Tam se můžete otestovat každý 
den mimo sobotu, tedy ve všední 
dny od 8.30 do 12.30 hodin a 
od 14 do 18 hodin a v neděli od 
8 do 12 a od 13 do 18 hodin. 
Zaregistrovaní lidé mají přednost. 
Registraci provedete na tomto 

odkazu: https://objednavky.vidia-
diagnostika.cz/SelectTest.

Na Zahradě Čech se testuje 
v pracovních dnech od 8 do 16 
hodin, v sobotu a neděli od 8 do 
12 hodin. Registrovat se můžete 
zde: www.covid-litomerice.cz. 

V nemocnici probíhá testování 
ve všední dny od 8 do 13 hodin, 
registrovat se můžete na tomto 
odkazu: https://www.nemocni-
ce-lt.cz/pacient/registrace-k-od-
beru-na-vysetreni-covid-19/. /tuc/

uLTRAZVuk PRO ORTOPEDII

Komfort pacientů se neustále zlepšuje 
Již dodána byla velká část vybavení poři-
zovaného z dotace s názvem „Podpora 
zvýšení komfortu pacientů při poskytování 
akutní lůžkové péče na území Ústeckého 
kraje - 2020“, kterou čerpá Krajská zdravot-
ní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. od 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Jako poslední byl v předposledním 
červnovém týdnu dodán nový ultrazvuk  
pro ortopedii v hodnotě 180 tisíc korun. 

Předmětem dotace dále byla dvě lůžka 
s integrovanou váhou pro ARO a 5 matrací 

pro mezioborovou jednotku intenzivní péče. 
Na ARO a rehabilitační oddělení byly z této 
dotace pořízeny také zvedáky pacientů, pro 
několik pracovišť nemocnice byly zakoupeny 
infuzní pumpy a injektomaty. 

„Rovněž dodána již byla také převozová 
křesla, mechanické vozíky a transportní 
lehátka s pevnou výškou, výhřevné lůžko 
pro novorozenecké oddělení a motomed 
pro ruce a nohy a čtyřkolová chodítka pro 
rehabilitaci,“ doplnil informaci Miroslav 
Janošík, který dotaci zajišťuje. Rodičkám již 
slouží další bezdrátový přístroj pro monito-

rování těhotných a dopravní zdravotní služba 
dostala další schodolez usnadňující přepravu 
imobilních pacientů. „Interní oddělení získalo 
díky této dotaci dvě digitální sedačkové váhy 
a 45 nových jídelních stolů do pacientských 
jídelen,“ upřesnil Miroslav Janošík. 

„Celková hodnota vybavení pro zlepšení 
komfortu pacientů pořizovaného z této 
dotace činí 5,3 milionu korun,“ uvedl Radek 
Lončák, ředitel zdravotní péče Nemocnice 
Litoměřice, o.z. Dokončení celého projektu je 
plánováno na konec letošního roku.

Naďa Křečková

NEmOCNICE 

Dotace zlepšila také
zázemí zaměstnanců
Celkem 678 tisíc korun bylo v lito-
měřické nemocnici investováno 
do vybavení zvyšujícího pohodlí 
pro práci zdravotníků.

Stalo se tak díky dotaci 
Ústeckého kraje. „Nejvíce bylo 
nakoupeno šatních skříněk, a 
to 200 kusů. Tato položka činila 
takřka půl milionu korun z celkové 
dotace,“ seznámil Radek Lončák, 
ředitel zdravotní péče, o.z. a 
doplnil, že z tohoto programu byly 
rovněž pořízeny dvě kuchyňské 
linky, které směřovaly na sesterny 
dětského oddělení, 17 kancelář-
ských židlí v hodnotě přes 80 ti-
síc korun a devět křesel na denní 
místnosti zaměstnanců  
v hodnotě 40 tisíc korun, která 
byla umístěna především na gy-
nekologicko porodnické oddělení. 

Krajské dotace čerpá litomě-
řická nemocnice nepřetržitě již 
od roku 2014. Nejprve byly tyto 
prostředky určeny pro zvyšování 
komfortů pacientů, od roku 2019 
jsou Ústeckým krajem dotačními 
projekty podporováni  
i zaměstnanci nemocnic. /nk/

DOTACE  

Spisovatel Formánek
poděkoval knížkami 

Velkým poděkováním nejen 
zdravotníkům, ale i ostatním 
pracovníkům nemocnice za jejich 
obětavou práci a nasazení,  
s jakým už dlouhé měsíce zvládají 
boj s koronavirem, byla návštěva 
spisovatele Josefa Formánka  
v nemocnici. Ten spolu s kamará-
dem a vydavatelem svých audi-
oknih Miroslavem Srbeckým přijel 
do nemocnice a každému, kdo 
měl zájem, věnoval svoji knihu 
Syn větru a prsatý muž. Všechny 
knihy na místě doplnil vlastno-
ručně vepsaným věnováním  
a každému z přítomných za jeho 
práci osobně poděkoval. /nk/

kRAJSká ZDRAVOTNÍ

Litoměřice mají silné zastoupení
Novým předsedou představenstva Krajské 
zdravotní (KZ), a.s., pod kterou je nově za-
členěna i Nemocnice Litoměřice, byl v červnu 
jmenován litoměřický zastupitel Ondřej Štěrba 
(ANO). Litoměřice nyní mají silné zastoupení  
v orgánech KZ, jež je se sedmi nemocnicemi 
největším zdravotnickým holdingem v zemi. 

Místopředsedou představenstva je totiž litomě-
řický radní Leoš Vysoudil (nezávislý za ODS) a 
předsedou dozorčí rady KZ místostarosta Litomě-
řic Karel Krejza (ODS). Ondřej Štěrba byl jako člen 
představenstva jmenován předsedou poté, co  
z pozice odešel Adam Vojtěch (ANO), který se 
znovu stal ministrem zdravotnictví. „Je to pro mě 
výzva, protože jde o zodpovědnou funkci  
a bylo zřejmé, že ji budu muset efektivně skloubit 
s mojí prací v gastroenterologické a hepatologické 
ambulanci v Litoměřicích. Ale za šest týdnů jsem 
si ověřil, že to zvládnout jde, aniž bych šidil práci 
v KZ nebo své pacienty, byť se tak děje na úkor 
mého osobního volna,“ říká Ondřej Štěrba. 

Silné zastoupení Litoměřic v orgánech KZ vnímá 
i jako příležitost upevnit postavení litoměřické 
nemocnice jako nového člena holdingu. „Nicmé-
ně je zřejmé, že starat se musíme zodpovědně o 
všechny stejně, investice musí být rovnoměrně 
rozděleny,“ ujistil nový předseda. Obrovskou 
příležitostí k realizaci velkých strategických plánů 
má být čerpání dotace z programu REACT-EU. Díky 
ní bude komplexně dokončeno kardiovaskulární 

centrum v ústecké nemocnici. Zhruba 150 milionů 
korun způsobilých výdajů z REACTU půjde během 
následujících dvou let i do Litoměřic na modernizaci 
urgentního příjmu a návazných pracovišť. 

Dvacet milionů korun mimořádně uvolnili pro le-
tošek i litoměřičtí zastupitelé. Investovány mají být 
do modernizace interního pavilonu litoměřického 
zdravotnického zařízení. V dalších letech bude jeho 
financování plně zajišťováno Krajskou zdravotní, 
tedy prostřednictvím státního rozpočtu.

 Eva Břeňová

Ondřej štěrba ve své ambulanci. Foto: Eva Břeňová
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měSTO PRO BYZNYS 

Litoměřice obhájily prvenství
Letošní výsledky výzkumu Město pro byznys po-
tvrdily výjimečné podnikatelské postavení Lito-
měřic v rámci Ústeckého kraje. Na druhé místo 
se vyhoupl zejména díky kvalitnímu přístupu 
veřejné správy Most, bronz patří Roudnici n. L.

Výzkum zpracovává analytická agentura Datank 
a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou 
působností v ČR a městské části hl. města Prahy.

V Litoměřicích se doplňuje kvalita podnikatelského 
prostředí se vstřícným přístupem radnice. Město 
vyniká v rámci kraje vyrovnanými výsledky v obou 
hlavních kategoriích výzkumu, tedy v podnikatelském 
prostředí a v přístupu veřejné správy. Konkrétně se 
jedná především o vysoce nadprůměrný přírůstek 
živnostníků i firem, o atraktivitě lokality svědčí rychlý 
nárůst ceny stavebních pozemků. Podmínky na pra-
covním trhu naznačují, že Litoměřice vytvářejí zdravě 
konkurenční prostředí, což se projevuje vysokým 
počtem uchazečů o jedno pracovní místo, ovšem při 
celkově podprůměrné dlouhodobé nezaměstnanosti. 
Litoměřice je třeba pochválit za kvalitní webové 
stránky z pohledu podnikatele. Ten na nich nalezne 
na jednom místě v přehledné podobě všechny po-
třebné informace pro své podnikání i pro nezbytnou 
komunikaci s veřejnou správou.

Most uspěl v testu elektronické komunikace, 

stupně vítězů doplnila Roudnice nad Labem, a to 
zásluhou v kraji vůbec nejvyššího meziročního ná-
růstu počtu ekonomických subjektů a také velmi 
vysokým podílem malých a středních firem. /pav/

COVID-19

Živnostníků zatím neubývá
Z hlediska firem a živnostní-
ků se v Litoměřicích nachází 
stabilní podnikatelská základ-
na. Za posledních patnáct let 
se jedná v průměru o deset 
tisíc podnikatelských subjek-
tů v rámci obce s rozšířenou 
působností (ORP).

Jen ve městě Litoměřice podniká 
na 5000 existujících podnika-
telských subjektů, kam patří jak 

fyzické, tak i právnické osoby. 
Průměr se zásadně nezměnil ani 
v době ekonomické krize po roce 
2008, ani v posledních měsících.  

Litoměřice zatím tedy ne-
ztrácejí na atraktivitě ani v této 
době, která je charakteristická 
vyhlašovanými a rušenými re-
strikcemi díky aktuální epide-
mické situaci. Nicméně zdaleka 
ještě není vyhráno. „Postupně 
budou dobíhat vládní dotační 

programy vyhlášené na podporu 
sektorů ekonomiky, podnikatelů, 
živnostníků i zaměstnanců, kteří 
byli postiženi důsledky epide-
mie koronaviru a příslušných 
protiepidemických opatření. Až 
po jejich skončení se ukáže, zda 
se všichni živnostníci se svými 
provozovnami udrží,“ říká vedou-
cí litoměřického živnostenského 
úřadu Marcela Škrancová.

/fik/

4. ROčNÍk ANkETY

Vybírat budeme
další Srdcaře 
V září a v říjnu budete moci hla-
sovat ve 4. ročníku ankety Srdcař 
Litoměřic. Nominace byla uzavřena 
v červenci. Anketa je určena pro 
podnikatele či firmy, jež přispí-
vají k rozvoji města a podporují 
obyvatele či neziskové organizace 
z Litoměřic. Slavnostní večer s 
vyhlášením výsledků se uskuteční 
opět v listopadu v hradu. /fik/

ÚLEVA

Za předzahrádky neplatí 
Radní nadále pokračují v pomoci místním podni-
katelům. 

Poté, co loni do podpory podnikatelů provozují-
cích živnost v nebytových prostorách vlastně-
ných městem a uzavřených vládním rozhodnutím 
investovali více než dva miliony korun, přišli  
s dalším rozhodnutím. Za letošní rok nemusejí 
podnikatelé hradit poplatek za zábor veřejného 
prostranství související s umístěním předzahrá-
dek před provozovnami.

Odhadovaný dopad do rozpočtu města ale 
není příliš vysoký (zhruba 113 tisíc korun), 
protože poplatky za předzahrádky jsou v Litoměři-
cích ve srovnání s jinými městy nízké.

„Pomoc od města je vítaným krokem určitě 
nejen pro mě, ale i pro ostatní provozovatele 
gastropodniků. V této nelehké době je každá 

podpora příjemná,“ konstatoval v této souvislosti 
majitel restaurace Johannahof Miroslav Proků-
pek, který však již poplatek pro letošní rok stejně 
jako ostatní provozovatelé uhradil. Vrácen mu 
proto bude městem ve stejné výši formou daru. 
Cílem podpory je zachování dostupnosti služeb 
občanům. /ihe/

„Je to výsledek práce vedení radnice a zaměstnan-
ců úřadu, ale bez vstřícnosti našich podnikatelů 
a živnostníků bychom ocenění nezískali,“ prohlásil 
starosta Chlupáč. Foto: David Pavlát

STRučNě O PRŮZkumu

Jak se hodnotí
„Město pro byznys“ 
Srovnávací výzkum Město  
pro byznys 13. rokem hodnotí 
podnikatelský potenciál měst  
a obcí v ČR. Detailnímu zkoumání 
jsou podrobena všechna města  
a obce s rozšířenou působností.

Analytici agentury Datank dělí 
své hodnocení do dvou hlavních 
kategorií, podnikatelské prostředí 
a přístup veřejné správy. V rámci 
výzkumu jsou shrnuty všechny 
důležité informace a statistická 
data, která dále rozvíjejí diskuzi  
o vývoji podnikatelského prostře-
dí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje 
za jednotlivé kraje a také za celou 
republiku.

Celorepublikové výsledky 
budou letos poprvé převáženy 
výsledky srovnávacího výzkumu 
zaměřeného na kraje Místo pro 
život. Místo dobré pro podnikání 
by totiž mělo být i dobrým 
místem pro život! Vyhlašovate-
lem výzkumu je týdeník Ekonom, 
partnerem Stavební skupina EU-
ROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

David Pavlát, Datank

ÚřAD PRáCE 

Nezaměstnanost je
v kraji stále nejnižší  
Míra nezaměstnanosti je v Lito-
měřicích ve srovnání s ostatními 
městy Ústeckého kraje nadále 
nejnižší. Se 3,51% se dokonce 
nachází i pod celorepublikovým 
průměrem. Na jedno volné 
pracovní místo připadají dva 
uchazeči, jak vyplývá z dat úřadu 
práce k poslednímu červnu.  
Za Litoměřicemi jsou Teplice se 
4,7 % a Děčín s 5,4 %. Tabulku 
uzavírá Most se 7,3 %. 

„Litoměřice jsou zemědělská 
oblast, takže se nám daří dobře 
umisťovat uchazeče na sezonní 
a pomocné práce. Zároveň spolu-
pracujeme s obcemi a firmami a 
využíváme také projektů  
z Evropské unie,“ sdělila ředitelka 
litoměřického pracoviště úřadu 
práce Alena Křtěnová. /fik/

Předzahrádky v centru jsou hojně využívané a zvy-
šují turistický ruch. Foto: Eva Břeňová
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T. SARNOVSKÝ / ANO 2011
„GEOSOLAR je krajem řazen mezi 
strategické projekty“

Zařazení projektu GEOSOLAR 
mezi Strategické projekty 
Ústeckého kraje je zásadním 
mezníkem v dlouhodobém 
úsilí o přechod ze spalování 
uhlí na obnovitelný zdroj 
tepla a elektrické energie pro 
město Litoměřice. Projekt 
využívání geotermální energie  

v Litoměřicích byl zahájen před bezmála dvě-
ma desítkami let, ale teprve nyní se jeví získání 
finančních prostředků v řádech vyšších stovek 
milionů jako reálné.  

Na nedávném zasedání Regionální stálé 
konference Ústeckého kraje byly vybrány 
projekty, pro které bude téměř určitě zajištěno 
financování bezmála 16 miliardami korun. 
Z celkových 49 hodnocených projektů bylo 
radou kraje vybráno konečných 11 projektů, 
které Ústecký kraj označí jako strategické. 
Litoměřický projekt GEOSOLAR, který byl po-
dáván pod hlavičkou SYNERGYS - systémy pro 
energetickou synergii prostřednictvím České 
geologické služby - obsadil skvělé 4. místo.

Jde o společný úspěch politické reprezentace 
města a geologických a energetických expertů 
výzkumného projektu RINGEN. Uznání si 
zaslouží především starosta Ladislav Chlupáč, 
který projekt vizionářsky podporoval  
a prosazoval v době, kdy bylo zajištění finan-
cování téměř nemožné. Poděkování zaslouží 
také Antonín Tym, který dlouhodobě trpělivě 
propagoval technické řešení jak politikům, tak 
široké veřejnosti.

Dobrou zprávou je fakt, že celé zastupitelstvo 
města okamžitě akceptovalo navrhované 
inovace v technologickém řešení na přelomu 
letošního roku a přijalo projekt GEOSOLAR 
za svůj. Podařilo se společně vyřešit zásadní 
problémy v územním plánování, pracujeme 
na partnerství s litoměřickou výtopnou. Běží 
vědecko-technická část projektu, která určí 
parametry úložišť a kapacity solární části. 
Připravujeme marketingovou kampaň, která vy-
světlí občanům úskalí přechodu na bezemisní 
energetiku a popíše výhody a přínosy komu-
nitní energetiky pro každou domácnost. Čeká 
nás ještě cesta, ale už zdaleka ne tak dlouhá. 
Pokud půjde vše podle plánu - a zařazení mezi 
strategické projekty byl první důležitý krok  
k zajištění financí - pak nás dělí jen několik 
málo let od naplnění vize o čisté geotermální 
energii. Nezbývá než požádat naše spoluob-
čany o podporu. Jen tak dává projekt GEOSO-
LAR smysl.

Mgr. Karel KREJZA / ODS 
„Návrh opozičního zastupitele 
mě šokoval“

Někteří kolegové v zastu-
pitelstvu, byť jde o jednot-
livce, jsou nespokojeni 
s navrženým a většinou 
zastupitelstva schváleným 
finančním vypořádáním 
města se společností EXPO 
CZ, která byla partnerem 
města ve společnosti  

s ručením omezeným Zahrada Čech. Rád 
bych celou záležitost blíže vysvětlil.  

V červnu jsme schválili poměrně složitou 
transakci, kterou se pokusím zjednodušeně 
vysvětlit. Jde o úplatný převod obchodní-
ho závodu (provoz Zahrady Čech) na MKZ 

a zároveň prodej 50ti procentního podílu 
města ve společnosti Zahrada Čech. Vše na 
základě znaleckých posudků. Ve výsledku 
město získá za 6 mil. Kč (bude upřesněno) 
potřebné vybavení, know how a personál, 
nutné k pořádání tradičních výstav. Spolu-
vlastníkovi zůstane po zaplacení všech 
závazků cca 4 mil. Kč.   

Zde je nutné znovu připomenout, že 
prvopočáteční vklad do společnosti činil 
ze strany soukromého vlastníka 10 mil. Kč, 
zatímco město (stoprocentní vlastník budov 
a pozemků) vložilo 100 tisíc Kč. Byl jsem 
proto šokován postojem kolegy zastupitele, 
který de facto navrhl zestátnit soukromý 
majetek oceněný znaleckým posudkem, 
a to bez náhrady. Podle něj by vyplacená 
kompenzace města ve výši 9 milionů korun 
za nemožnost vykonávat jakoukoliv činnost 
v důsledku covidových opatření měla být 
započítána proti majetku. To však většina 
zastupitelů považuje za nepřijatelné a vůči 
partnerovi za nespravedlivé. Bráno touto 
optikou, kompenzace by měly vrátit všech-
ny firmy, jimž bylo kompletně znemožněno 
vlivem covidových opatření podnikání a 
změní majitele. 

Podpora města přitom nesměřovala firmě, 
která byla partnerem města, ale hlavně 
jsme ji cílili na zaměstnance společnosti, 
kteří živili rodiny a ocitli se bez prostředků. 
Vládní pomoc ke společnostem z poloviny 
vlastněné městem bohužel nesměřovala. 
Pokud bychom nepomohli, zaměstnanci by 
skončili na dlažbě a Zahradu Čech by nyní 
ovládal konkursní správce. 

Naše kroky tedy směřovaly k zachování tra-
dice výstavnictví pro letošní i budoucí roky. 
Uvidíme, jestli ve společnosti o výstavnictví 
výrazně ovlivněné změnou chování spotře-
bitelů ještě bude zájem. Nicméně činíme již 
celou řadu kroků tak, abychom výstaviště 
rozvíjeli nadále, a to pod hlavičkou města, 
respektive MKZ, a zvyšovali jeho atraktivitu 
nejen směrem k návštěvníkům Litoměřic, 
ale hlavně také směrem k občanům našeho 
města.  

Jaroslav RŮŽIČKA / KSČM
„Mostná hora nesmí být tématem 
politického boje“

Aktuálně sleduji, stejně jako 
další občané žijící (nejen) 
pod Mostnou horou, dění 
ohledně možného kácení 
stromů na Mostné hoře. 
Část jehličnanů na Mostce 
totiž uschla vlivem sucha. 
Ze stejného důvodu zeslábly 
také skupiny javorů. Smrky 
na severní straně hory zase 

zahubil kůrovec. Desítky suchých stromů 
tak nyní ohrožují návštěvníky Mostné hory. 
Město jako vlastník pozemků jejich kácení 
plánovalo už v loňském roce. Proti záměru 
se ale už podruhé odvolal spolek Ústecké 
šrouby. Dění kolem stromů rozhodně není 
jednoduché. Než proběhne odvolací řízení a 
celá situace se vyřeší, uschnou další stromy. 

Nepatřím mezi zastánce kácení stromů ve 
městě, naopak, podporuji výsadbu nové 
zeleně všude tam, kde je to možné (zejména 
na sídlištích). Stejně tak jsem pro ochranu 
stávající veřejné sídelní zeleně a solitérní 
vzrostlé zeleně na území města. Nicméně 
odkládání kácení uschlých stromů nepova-
žuji za dobré. Čím déle se totiž kácení bude 
odkládat, tím více hrozí, že se může stát 
nějaké neštěstí. 

Podporuji, aby město Mostnou horu řešilo 
jako komplex včetně náhradní výsadby. Není 
ale nutné konzervovat její stávající podobu. 
Mostka má velký potenciál a stávající podoba 
by si jistě zasloužila velkých změn. Pokud 
by se změnil charakter Mostné hory tak, že 
by se celá oblast stala více atraktivní pro 
občany města, tak to jen uvítám. Jiná věc je 
náhrada za pokácené stromy. Samozřejmě, 
pokud město vykácí 100 stromů, mělo by 
100 stromů znovu vysadit, není ale nutné 
je vysadit na stejném místě – ostatně ve 
městě je míst, kterým by výsadba slušela, 
více.

Odmítám ale, aby se téma kácení suchých 
stromů politizovalo v rámci předvolební 
kampaně. Mělo by nám všem jít o stejný cíl 
– totiž o Mostku jako bezpečné a atraktivní 
místo pro trávení volného času obyvatel 
našeho města. 

Pojďme se proto otevřeně bavit o budoucí 
podobě Mostné hory, ale pojďme se bavit 
konstruktivně a pozitivně navrhujme, co na 
Mostce jako občané chceme. 

PhDr. L. SIMERSKÁ / Zelení
„Můžeme být zeleným městem!“

Jako dítě jsem na sídlišti 
chodila před dům hledat 
čtyřlístky a trhat mamince 
luční kytičky do vázy. Stačilo 
vyběhnout na mámy dohled 
z okna a vždycky jsem něco 
našla. Dneska ve městě 
často v létě vídáme vyprahlé 
plochy s travní monokul-
turou pár centimetrů nad 

vyčerpanou zemí. Kytičku a broučka by děcko 
marně hledalo. A to je špatně.

Zeleň ve městě má totiž hned několik funkcí. 
Jedna z nich je ta estetická, dělá město hezčí 
a žitelné. Protože člověk bez zeleně chřadne, 
jak dokládají i mnohé výzkumy. Ale neméně 
důležitá je potřeba ochlazovat město, zamezit 
vzniku tzv. tepelných ostrovů, a zadržet co 
nejvíc vody. Tohle ale nedokáže uniformní 
jednotná městská zeleň vytvořená na efekt.

Džungle ale také není to pravé do města. Fan-
dím například ploše kolem Rudoarmějce, kde 
je už pár let luční směs a jiný režim kosení. A 
šla bych ještě dál. V Praze jsou k vidění zají-
mavě osázené plochy směsí léčivek, trvalek a 
trav, které kryjí půdu, krásně kvetou, samy se 
opečují a ještě krmí včely a motýly. Bez pletí, 
bez zálivky, s minimálními náklady na údržbu. 

Jsem zvědavá na park v Mezibraní, až bude 
dokončen. Ale zatím nejsem nijak nadšená 
velikostí travní plochy a uniformními pásy, 
kam budou zřejmě avizované trvalky v řadách 
sázeny. Tráva bude neposečená vypadat 
nehezky, posečená bude vysychat. Pásy 
budou vyžadovat neustálý boj s plevely, voda 
se bude do plochy dodávat, místo aby měla 
naopak schopnost vodu zadržet. 

Mám takový sen, a když se z něj probudím, 
vidím, že jinde už se stává skutečností. Je to 
město s bujnou chytrou zelení tvořící lokální 
biotopy, na střechách panely pro energii ze 
Slunce, pasivní uhlíkově neutrální budovy, 
srážková voda je maximálně využívaná pro 
jejich provoz. Údržba ulic bez chemie, ano i 
plevely v chodníku se už dají řešit jinak. Ze-
lené střechy zpomalují odtok vody. Zadržená 
voda se zpětně odpařuje do ovzduší. Voda ze 
studní nemizí a město je zeleným ostrovem.

Nenecháme ty na krátko střižené trávníky 
minulosti, fotbalu a golfu?
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Lukas WÜNSCH / Severočeši
„V dopravě je stále co řešit, jedna 
věc ale bude základní “

Řekne-li se: doprava  
ve městě, každého na-
padne osobní auto. Mezi 
další způsoby dopravy 
však patří i pěší chůze, 
jízda na kole a elektrokole, 
autobusem nebo  
na motocyklu.

Podle statistiků připadá  
na 1000 obyvatel asi 600 osobních aut  
a číslo stále roste. Víme také, že  
v jednom voze cestuje 1,3 osoby a číslo 
stále klesá. Též víme, že v našem městě 
v autobusech před 5 lety jezdilo na dvou 
linkách 13 tis. cestujících měsíčně, po za-
vedení jízdného zdarma to již bylo 23 tis. 
měsíčně a nyní se čtyřmi linkami zdarma 
je to již 33 tis. měsíčně, rekord pak byl 
40.000 cestujících.

Jezdcům na kole a koloběžkách město 
již několik let nabízí a rozšiřuje možnost 
vjezdu do zákazů vjezdu a do jednosmě-
rek oběma směry. Ty vznikají, aby řidiči 
mohli zaparkovat vozidla v důsledku 
nárůstu jejich množství. V řadě pá-
teřních ulic dochází k umístění značek, 
aby se jen zvýraznila zákonná povinnost 
při parkování, protože se ulice stávají 
neprůjezdné. S tím jde pak ruku v ruce 
příprava nových parkovišť, nebo zpevnění 
odstavných ploch pro automobily.

Město má ale své limity. Zejména co se 
množství osobních automobilů týká. Jen 
za dnešní den přibude ve statistikách ČR 
dalších 400 osobních aut. Jen v centru  
v našem městě zanechají auta pro plíce 
kolemjdoucích asi půl tuny exhalací 
denně! Na druhé straně cestující v auto-
busech každý měsíc nevytvoří po městě 
zácpu osobních aut v délce 375 násobku 
délky ulice Na Valech. Také nevyprodukují 
ve svých automobilech asi 8 tun exhalací. 
A věděli jste také, že podle poslední anke-
ty 90% majitelů osobního vozidla vlastní  
i jízdní kolo nebo elektrokolo? Jen  
za loňský rok se jich v ČR prodalo 
120.000 a do roku 2030 se trh s nimi 
zvýší 15 násobně!

Tak až z okna svého auta stojícího  
v zácpě uvidíte skupinku čekajících  
na autobus, nebo celou vaši kolonu aut 
předjedou cyklisté, nedívejte se na ně 
„skrz prsty“. Právě díky jejich jinému uva-
žování o individuální dopravě je ta zácpa 
před vámi kratší o několik aut.

Nebo jinak: nechceme se na kolony aut 
vykašlat a zkusit také jinak dopravně 
myslet?

VýBěROVé řÍZENÍ 

Úřad hledá tajemníka
Ve funkci tajemníka městského úřadu 
skončil Milan Čigáš. Stalo se tak po doho-
dě se starostou k 30. červnu, a to po šesti 
letech práce na této pozici. Na uvolněné 
místo bylo vyhlášeno výběrové řízení. 

Během jeho působení získal městský úřad 
celou řadu ocenění. Každoročně obhajuje 
první místo v soutěži Přívětivý úřad Ústecké-
ho kraje a v roce 2019 se dokonce stal 
nejpřívětivějším úřadem roku v rámci celé 
České republiky. 

„Není to jen moje zásluha, je to výsle-

dek práce všech lidí na úřadu. Já jsem jen 
více vidět,“ uvedl Milan Čigáš, který získal i 
ocenění Zdravotně postižený Zaměstnanec 
roku 2017 na otevřeném trhu práce, který 
vyhlašuje Nadační fond pro podporu za-
městnávání osob se zdravotním postižením. 
O dva roky později se umístil v rámci České 
republiky na druhém místě v soutěži  
eOSOBNOST eGOVERNMENTU.  

„Vážím si výsledku práce pana tajemníka 
a přeji mu, ať je ve své další práci úspěšný,“ 
uvedl starosta Ladislav Chlupáč. 

Přihlášky na uvolněnou pozici bylo možno 
posílat do 2. srpna. Nový tajemník by měl 
nastoupit 1. září. /fik, tuc/

EVIDENCE A POhYB PSŮ

Vyhlášky byly zrušeny
Zastupitelé zrušili dvě obecně 
závazné vyhlášky týkající 
se psů. V prvním případě se 
jedná o vyhlášku o evidenci 
trvale označených psů a jejich 
chovatelů, ve druhém případě 
pak o volném pohybu psů  
na veřejném prostranství. 

Důvodem byla novela veteri-
nárního zákona, která zavádí 
centrální evidenci trvale ozna-
čených psů a jejich chovatelů. 
Oproti předchozímu postupu 
nebude nutné, aby byl pes 
vybaven evidenční známkou, 
kterou bezplatně vydával Měst-
ský úřad v Litoměřicích. 

„Přestože zrušením této 
vyhlášky odpadá povinnost 
evidenční známky u psa, bu-
deme v jejím vydávání i nadále 
pokračovat. Pokud by se pes 
ztratil nebo zatoulal, strážníci 
městské policie díky známce 
okamžitě zjistí, komu pes patří,  
a vrátí ho jeho majiteli,“ uvedla 
vedoucí kanceláře starosty a 
tajemníka MěÚ Martina Skoková.

Volný pohyb psů na veřejném 
prostranství bude ve městě ře-
šen jiným způsobem. V parcích 

je možné stanovit povinnosti 
návštěvními řády a upozornit 
na ně rozmístěním piktogramů. 
Na cyklostezkách lze vše řešit  
předpisy, které upravují provoz 
na pozemních komunikacích.

„Vždy platí, že majitelé za 
své psy zodpovídají tak, aby při 
míjení jiných osob a vedených 
psů nedošlo ke konfliktu. Což je 
stanoveno jak v občanském zá-
koníku, tak i zákonu na ochranu 
zvířat,“ dodává Martina Skoková. 

Filip Klieštík

ZměNA kONCEPCE 

MKZ už provozují výstaviště 
Město nově provozuje výstaviště Zahrada 
Čech ve vlastní režii. A to prostřednictvím 
své příspěvkové organizace Městská kul-
turní zařízení. Cílem je zajistit další rozvoj 
areálu a potenciálu značky Zahrada Čech. 

Zastupitelé v té souvislosti schválili návrh 
na ukončení nájemní a licenční smlouvy se 
společností Zahrada Čech, a to dohodou  
k 30. červnu. Dále schválili nové znění 
zřizovací listiny MKZ a návrh na prodej ob-
chodního závodu Zahrada Čech s.r.o.  
do vlastnictví Městských kulturních zařízení.

Od 1. července tak již město nemá důvod 
vlastnit 50% podíl ve společnosti Zahrada 
Čech s.r.o., protože hlavní činnost bude plně 
realizována prostřednictvím vlastní příspěv-
kové organizace. Svůj podíl proto druhému 
společníkovi, kterým je EXPO CZ, město 
odprodá. Ovšem s podmínkou, že bývalý 
partner již nebude ve svém názvu používat 
značku Zahrada Čech, která je majetkem 
města Litoměřice. Cenu za podíl stanoví 
znalecký posudek po zpracování mimořádné 
účetní závěrky společnosti Zahrada Čech  
k 31. 7. 2021. Návrh smlouvy o převodu 
podílu zastupitelé projednají v září.

Zastupitelé se tak razantním krokem 
rozhodli řešit budoucnost výstaviště Zahra-
da Čech. Poté, co dlouhodobě klesá zájem 
vystavovatelů, jež se přesouvají do on-line 
prostoru, město kupuje obchodní závod  
za cenu znaleckého posudku vyčíslenou  
na deset milionů korun. Následně město pro-
dá svůj poloviční podíl ve společnosti, čímž 
získá zhruba čtyři miliony korun. „V době, kdy 

se společnost zakládala, do ní město vložilo 
sto tisíc korun, přičemž partner (společnost 
EXPO) vložil deset milionů korun,“ připomněl 
místostarosta Lukas Wünsch, který je zá-
roveň jednatelem společnosti.

„De facto tak město zaplatí zhruba šest 
milionů korun, za což získá obchodní závod, 
veškeré know-how a společně nabitý movitý 
majetek. S ohledem na to, jakým způsobem 
společnost zkvalitnila celý areál patřící vždy 
jen městu, rekonstruovala sítě, fontánu  
i správní budovu, považuji to za oboustranně 
přijatelné řešení,“ konstatoval místostarosta.

MKZ několik týdnů vedená Michaelou 
Mokrou tak mají ve své správě nejen Kulturní 
a konferenční centrum (dům kultury  
a hrad), kino, divadlo, ale i výstaviště. Právě  
s tímto konceptem uspěla dosavadní ředi-
telka Zahrady Čech ve výběrovém řízení  
na ředitele MKZ, které s přehledem vyhrála.

„Mým cílem je nezvyšovat mandatorní 
výdaje města určených na provoz MKZ,“ 
ujišťuje ředitelka Mokrá a vzápětí jmenuje 
kroky, jak toho dosáhnout. „Každé středisko, 
tedy KKC, divadlo, kino a Zahrada Čech bude 
mít kmenové zaměstnance. Realizační tým 
zajišťující organizaci jednotlivých akcí probí-
hajících střídavě v KKC nebo na výstavišti 
však bude společný a flexibilní,“ uvedla Mi-
chaela Mokrá, která ve spolupráci s městem 
hodlá již v září představit veřejnosti koncept 
toho, jak smysluplně ve prospěch litoměřické 
veřejnosti využít areál Zahrady Čech i mimo 
výstavní sezonu. Prvním velkým úkolem však 
bude organizace zářijové Zahrady Čech.

Eva Břeňová 
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NADAčNÍ FOND kALICh 

Benefiční koncerty pro hospic vynesly téměř milion  
Téměř milion korun. Tolik 
prostředků za deset let pořá-
dání benefičních koncertů 
vybral Nadační fond Kalich ve 
prospěch Hospice sv. Štěpána. 

K přiblížení se magické metě 
pomohl výtěžek z červnového 
koncertu, na němž v Kulturním 
a konferenčním centru vystou-
pil Vladimír Hron s kapelou 
servírující hity legendárních 
Queen. Vystoupení předcházel 
křest nové knihy litoměřického 
fotografa Petra Hermanna „42 
zastavení“, který hospici věnoval 
100 výtisků k prodeji. 

Finance použije hospic na 
rekonstrukci místnosti, kde 

se pozůstalí loučí s blízkými. 
„Nebyla opravována 20 let, 

tedy od otevření zařízení. Za 
dlouhodobou pomoc nadačnímu 

fondu moc děkujeme. Finance 
používáme na vylepšení našich 
služeb,“ sdělila Monika Marková, 
ředitelka hospice.

Kvůli epidemii byla letos účast 
i výtěžek z koncertu nižší, ale i 
tak se podařilo vybrat 35 600 
korun. „A já přidám 14 400, ať to 
máme hezky zaokrouhleno na 50 
tisíc,“ sdělil na pódiu při předávání 
symbolického šeku Alexandr 
Vondra, zakladatel Nadačního 
fondu Kalich. V tuto chvíli se v 
celé historii benefičních koncertů 
podařilo vybrat 990 tisíc korun. 
„Do příštího ročníku máme tedy 
motivaci jasnou. Překonat milion 
korun a začít další etapu,“ doplnil 
Alexandr Vondra. /tuc/

POmOC RODINám

Lze využít odlehčovacích služeb
pro seniory, kteří potřebují péči  
Chystáte se na dovolenou,  
na důležité jednání či do práce 
a máte doma seniora, který 
potřebuje vaši péči? Několik 
litoměřických institucí zabýva-
jících se péčí o seniory nabízejí 
tzv. odlehčovací službu. Během 
ní je o vaše blízké postaráno 
sociálními pracovníky  
a specialisty.

„Veškeré dostupné informace 
zájemci naleznou na webových 
stránkách www.komplanlitome-
rice.cz, v Katalogu sociálních 
služeb města Litoměřice nebo 
se mohou poradit v bezba-
riérové kanceláři sociálního 
pracovníka pro seniory a 
zdravotně tělesně postižené 
spoluobčany v podloubí radnice 
na Mírovém náměstí,“ informuje 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Renáta 
Jurková.

Pobytovou odlehčovací 
službu zajišťuje například 
Domov na Dómském pahorku, 
Hospic sv. Štěpána či Senecura 
senior centrum Terezín, které 
zajišťují komplexní péči, včetně 
stravování, ošetřovatelské, reha-
bilitační i pečovatelské služby. 
Nabízí též volnočasové aktivity 
– např. kulturní a společenské 
akce v prostorách domova  
a sportovní hry.

V případě soběstačnějších 
seniorů, kteří zůstávají v domá-
cím prostředí, lze využít terénní 
odlehčovací službu, kterou 
poskytuje agentura Sluníčko  

a Hospic sv. Štěpána.
Senioři mohou také strávit 

den v denních stacionářích,  
ve kterých mají vytvořené záze-
mí pro odpočinek a účastní se 
i organizovaných aktivizačních 
činností, skupinových pod-
půrných terapeutických aktivit, 
a to vše pod dohledem kvalifi-
kovaného personálu. Službu 
denního stacionáře v Litomě-
řicích poskytuje Charitativní 
domov sv. Zdislavy provozovaný 
Farní charitou Litoměřice  
a Sociálně psychiatrické cent-
rum Sluníčko z.ú.

Služba je určena pro ne-
soběstačné seniory u většiny 
institucí starší 65 let, kteří 
jsou odkázáni na pomoc druhé 
osoby.

„Nebojte se obrátit na posky-
tovatele těchto služeb, jsou 
velmi ochotní a vždy se snaží 
vyjít vstříc pečujícím osobám,“ 
dodává pracovnice oddělení ko-
munitního plánování městského 
úřadu Bohdana Dojčinovičová.

Finanční nákladnost se odvíjí 
od délky pobytu a objednaných 
služeb v jednotlivých zařízeních.

 Filip Klieštík

POZVáNkA 

Město zve seniory
na plavbu lodí 
Město opět potěší své seniory. 
Zve je na výletní plavbu lodí po 
Labi. Popluje se z Litoměřic do 
Roudnice nad Labem  
a zpět. Kapacita lodi je ome-
zená, uspokojeno bude moci být 
prvních 100 zájemců o plavbu.

Termíny plaveb jsou stano-
veny na 25. srpna a 8. září, 
odplouvat se bude ve 13 hodin 
ze Střeleckého ostrova a návrat 
je plánovaný na 16. hodinu. Třetí 
plavba plánovaná na 22. září je 
určena pro občany zdravotně  
a tělesně postižené.

„Během plavby nám zpříjemní 
atmosféru živá hudba a součás-
tí bude i drobné občerstvení,“ 
informuje o akci vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Renáta Jurková. Vstupenky  
na plavbu si lze osobně vy-
zvednout od 10. srpna v infor-
mačním centru. Každý zájemce 
obdrží jednu vstupenku. /fik/

27. SRPEN 

Den seniorů bude
opět na koupališti
V pátek 27. srpna se na koupališti 
na Písečném ostrově uskuteční 
již popáté akce Den seniorů aneb 
Senioři seniorům, kterou připravují 
senioři spolupracujících organizací 
nejen pro sebe, ale i pro ostatní 
příchozí nad 60 let.

„Akce je dobrovolná ve všech 
směrech. Nikdo s nikým nesou-
těží, každý si vybere a vyzkouší 
aktivity podle svých možností.  
S heslem Pohyb je život se sejde-
me a pobavíme sebe i ostatní,“ 
zve Milka Kuderová, koordinátorka 
akce. /tuc/

Alexandr Vondra, ředitelka hospice monika marková, její předchůdce 
Pavedl česal, moderátorka koncertů Eva Břeňová a manažerka kalichu 
Iveta holubová měli z vystoupení Vladimíra hrona radost. Foto: k. Pech 

Dopolední program může být nejen zábavný, ale i aktivizační. hrou  
člověče, nezlob se procvičují sociální pracovníci s klienty i jemnou 
motoriku. Zdroj: Domov seniorů na Dómském pahorku
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mÍROVé NáměSTÍ 

Město chystá Den
životního prostředí 
Den životního prostředí zamě-
řený na problematiku odpadů a 
ochrany ovzduší připravuje na 
čtvrtek 23. září město Litoměřice. 
Celodenní akce se uskuteční na 
Mírovém náměstí, které bude z 
části uzavřené.

Velkým lákadlem bude edu-
kační show Smokemana, který 
ve své pojízdné laboratoři ukáže, 
co se děje při spalování různých 
materiálů. Chystané novinky 
ve způsobu vytápění představí 
společnost Energie Holding. Dále 
jsou připraveny přednášky na 
téma změny klimatu a znečiš-
ťování ovzduší.  

Na akci se budou prezentovat 
odpadové společnosti, např. 
obalová společnost EKO-KOM, 
o zpětném odběru elektrospo-
třebičů pohovoří zástupci firem 
Asekol a Elektrowin, o sběru 
textilu KlokTex. Chybět nebude 
ani svozová firma FCC BEC, která 
nabídne prohlídku třídící linky v 
Prosmykách. Vystoupí i hudební 
skupiny Nepetuj a Sváťovo dividlo 
s ekopohádkou. /tuc/

PROJEkT OBčANŮ 

Litoměřičané mají svou první komunitní zahrádku
Litoměřičané mají svou první komunitní za-
hrádku. Součástí jsou dvě desítky záhonů, 
o něž se starají jak rodiny s dětmi, tak  
i několik seniorů, kteří se k projektu připo-
jili. Zahrádka, kterou vybudovalo město  
v rámci tzv. participativního rozpočtu, je   
u pokratických závor. 

„Hlavním záměrem bylo umožnit lidem, kteří 
nemají zahradu, vypěstovat si své vlastní 
produkty. Zasadili si tu jahody, kedlubny 
i další zeleninu. V budoucnu zde chceme 
pořádat i různé workshopy,“ vysvětlila 
Michaela Weikertová, jedna z autorek komu-
nitní zahrádky, která svůj nápad přihlásila 
do participativního rozpočtu společně  
s Martinou Žilkovou a Věrou Brázdovou.

Město na realizaci poskytlo 200 tisíc 
korun a pozemek vedle sběrného dvoru. 
„Z vlastní zkušenosti vím, že zahrádka je 

nejen spousta práce, ale také radost. Je 
skvělé, že se ji tímto způsobem povedlo 
udělat několika občanům přímo v centru 

města,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč. 
Nyní je vyhlášený již 6. ročník par-

ticipativního rozpočtu, na který město 
opět vyčlenilo 200 tisíc korun. Veřejnost 
mohla posílat své nápady na další zají-
mavé projekty do konce června. Tentokrát 
bude na realizaci vítězného návrhu více 
času. „Rozhodli jsme se nově vyhlašovat 
participativní rozpočet jednou za dva roky. 
Smyslem participace je zapojit do plánova-
cích a rozhodovacích procesů veřejnost, 
neziskové organizace nebo podnikatelské 
subjekty,“ sdělila Irena Vodičková, koordiná-
torka Zdravého města a MA21. 

Dosud se takto podařilo vybudovat Bo-
sou stezku v areálu Základní školy  
U Stadionu, lanovou dráhu na úpatí Mostné 
hory, Zelenou oázu ve dvoře školy Lingua 
Universal a nové hřiště při ZŠ Havlíčkova.

Radim Tuček

malovinař Závada s dcerkou na městské vinici. Foto: Radim Tuček  

Zájemci se na komunitní zahrádce starají  
o dvě desítky záhonů. Foto: Radim Tuček  

nová kotelna 

Modernizace výtopny pokračuje  
V Havlíčkově ulici byla in-
stalována nová špičková 
a záložní plynová kotelna 
společnosti Energie Holding, 
provozovatele výtopny. 

Původně zde stála výměníková 
stanice, prošla rekonstrukcí a 
byla doplněna o vlastní zdroj 
tepla. Účelem tohoto přestavě-

ného objektu s modernizovanou 
kotelnou je nyní zajišťovat 
dodávku tepla a teplé vody jako 
záložní zdroj nebo při vykrývání 
špiček v odběrech tepla. Teplo a 
teplá voda mohou být rozváděny 
nejen do domácností, ale i do 
městské nemocnice, hasičského 
záchranného sboru či na kata-
strální úřad.

„Společnost Energie Hol-
ding a.s. zahájila postupnou 
modernizaci zdrojů tepla, a 
to jak s ohledem na zlepšení 
čistoty vzduchu pro obyvate-
le Litoměřic a okolí, tak i pro 
zajištění ekonomického zdroje 
tepla pro odběratele při stále 
rostoucích cenách emisních 
povolenek. Součástí této po-
stupné modernizace tepelných 
zdrojů je právě i výstavba této 
špičkové a záložní plynové 
kotelny s výměníkovou stanicí. 

Ta má společně s plánovaným 
geotermálním zdrojem energie 
a novým energetickým mixem 
zdrojů do budoucna nahradit 
stávající uhelné kotle.  
V současnosti bude plynová 
kotelna sloužit jako záloha  
pro vykrývání špiček v odbě-
rech tepla, na které současná 
uhelná výtopna nedokáže 
dostatečně rychle reagovat,“ 
konstatoval místopředseda 
představenstva společnosti 
Libor Hrnčiřík. /tch/

PéčE 

O městské vinice se stará malovinař Závada 
O tři městské vinné terasy  
na parkánech José Rizala o 
celkové výměře cca 120 m2 se 
nově stará malovinař Michal Zá-
vada, který obhospodařuje na-
příklad vinice pod Košťálovem 
nebo v Malých Žernosekách. Je 
také znám jako pořadatel oblí-
bených vinných akcí v regionu. 

Do chvíle, než se o vinici 
začal starat, obhospodařovaly 
ji Technické služby města. 
Na péči se v minulosti podí-
lel i velkožernosecký vinař 
Pavel Hrabkovský. Vinice na 
parkánech mají mít i edukativní 
čili vzdělávací smysl. Lidé by se 
tak měli dozvědět, jak práce  
s vínem probíhá. Zajímavá akce 
se má v tomto ohledu usku-
tečnit o vinobraní. „Sklizeň je 
plánována na konec září a měla 
by se uskutečnit v den oslav 
vína jako jejich součást. Smys-
lem je ukázat, jak vinobraní  
u vinaře probíhá,“ sdělil Michal 
Závada. 

„Začneme samotnou sklizní 

hroznů, následně bobule zbaví-
me třapin a přímo na parkánech 
je vylisujeme na menším lisu. 
Možná budou i děvčata šlapat 
hrozny v kádi. Část vylisovaného 

hroznového moštu ochutnáme 
a část půjde na výrobu vína. To 
potom koštneme při následné 
akci, o vinobraní v roce 2022,“ 
vysvětlil Michal Závada. /tuc/
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Radní a historik Filip hrbek je autorem textové části výstavy. Navštívit 
ji lze díky vstřícnosti nájemce pivovaru každý den v týdnu mezi 14. a 
15. hodinou, a to vždy v doprovodu průvodce infocentra, který zájemce 
do pivovaru doprovodí a poskytne mu výklad. Foto: Eva Břeňová 

PIVOVARNICTVÍ 

Město má novou expozici
„Litoměřické pivovarnictví  
od minulosti k dnešku“ je 
název nové expozice, která 
rozšířila počet turisticky atrak-
tivních míst ve městě. Nachází 
se v prvním patře budovy měš-
ťanského pivovaru na Tyršově 
náměstí. Město ji vybudovalo  
s cílem upozornit na sku-
tečnost, že Litoměřice nebyly 
nikdy pouze „městem vína“, ale 
možná že ještě ve větší míře 
také „městem piva“.

Prvním z cílů výstavy je snaha 
o přiblížení vybraných kapitol 
dějin pivovarnictví v Litomě-
řicích. Dalším je připomenutí 
nejslavnějšího období litomě-
řického Měšťanského pivovaru 
a třetím cílem je propojení his-
torické tradice vaření piva v Li-
toměřicích se současností, kdy 
v našem městě úspěšně fungují 
již čtyři soukromé minipivovary. 
Díky snaze a píli samotných 
Litoměřičanů tak byla tradice 
litoměřického pivovarnictví za-
chráněna a můžeme doufat, že 
ji čekají jen „zlatavé“ zítřky.

„Z celé výstavy stojí  
za pozornost upřesnění polohy 
nejstarší pivovarské budovy lito-
měřických měšťanů, která pro 
řadu čtenářů překvapivě stávala 
v Pokraticích, na rohu dnešní 
Březinovy cesty a Pokratické 
a zároveň první vyobrazení 
nové budovy pivovaru v centru 
města z roku 1726. Dále stojí za 
pozornost i reprodukce Podobiz-
ny litoměřického pivovarníka od 
známého portrétisty Antonína 
Machka. Tento portrét z let 
1818 - 1819 ve svých detailech 
skrývá tajemství přerodu  
z pověrečného vaření piva  
ve středověku v průmyslové od-
větví, které stojí na poznatcích 

moderních věd,“ upozorňuje  
na zajímavosti výstavy litomě-
řický historik a radní města 
Filip Hrbek, který je autorem její 
textové části.

Opomenut by neměl být 
ani panel zachycující císařskou 
návštěvu litoměřického měš-
ťanského pivovaru v roce 1901, 
kde se podařilo shromáždit 
fotografie zachycující Františka 
Josefa I. před, při i po přípitku. 
Upozornění si zaslouží i panel 
věnující se příběhu Františka 
Holuba, litoměřického mistra 
bednáře, který v pivovaru pra-
coval bez jediného dne absen-
ce (až na vojenskou službu)  
od roku 1895 až do 1. dubna 
1957, tedy celých 62 let.  
„A pro Litoměřičany pak bude 
nejzajímavější patrně panel, 
který rekapituluje historii šesti 
vybraných podniků, ve kterých 
se dalo pivo z litoměřického 
měšťanského pivovaru pít,“ 

dodal Filip Hrbek.
Součástí výstavy jsou  

i exponáty ve vitrínách. „Velkou 
část z nich se podařilo získat 
od patriotů Litoměřic či patri-
otů litoměřického piva, kteří 
zareagovali na naši výzvu. Tímto 
jim za ochotu děkujeme,“ uvedla 
vedoucí odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu 
městského úřadu Eva Břeňová 
s tím, že by byla ráda, aby se 
počet exponátů dále zvyšoval. 
Nyní zde naleznete exponáty 
ilustrující, jakým fenoménem 
byl Měšťanský pivovar Litomě-
řice (později Korunní pivovar 
Litoměřice) fungující do roku 
2002. Zároveň zde najdete 
exponáty odkazující na všechny 
litoměřické minipivovary, které 
vznikly postupně od roku 2010: 
Minipivovar Labuť, Minipivovar 
Koliba, biskupský pivovar U Sv. 
Štěpána a nově i Pivovar Lito-
měřice. /red/

ZAJÍmAVOST

Trám je v rukou restaurátorů
Již několik měsíců probíhá 
rekonstrukce krovů vyhlídkové 
věže Kalich. Během prací byl 
objeven bohatě zdobený trám, 
který zde plnil funkci podpůrné 
konstrukce pro nosné trámy, jež 
měly degradované zhlaví. 

„Trám, který byl objeven, je 
bohatě zdoben a malován, 
neznáme jeho původ a před-
pokládá se, že byl součástí 
stropní konstrukce před jednou 
z přestaveb domu. Byl součástí 
zdvojené konstrukce a tvoří 

zřejmě jeho jednu polovinu,“ 
sdělil investiční technik odboru 
územního rozvoje MěÚ Ladislav 
Pošík.

Na jeho renovaci pracuje 
pražská restaurátorka, akade-
mická malířka Dominika Macha-
čová s kolegyní. Celý proces se 
odehrává v průjezdu domu U 
Kalicha, hlavní budově radnice, v 
pracovní dny v době od 9 do 15 
hodin, kdy si lze tuto zajímavou 
činnost osobně prohlédnout. 

Zrestaurovaný trám bude vy-
stavený v objektu radnice. /fik/

Akademická malířka Dominika machačová se svou kolegyní renovují 
bohatě zdobený trám z vyhlídkové věže kalich. Foto: m. Vondráková

DYNAmICký ROZVOJ 

Tyršovo náměstí je
atraktivní lokalitou 
Výstava o litoměřickém 
pivovarnictví má mj. zvýšit 
atraktivitu Tyršova náměstí. 
Vznikla u příležitosti rekonstruk-
ce a znovuobnovení výroby piva 
v části původního Měšťanského 
pivovaru. Ten provozovali  
v areálu v centru města litomě-
řičtí právováreční měšťané  
od roku 1720, kdy se jich spojilo 
211, až do roku 1948, kdy byl 
provoz znárodněn. Pivovar poté 
fungoval jako státní podnik až 
do konce komunistického reži-
mu. Po několika nejistých letech 
ho provozovala soukromá firma, 
jež ukončila výrobu r. 2002.

Areál poté chátral až do doby, 
kdy některé jeho budovy po-
stupně koupily soukromé osoby 
(budovy v ul. Lidická a Krajská) a 
město. „Doufali jsme, že jednou 
tradici pivovarnictví obnovíme. A 
podařilo se,“ neskrývá radost sta-
rosta Ladislav Chlupáč. „Druhým 
důvodem koupě byly obavy, aby 
zde soukromý investor nerea-
lizoval projekt, který by centru  
neprospěl.

Tehdejší rozhodnutí o koupi 
objektu se ukázalo být pro další 
rozvoj Tyršova náměstí vizionář-
ské. Město nejprve z části bývalé 
lahvárny vytvořilo parkoviště  
U Hvězdárny, opravilo věž zvanou 
jezuitská hvězdárna a vybudovalo 
park Václava Havla. V posledních 
letech se městu podařilo rekont-
ruovat další části pivovaru  
a prostřednictvím nového nájem-
ce obnovit i výrobu piva. 

Zbývající části pivovarského 
areálu rekonstrukce teprve čeká. 
S projektem na rekonstrukci další 
části město finišuje. Poté by 
mohlo dojít k předláždění Tyršova 
náměstí, které díky krásnému 
parku, parkovišti, areálu pivovaru 
a protějšímu hradu skrývá velký  
potenciál. /eva, fh/
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Zš NA VALECh, LADOVA, hAVLÍčkOVA

Základní školy představily nové učebny 

Modernizace základních škol pokračuje.  
Po dokončení „Masaryčky“ (včetně od-
borných učeben) za 27,7 milionu korun, 
byly uvedeny do provozu i nové učebny  
a zázemí na dalších třech základních ško-
lách - Na Valech, v Ladově a Havlíčkově. 

Realizace projektů si vyžádala 7,7 milionu 
korun, přičemž město jako zřizovatel uvolnilo 
milion korun. Zbývajících 6,7 milionu získalo 
prostřednictvím úspěšných žádostí o dotace 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu, určených na zkvalitnění zázemí 
pro výuku na základních školách.

Základní škola Na Valech nově nabízí žákům 
moderní učebnu přírodních věd a zbrusu 
nové dílny. Žáci Základní školy Ladova si 
zase mohou své znalosti umocnit v jazy-
kové laboratoři vybavené novou počíta-
čovou technikou a nábytkem, která může 
alternativně sloužit také jako zázemí pro 
výuku informatiky. Nejvíce učeben, které 
prošly kompletní obměnou, je na Základní 
škole Havlíčkova, a to učebna pro technické 
a řemeslné obory, učebna přírodních věd  
a cvičná kuchyňka.

„Věříme, že společné úsilí najde pozi-
tivní odezvu jak u žáků, tak i pedagogů 

a že bude možné nové zázemí využívat 
prezenčně bez omezení. Výuka se stane 
mnohem názornější a umožní žákům učit se 
praktickým dovednostem,“ uvedla Andrea 
Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče Městského úřadu 
v Litoměřicích.

„Školská zařízení máme v tuto chvíli 
kompletně modernizovaná. Aktuálně chystá-
me projekt rekonstrukce atletického oválu s 
doskočištěm v rámci školního hřiště ZŠ  
v Havlíčkově ulici,“ informoval místostarosta 
Karel Krejza. 

Text a fota: Iveta Hejduková

DEN OTEVřENýCh DVEřÍ

Rozmarýn chystá
nové kroužky
Dům dětí a mládeže Rozmarýn 
připravil pro příští školní rok 
několik nových kroužků. Jedná 
se o adrenalinový sport Slackli-
ne, Šperkařství nebo Večery 
pro tvořivé.

„Nabídku zájmové činnosti 
představíme 2. září od 15  
do 18 hodin na zahradě DDM 
v Plešivecké ulici v rámci Dne  
otevřených dveří. Poskytneme 
rodičům informace o jednotlivých 
kroužcích, budou si moct pohovo-
řit s jejich vedoucími, pro děti při-
pravíme zábavné soutěže a hry a 
ukázky z nabízených kroužků. Ty 
si budou moci také vyzkoušet,“ 
informovala Zuzana Bendová, 
ředitelka DDM Rozmarýn.

Na aktuální nabídku kroužků 
se můžete podívat na webu 
www.ddmrozmaryn.cz . Při-
hlašování bude zahájeno  
v pondělí 23. srpna. 

„V současné době máme 
v Rozmarýnu rozjeté a plně 
obsazené letní tábory,“ doplnila 
Zuzana Bendová. /tuc/

ZákLADNÍ škOLA

Na Valy nastoupil nový ředitel 
Základní škola Na Valech má  
od 1. července nové ve-
dení. Rada města jmenovala 
ředitelem jejího dosavadního 
zástupce Mgr. Františka Kin-
dermanna. 

„Prokázal výbornou znalost 
školního prostředí, školské 
problematiky jako takové, 
disponuje odpovídajícími 
manažerskými schopnostmi 
a zkušenostmi,“ konstatoval 
místostarosta Karel Krejza s 
dovětkem, že se jednoznačně 
projevila Kindermannova 
šestiletá praxe ve vedení školy.

Osmatřicetiletý František 
Kindermann bydlí v Ústí n. L.  
Na škole, kde v současné době 
vyučuje dějepis, působí od roku 
2009, posledních šest let jako 
zástupce Petra Klupáka, který 
před několika týdny na funkci 
rezignoval. 

Výběrová komise se 
skládala ze třech zástupců 
jmenovaných Českou školní 
inspekcí, zástupce Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, peda-
gogického sboru a rodičů žáků 
školy. Zbývající dva členové 
zastupovali zřizovatele, tedy 
město Litoměřice. /eva/

V ROCE 2022

Budovu „peďáku“
čeká rekonstrukce
Budovu Střední školy pedago-
gické, hotelnictví a služeb  
v Komenského ulici čeká  
v příštím roce rozsáhlá rekon-
strukce. Dle stávajícího plánu 
by měla proběhnout na jaře 
příštího roku. Investorem akce 
bude Ústecký kraj jako zřizova-
tel školy.

„Dojde k výměně oken  
v celé budově, včetně přístavby, 
rekonstrukci střechy i fasády. 
Přístavba bude navíc zateplená 
a v plánu je i instalace rekupe- 
rační jednotky. Budova školy 
již opravu nutně potřebuje a 
dle mého názoru si tuto velkou 
rekonstrukci zaslouží,“ uvedla 
ředitelka Střední školy pedago-
gické, hotelnictví a služeb Pavla 
Matějková.

Budova je sídlem pedago-
gické školy od jejího zřízení 
v roce 1953. Rozsáhlá rekon-
strukce proběhla v 70. letech 
minulého století, poté vždy  
v průběhu let opravy menšího 
charakteru. /ihe/

PERSONáLNÍ ZměNA

Knihovnu povede Martina Vondráková 
Do funkce nastoupí 1. září  
Ing. Mgr. Martina Vondráková. 

Dosavadní marketingová 
manažerka města vyhrála vý-

běrové řízení na pozici ředitele 
knihovny, která se uvolnila poté, 
co byl dosavadní ředitel Karel 
František Tománek jmenován 
děkanem DAMU. /eva/ 
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21. FILMOVÝ
FESTIVAL

27. - 29. 8.

„Barvy, sny 
a fantazie“
Litoměřice budou na konci srp-
na prožívat tři dny ve znamení 
filmu. 27. – 29. 8. se uskuteční 
21. Filmový festival Litoměřice, 
letos s tématem „Barvy, sny  
a fantazie“.  Slavnostní zahájení 
se uskuteční v pátek 27. 8.  
od 18:00 v kině Máj, kde v 
předpremiéře uvedeme film 
Marťanské lodě režiséra Jana 
Foukala, jenž bude projekci 
osobně přítomen i s dalšími 
hosty z řad tvůrců filmu. Ve 
stejný den bude ve foyer kina 
vernisáž výstavy Jarmil in India 
grafika a umělce Marka Rubce, 
který z Litoměřic pochází, a 
jemuž letos vyšla nová komik-
sová kniha. 

Na programu festivalu budou 
dále takové snímky, které nelze 
běžně spatřit na velkém plátně. 
Starý dům uprostřed Madri-
du Carlose Saury, Běda mi! 
Jeana-Luc Godarda, Poslední 
večery na zemi ve formátu 3D 
či Černá kočka, bílý kocour 
Emira Kusturici.

Během festivalu přivítá-
me i celou řadu hostů. První 
festivalový večer bude v letním 
kině patřit krátkým filmům 
studentů FAMU, z nichž některé 
přijedou představit sami tvůrci, 
v sobotu 28. 8. uvedeme v kině 
vítěze několika ocenění – doku-
ment Nová šichta.  
Po jeho projekci bude násle-
dovat diskuze s jeho tvůrci – 
režisérem Jindřichem Andršem 
a střihačem Lukášem Janičíkem, 
který je zároveň dramaturgem 
Filmového festivalu Litoměřice.

Myslíme i na hudební složku, 
v letním kině zahraje v sobotu 
28. 8. Prago Union s kapelou.

Festival zakončí unikátní 
projekce snímku Na křídlech 
slávy režiséra Otakara Votočka, 
který film přijede do Litoměřic 
osobně uvést. Na programu je 
mnoho dalších snímků – celo-
večerních filmů, dokumen-
tů, animovaných a krátkých 
filmů rezonujících s tématem 
festivalu, které promítneme  
na několika projekčních místech: 
v kině Máj, divadélku Minimax, 
knihovně K. H. Máchy a v letním 
kině. Nebudou tradičně chybět 
diskuze s hosty, doprovodné 
besedy, ani projekce z 35 mm 
pásu. 

Festival je pořádán Kinoklu-
bem Ostrov s partnery. Více 
informací na www.fifeli.cz. 

Hana Galiová

ŽITENICE 

Chovatelé zvou na výstavu
drobného zvířectva 
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Li-
toměřice - Žitenice, připravuje 17. Okresní výstavu 
mladých králíků, spojenou s místní výstavou krá-
líků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva, kterou 
uspořádá v sobotu 28. srpna v Žitenicích 
od 8 do 17 hodin. 

Na výstavě budou vystavovat i chovatelé z německé 
družební organizace ze Sebnitz. Uvidíte ovce, kozy, 
terarijní zvířata, akvarijní rybičky a další zvířata. Pro 
děti je nachystán bohatý doprovodný program. 
Návštěvníci budou moci zakoupit do svých chovů 
kvalitní zvířata (včetně kuřic), rovněž tak i chovatel-
ské potřeby, krmiva a vitamínové doplňky pro zvířata 
a také včelařské produkty. Na programu je i oblíbený 
králičí hop. Český svaz chovatelů, ZO Litoměřice - 
Žitenice, má v současné době 22 členů, z toho  
4 mladé chovatele. Jejich řady můžete rozšířit i vy. 
Více se dozvíte na webových stránkách  
www.cschzitenice.wbs.cz. Jiří Andrle 

CANTICA BOhEmICA 

Sbormistr Frühauf se rozloučil
Světová pandemie ovlivnila 
životy nás všech a stojí také za 
rozhodnutím profesora Vladi-
míra Frühaufa ukončit aktivní 
sbormistrovskou činnost.

„Za poslední rok jsem prožil 
těžké období. Roky přibývají, 
zdraví ubývá. A protože vím, že 
moje nástupkyně Mgr. Dominika  
Valešková si se sborem rozumí 
a dělá tu práci skvěle, rozhodl  
jsem  se  jako sbormistr skon-
čit,“ řekl  na poslední zkoušce 
ženského komorního sboru 
Cantica Bohemica odcháze-
jící sbormistr PhDr. Vladimír 
Frühauf.  Při té příležitosti 
předal sbormistryni Dominice 
Valeškové symbolickou tak-
tovku, kterou dostal ve svých 
sbormistrovských začátcích 
v roce 1960 od svého otce 
Františka. 

Vladimír Frühauf se sbormis-

trovské činnosti věnoval více než 
šedesát let a jeho sbory se po-
stupně zařadily ke špičkovým  tě-
lesům. Dosáhly mnoha  úspěchů  
v Čechách i v zahraničí. Nejprve 
to byl dětský sbor Hlásek, který 
Vladimír Frühauf založil v roce 
1960 a  který svůj velký úspěch 
poprvé zaznamenal v roce 1967 
na celostátní soutěži dětských 
pěveckých sborů v Chrudimi.  
V roce 1975 převzal dívčí pěvecký 
sbor Máj SpGŠ Litoměřice.  
O tom, že toto těleso mělo pod 
jeho vedením  vynikající  úroveň,  
svědčí  absolutní vítězství na 
festivalu mládežnických sborů 
v belgickém Neerpeltu v roce 
1994, nebo prvenství v kategorii 
ženských sborů v Římě 1998.  
V roce 2000 se  stal sbormis-
trem nově vznikajícího ženského 
komorního sboru Cantica Bohe-
mica. Ani tento sbor nezůstal 
pozadu a sbíral trofeje doma  

i v cizině. Stal se absolutním vítě-
zem už v roce 2004 na meziná-
rodním festivalu Pražské vánoce, 
další tituly získal  v roce 2007  
v Olomouci a 2008 v Praze. O rok 
později  si  přivezl  pohár vítěze 
v kategorii duchovní hudby z 
italského města Riva del Garda a 
už třikrát reprezentoval východní 
Evropu na festivalu  Cori Evropa  
v Itálii, naposledy v roce 2020.

Vladimír Frühauf výrazně 
ovlivnil životy mnoha zpěvaček a 
zpěváků, kteří prošli jeho sbory a 
které tak přivedl k lásce k hudbě. 
Za celoživotní dílo a přínos sbo-
rovému umění byl v roce 2008 
oceněn Unií českých pěveckých 
sborů Cenou Bedřicha Smetany 
a v roce 2016 převzal z rukou 
hejtmana Ústeckého kraje medaili  
a pamětní list za  zásluhy v ob-
lasti kultury. Vladimíre, děkujeme 
a přejeme Vám pevné zdraví!

Miloslava Lánská 

VýSTAVIšTě 10. - 15. ZářÍ

Zahrada Čech bude „jen“ šestidenní
Jubilejní 45. ročník Zahrady 
Čech bude mít letos kratší 
program. Z devíti dnů se vej-
de do šesti. Kulturní program 
zpestří vytoupení Petry Janů, 
Romana Vojtka, Markéty  
Konvičkové a chybět nebude 
jihočeská dechovka Babouci.

„Ke zkrácení výstavy, konkrétně 
od 10. do 15. září, nás přimněla 
hlavně doba covidová. Nicméně 
tímto krokem jsme se srovnali 
s dalšími významnými akcemi, 
jako je Země živitelka v Českých 
Budějovicích, a přiblížili se 
k čtyřdenní Flóře Olomouc,“ 
vysvětlila Michaela Mokrá, 
ředitelka Městských kulturních 
zařízení, pod něž výstaviště 
nově spadá. 

Přípravy programu jsou v 
plném proudu a běží již více 
než dva měsíce. Vstupné bude 
tradičně rozděleno na dospělé, 

důchodce, děti a rodiny. Před-
prodej s výhodnějšími cenami 

pak potrvá minimálně do konce 
srpna.  /tuc/

Podzimní Zahrada čech nabídne opět pestrý program. Tentokrát bude 
zúžen do šesti dnů. Foto: Eva Břeňová
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18. ZářÍ 

Vinobraní nabídne osm scén
Hned osm scén nabídne  
18. září letošní vinobraní, 
které bude jednodenní. Mezi 
hlavní lákadla má patřit vy-
stoupení Václava Noida Bárty 
na Mírovém náměstí.  

„I kvůli současné epidemické 
situaci jsme se rozhodli roz-
mělnit setkávání lidí  
na více míst. Budeme mít osm 
scén. Konkrétně na Mírovém, 
Kostelním a Dominikánském ná-
městí, na hradním a divadelním 
nádvoří, u kina Máj, na tržnici 
Felixe Holzmanna a v parku 
Václava Havla. Tam si program 
chystá televize Óčko,“ jmenuje 
Michaela Mokrá, ředitelka Měst-
ských kulturních zařízení.

Další účinkující jsou  
v jednání. Zajímavostí je, že 
všechny scény navštíví  

a zdárný průběh akce popřeje 
umělcům král Karel IV. přijíždě-
jící na koni se svou družinou.

Na litoměřickém vinobraní 
se vstupné i nadále neplatí.

/tuc/

král i s družinou navštíví všech osm scén a popřeje návštěvníkům vino-
braní příjemně strávené chvíle. Foto: Eva Břeňová

SRPEN

18. - 22. 8. 
MĚSTA ČTOU | park V.  Havla

středa 
10.00 Čítárna a DIY dílna
15.00 Linoryt, Helena Hošková | 
workshop
17.00 Ivan Vrána blues | koncert

čtvrtek
10.00 Čítárna a DIY dílna
15.00 Spolek LiPen: I. Chmelař, 
J. Zelenka, J. Černá | autor. pořad
17.00 Babí léto na talíři, Veronika 
Hájková | workshop

pátek
10.00 Srdečné přání, Irena 
Štyrandová | workshop 
15.00 Paralelní světy | klub des-
kových her 
17.00 Houpací koně | koncert

sobota      
Recykl den s Fér kafe 
10.00 Z domu a zahrady, Eva 
Volfová | vyšívací workshop
14.00 Chuť prázdna, Barbora 
Adamcová | autorský pořad  
16.00 Šavlozubý ponožky | koncert

neděle
10.00 Relaxační žonglování, 
Helena Učíková Lendacká | 
workshop
14.30 E. Hotovcová | autor. pořad
15.30 Tajemství starých symbo-
lů | procházka
16.30 Symboly, Irena Štyrandová 
| workshop
18.00 Eliška Lüftnerová | koncert

ZÁŘÍ

út 7. 9. | 17.00
Devětbran, Ego – Jan Velek | 
beseda | galerie | vstupné 50 Kč

st 8. 9. | 18.00
Americký sen – Jakub Greschl | 
beseda | galerie | vstupné 50 Kč

út 14. 9. | 17.00
Chytat čerta za ocas, Jaroslava 
Hercíková | autor. komponovaný 
večer | galerie | vstupné 50 Kč

st 15. 9. | 18.00
Kabinet, Alžběta Kumstátová | 
vernisáž | galerie | vstup zdarma

ne 19. 9. | 14.00
O dopravě hravě zdravě | zábavné 
odpoledne s knihovnou |
Střelecký ostrov | vstup zdarma

st 22. 9. | 16.00
Litoměřický knižní festival |
galerie knihovny | vstup zdarma

www.knihovnalitomerice.cz

Knihovna 
Karla Hynka Máchy

1,5 mILIONu kORuN JE ROZDěLENO

Město znovu podpořilo kulturu
Město letos rozdělí 1,5 milionu korun mezi sub-
jekty v oblasti kultury žádající o finanční podporu 
k realizaci kulturních akcí a na celoroční činnost.

Kulturní komise přijala celkem 29 žádostí na 
pořádání kulturních akcí a 15 žádostí na podporu 
celoroční činnosti kulturních subjektů.

Nejvyšší finanční dotaci ve výši 125 tisíc 
korun získal spolek Musica et Educatione na 
9. ročník Litoměřických svátků hudby. Tradiční 
podporu čerpají i litoměřické pěvecké sbory na 
svou celoroční činnost. Jedná se o občanské 
sdružení Puellae cantantes (162 tisíc), Klub přátel 
chlapeckého sboru Páni kluci (90 tisíc). V rámci 
podpory celoroční činnosti byly významně pod-
pořeny i subjekty působící v objektu Gotického 
dvojčete jako Institut kresby a grafiky a Kulturní 
centrum Řehlovice.

„Nově se můžeme těšit na hudební projekt „Léto 

na tržnici“, na který obdržel podporu 85 tisíc korun 
spolek ProLUKA. Cílem je oživit prostor Tržnice 
Felixe Holzmanna. 50 tisíc korun získalo sdružení 
Pískovna na pořádání akce Hudební léto 2021, dva-
cet tisíc korun Klub ochotníků a přátel loutkového 
divadla na novou inscenaci „Popleta jde do světa“, 
45 tisíc korun pak Kinoklub Ostrov na pořádání bo-
nusových večerů v letním kině,“ informovala vedoucí 
odboru kultury, školství, sportu a památkové péče 
MěÚ Andrea Křížová. Podpořeno bylo také pořádání 
Litoměřické muzejní noci Severočeskou galerií 
výtvarného umění, a to částkou téměř padesát tisíc 
korun, a řada dalších projektů.

Všechny podané žádosti byly nejprve projednány 
v komisi kultury. Ta je vyhodnotila v souladu s kritérii 
pro hodnocení přijatých žádostí, jako jsou například 
rozšiřování kulturní nabídky města, dopad na cílovou 
skupinu, zvýšení potenciálu cestovního ruchu apod. 
Poté je schválilo zastupiteltvo. Iveta Hejduková 

máChOVOu STOPOu  

Literární soutěž
právě probíhá  

Třináctý ročník literární soutěže 
Máchovou stopou, kterou pořádá 
knihovna společně s gymnázi-
em, právě probíhá. Námětem je 
„třináctka“ a její zakomponování 
do textu či příběhu v próze nebo 
komiksu. Literární díla mohou být 
zasílána do poloviny září, zhodnotí 
je soutěžní porota a vítěze ocení. 
Pro účastníky jsou připravené 
věcné ceny i kurz tvůrčího psaní. 
Určena je pro věkové kategorie 
žáci a studenti (do 18 let) a 
dospělí. Více informací na www.
knihovnalitomerice.cz. /ihe/

22. ZářÍ

Noc literatury poosmé
Již poosmé se Litoměřice zařadí 
mezi několik desítek měst z ČR 
i Evropy, ve kterých ve stejnou 
chvíli přečtou známé osobnosti 
na neobvyklých místech úryvky 
z tvorby současných prozaiků.

Během večera bude možné ve 
středu 22. září za literaturou pu-
tovat do Keramikafé Dlouhánka, 
Dílny ručního papíru nebo muzea 
Křišťálový dotek. S vybranými 
texty vystoupí Eva Andělová, 
Lukáš Fíla, Jakub Ružbatský, 
Aleš Pařízek, Martin Kavan a 
další. Čtení na jednotlivých 

místech začínají v 18 hodin a 
vstup na všechna představení je 
zdarma. V rámci doprovodného 
programu bude předtím v 16 
hodin v Knihovně Karla Hynka 
Máchy pokřtěno několik knih 
místních autorů na prvním Lito-
měřickém knižním festivalu.

Noc literatury pořádá Spolek 
LiPen ve spolupráci s Knihovnou 
K. H. Máchy a organizací Conti-
nual Progress. 

Bližší informace získáte na 
www.spoleklipen.eu nebo www.
literaturenights.eu

Kateřina Minková

AkCE 13



5. 8. LETNÍ ČTVRTKY  
PRO DĚTI . Od 17 hodin - 
Andílci v kožíšku. Dílničky pro 
děti. Od 18 hodin – Divadlo 
Kozlík: Jak šel Kozlík do světa. 
Atrium či foyer KKC.

12. 8. LETNÍ ČTVRTKY  
PRO DĚTI . Od 17 hodin – pro 
šikovné vslaře. Dílničky pro 
děti. Od 18 h. Malé divadlo 
Praha: O Palečkovi. Atrium či 
foyer KKC.

18. 8. 3. KONCERT LITOMĚ-
ŘICKÉHO VARHANNÍHO LÉTA 
Irena Chřibková – varhany, 
Lenka Švehlíková – mezzo-
soprán, Ivana Ferová – housle. 
Katedrála sv. Štěpána. 19 h.

19. 8. LETNÍ ČTVRTKY  
PRO DĚTI. Od 17 h – pro 
milovníky fotbalu. Dílničky pro 
děti. Od 18 hodin – Divadlo 
eMillion: Cirkus plný loutek. 
Dvojice klaunů zábavnou for-
mou předvede kouzla a prvky 
magie. Atrium či foyer KKC.

20. 8. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ 
Rodinné vinařství VICAN z 
Mikulova. Vinařství VICAN 
je barevné, pozitivní a plné 
slunce, kterého je na Pálavě 
dostatek. Přijďte ochutnat. 
Degustační místnost. 18 h.

22. 8. RADÚZ A MAHULENA 
Divadelní spolek Jiří Po-

děbrady. České pohádkové 
poetické drama Julia Zeyera 
o 4 jednáních. Atrium za KKC. 
20 h.
26. 8. LETNÍ ČTVRTKY PRO 
DĚTI 
Od 17 hodin – hodinka s 
basketbalem. Dílničky pro děti. 
Od 18 hodin – Bubble show 
Matěje Kodeše. Úchvatná 
bublinová show, se kterou 
Matěj vystupuje v různých ob-
měnách a inovacích po celém 
světě. Atrium či foyer KKC.
28. 8. JARMARK POZDNÍ-
HO LÉTA S PŘÍCHUTÍ VÍNA 
Program zajištěn po celý den. 
Od 10 do 16 hodin. Atrium 
KKC.

7. 9. VĚRA MARTINOVÁ 
Jubileum tour 2020. Královna 
české country představí nejen 
své největší hity z posledních 
více než třech dekád, ale také 
písničky z alba Meritum. KKC 
od 19.30 hodin.

18. 9. VINOBRANÍ
Více na straně 13
 
22. 9. 4. KONCERT LITOMĚ-
ŘICKÉHO VARHANNÍHO LÉTA 
Štefan Margita – tenor, Michal 
Kindl – klávesy, Jakub Janšta – 
varhany. Katedrála sv. Štěpána 
od 19 h.

24. 9. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ 
Kulinářská degustace šu-
mivých vín. Exkluzivní zážit-
ková degustace šumivých 
vín z významných vinařských 
regionů. Degustační místnost 
od 18 hodin.

12. 8. SHIRLEY VALENTINE  
Městská divadla pražská. Komedie 
o hledání sebe sama. One woman 
show Simony Stašové. 19 h.

24. 8. KYTICE 
Klicperovo divadlo Hradec 
Králové. Jevištní podoba sbírky 
balad K. J. Erbena. 19 h.

9. 9. 1 + 1 = 3... ANEB KECY, 
KECY, KECY
Skvělá komedie ze současnosti, 
nabitá humorem v podání 
předních herců pražských div-
adel. 19 h.

12. 9. ČERT A KÁČA 
DAP Praha. Klasická pohádka na 
motivy Boženy Němcové.  
Po pohádce tvořivé dílny. 15 h. 

30. 9. VĚZEŇ NA DRUHÉ  
AVENUE
Agentura Harlekýn. Americká 
komedie o tom, jaké to je, když 
se vám vše vymkne z rukou. 
Simona Stašová a Kamil Halbich v 
hl. rolích americké komedie. 19 h.

UPOZORŇUJEME: Na podzim se 
předplatné nebude prodávat, 
protože je zapotřebí odeh-
rát představení z loňského 
a předloňského roku. Nové 
předplatné – jarní půjde do 
prodeje v prosinci.
Vstupenky na představení, která 
jsou uvedená na webu MKZ, jsou 
již v prodeji. 

SRPEN (21.15 h.)

4. 8. MATKY 
ČR, 2021, 95 min. 
Režie: Vojtěch Moravec

6. 8. CHINASKI / koncert 
Více na www.chinaski.cz

11. 8. BOŽE, TY SEŠ HAJZL 
Německo, 2020, 98 min. 
Režie: André Erkau

13. 8. PRVOK, ŠAMPÓN, TEČ-
KA A KAREL .ČR, 2021, 118 
min. Režie: Patrik Hartl

14. 8. S CHUTÍ TOSKÁNSKA 
Itálie, 2018, 94 min. 
Režie: Francesco Falaschi 
Letní kino + Italská gastrono-
mie v podání Café Páv 

18. 8. ANNA K. / koncert 

Více na www.anna-k.cz

20. 8. SPÍCÍ MĚSTO  
ČR, 2021. Režie: Dan Svátek 
Letní kino + delegace tvůrců, 
od 20.30 h

21. 8. PARAZIT  
Jižní Korea, 2019, 132 min.
Režie: Džun-ho Pong

25. 8. GUMP - PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT  
ČR, 2021, 90 min.  
Režie: F. A. Brabec 
Letní kino + Fire show Vox 
Luminas, od 20.30 h

27. - 28. 8. 21. FILMOVÝ 
FESTIVAL LITOMĚŘICE 
Více na www.fifeli.cz 
 
27. 8. Film bude upřesněn 
 
28. 8. PRAGO UNION S KAPE-
LOU / koncert 
od 20.30 h 
 
28. 8. ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ 

KOCOUR 
Fed. rep. Jugoslávie, Francie, 
Německo, Rakousko, Řecko, 
1998, 123 min. Od 22.15 
hRežie: Emir Kusturica

ZÁŘÍ (20 h)

3. 9. PULP FICTION: HISTORKY 
Z PODSVĚTÍ  
USA, 1994, 154 min. 
Režie: Quentin Tarantino

4. 9. VLEZ V LES - NOVÝ 
CIRKUS. Od 18 h za plátnem v 
areálu letního kina, pořádá G2 
spolu s Kinoklubem Ostrov

10. 9. FILM NASLEPO 
Nechte se překvapit...

Vstupné: 110 Kč.
Letní kino je zastřešeno. 
Promítá za každého počasí. 
Začátky projekcí jsou ori-
entační, v závislosti na zápa-
du slunce. Kino je podpořeno 
městem. Více na:  
www.kinoostrov.cz

Program kina Máj již v bu-
doucnu zřejmě nebude vydáván 
měsíčně, ale pouze na následují-
cí dva týdny. Sledujte proto pla-
kátovací plochy, případně web a 
Facebookové stránky zaízení. 

SOuTěŽ PRO DěTI 

„Zastav nečas
v Litoměřicích“
„Zastav Nečas!“ v Litoměřicích! 
K prázdninové soutěži České 
televize probíhající zhruba  
na 250 místech po celé České 
republice se připojilo i královské 
město ležící na soutoku Labe a 
Ohře. Cílem hry je ukázat dětem 
a jejich rodičům zajímavá místa 
a poskytnout jim příležitost ne-
zapomenutelného prázdninové-
ho cestování v naší zemi.

Letošním tématem hry je pří-
roda a její rozmanitost. „Těšíme 
se na děti, které přijedou  
do Litoměřic hledat kešku  
s indiciemi do celorepublikové 
soutěže. Ta je umístěna na blíže 
neurčeném místě  
v přírodě ve městě. Druhé heslo 
děti můžou získat při návštěvě 
informačního centra na náměs-
tí. Odměnou pro soutěžící je 
drobný dárek a nový prázdninový 
zážitek. Soutěž probíhá  
od 1. července do konce srpna,“ 
uvedla Hana Mildová, referentka 
informačního centra.

„Děti letos sbírají přírodní 
moudrost v podobě pracovních 
listů a úkolů v keškách. Zjišťují,  
v čem je příroda nejlepší „vyná-
lezce“ a zkrátka proč je to  
v přírodě tak báječně vymyšleno,“ 
uvedla gamedesignerka Kristi-
na Volná z Centra dramaturgie 
nových médií České televize. Více 
na www.zastavnecas.cz.

Užijte si Litoměřice a zapoj-
te se do soutěže i s dětmi.

/ihe/

NOVINkA

Web města přebírá
i výstrahy o počasí
V rámci rozvoje internetových 
stránek má web města lito-
merice.cz novou funkcionalitu 
doplněnou o výstrahy Českého 
hydrometeorologického úřadu 
(ČHÚ).

„V případě, že je pro území 
ORP Litoměřice vyhlášena vý-
straha, tak se s desetihodinovým 
předstihem objeví na hlavní 
stránce webu text s varováním,“ 
sdělil informatik Jan Černý.   /fik/
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Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích má v letní 
sezoně otevřeno každý den vč. 
pondělí od 10 do 18 hodin.
Stálá expozice gotického umění, 
Michalská 29/7, nabízí výběr  
z nejvýznamnějších památek regi-
onálního gotického umění z 13. - 
16. století, a to včetně výjimečné-
ho oltáře Mistra litoměřického 
oltáře (1500 - 1505).  
Muzeum insitního umění, Mírové 
nám. 25/17, představuje do  
26. 9. malířskou a básnickou 
tvorbu Rostislava Osičky.  
Kostel Zvěstování Panny Marie, 
Jezuitská 22, nabízí výstavy An-
dere Seite studio: Zjevení přírody 
& Salon ASSociace Kubinstadt. 
V hlavní lodi představují svůj 
multimediální projekt bratři R. a Z. 
Květoňovi. Výstavy jsou přístupny 
do 26. 9. 
Hlavní výstavní budova, Michal-
ská 29/7, nabízí výstavu Impresi-
onismus. Krajina barvy a světla.  
Přístupná do 26. 9.  Od 21. 7. do 
23. 9. jsou připraveny komen-
tované prohlídky, a to každou 
středu od 16.30 hodin. 
10. - 12. 9. a 17. - 19. 9. nabídne 
galerie program v rámci Dnů 
evropského dědictví.
Více na www.galerie-ltm.cz.
Galerie a muzeum litoměřické 
diecéze, Mírové nám. 24/16 - z 
důvodu rekonstrukcí uzavřena.
Nabídka galerie je přístupna v 
souladu s platnými vládními epi-
demiologickými nařízeními. 

Galerie 
TEChNICký kLuB mLáDEŽE 

Děti vyráběly štokrlata i kluzáky  
První příměstský tábor zamě-
řený na pracovní dovednosti 
dětí uspořádal Technický 
klub mládeže v Litoměřicích 
v prostorách základní školy 
Linqua Universal. 

Kapacita tábora, který v závěru 
prázdnin zabezpečují instruktoři 
Technického klubu mládeže 
(TKM), byla rychle zaplněna. 
Generálkou se stal nedávno 
skončený tábor, který proběhl 
pod hlavičkou Institutu tech-
nického vzdělávání, což je ne-
zisková organizace, v níž může 
nalézt uplatnění každý člověk, 
který má zájem si něco vyrobit 
vlastním přičiněním.

Členové institutu si loni 
svépomocí upravili prostory 
bývalých šaten školy Linqua 
Universal. Vybavit dílny jim 
pomohly granty. Dnes je zde 
možné vyrobit hlavně ze dřeva 
vše, co zájemce potřebuje pro 
svou činnost či domácnost. 
Dílny využívají hlavně členové 
některých odborných sekcí 
TKM, přicházejí sem i s rodiči. 
„Proběhlo několik workshopů 
práce se dřevem, poslední před 
prázdninami končil výrobou 
štokrlat. Zbylo nám dost 
polotovarů, proto jsme téma 
zařadili i pro účastníky příměst-
ského tábora. Většina ze 14 
chlapců a dvou dívek se zhostila 
úkolů velmi dobře, učili se řezat, 
vrtat, frézovat či brousit. Díly 
nakonec sestavili a štokrlata 
nalakovali. Domů si odnesli 
pěkný dárek,“ uvedl vedoucí 
TKM Jiří Rudolf. Vedle kurzu prá-
ce se dřevem a řezbářství byl v 
rámci institutu značný zájem o 

zdokonalování v šití.
„Jsem na prázdninách u 

prarodičů, a tak jsem k vyplnění 
volného času využil nabídky k 
praktické činnosti. Vedle četby a 
zdokonalování v jazycích mě totiž 
baví práce se dřevem. Pokud to 
vyjde, zapojím se do příměstského 
tábora v Litoměřicích i příští rok,“ 
prozradil Filip Novotný z Prahy, 
který patřil mezi čtyři mimo lito-
měřické účastníky tábora.

Technický klub mládeže při 
DDM Rozmarýn oslaví v příštím 
roce deset let založení. Za tuto 
dobu přivedl stovky chlapců a 
dívek k praktickým činnostem a 
pomohl školám v rozvoji polytech-
nické výchovy žáků. Při založení v 
roce 2012 pracovalo v klubu 14 
pro techniku zapálených dětí pod 
vedením Jiřího Rudolfa a několika 

dobrovolníků, v posledních letech 
se do činnosti v jeho odborných 
sekcích zapojuje přes 100 mla-
dých lidí, které často doprovází 
stejně zvídaví rodiče.

Práce v klubu je velmi rozmani-
tá a dává prostor pro vzdělávání 
chlapcům i dívkám. „V minulém 
školním roce jsme otevírali 
deset aktivit, v tom následujícím 
zahájíme činnost ve dvou nových 
– šperkařství a automobilovém 
modelářství, které je spojeno se 
závody rádiem řízených modelů 
aut. Fandím všem aktivitám, 
ale mým největším přáním je 
posílení návštěvnosti laboratoře 
Heyrovského, která prohlubuje 
znalosti v oboru chemie u dětí 
od 2. stupně ZŠ,“ vysvětluje Jiří 
Rudolf.

Václav Sedlák 

Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města 
vychází každé dva měsíce 
zdarma v nákladu 11 700 ks. 
Vydavatel Město Litoměřice, 
mírové náměstí,  
412 01. IčO: 263 958. Za-
psán ministerstvem kultury 
do evidence periodického 
tisku pod evidenčním číslem 
mk čR E 17395.

Redakční rada: šéfredaktor 
zpravodaje Ing. Eva Břeňová 
(eva), Lukas Wünsch, Tomáš 
Sarnovský, Ing. Venuše 
Brunclíková a Václav Sedlák.
Tiskne Samab Brno, dis-
tribuce česká pošta.

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

TáBOR POřáDANý měSTEm 

Letní radovánky si zaslouží všechny děti 
Dny naplněné sportem, aktivita-
mi připravenými psovody z věz-
nice, zástupci Českého svazu 
ochránců přírody či besedami 
zaměřenými na prevenci soci-
álně patologických jevů u dětí a 
mládeže vyplnily program letní-
ho tábora. Ten letos opět město 
pořádalo v Horním Vysokém pro 
děti z rodin, které spolupracují 
s odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví městského úřadu 
a z různých důvodů nemohou 
svým dětem letní radovánky 
dopřát. Litoměřice jsou jedním 
z mála měst v ČR, která tábor 
tohoto typu pořádají. /fik/

Na příměstských táborech se děti naučily spoustu nových věcí. Na-
příklad práce se dřevem je velmi zajímala. Foto: Václav Sedlák 

Program zpestřili i hasiči. Děti zajímala technika, s níž pracují, vhod 
přišlo i svlažení proudem vody. Foto: Jan Vochomůrka 
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Srpen
28. 5. – 26. 9. Rosťa Osička – 
boxer, malíř, básník
Výstava výtvarných děl boxera, v 
roli malíře a básníka s výjimečným 
vztahem ke svému okolí, k lidem, 
společnosti i planetě. Severo-
česká galerie výtvarného umění, 
10 – 18 h

31. 5. – 26. 9. Zjevení přírody
Multimediální, převážně výtvarný 
projekt Andere Seite studia.
Kostel Zvěstování Panny Marie, 
10 – 18 h

26. 6. – 26. 9. Impresionismus. 
Krajina světla a barvy
Mimořádný výstavní projekt 
téměř 100 obrazů významných 
českých autorů. Severočeská 
galerie výtvarného umění.

29. 6. – 19.9. Okruh církevní 
památky.  
Možnost návštěvy pěti litomě-
řických památek za zvýhodněné 
vstupné s odměnou. Út - ne.  

1. 7. – 31. 8. Bambusový háj
Relaxační, zelená zóna ve ve-
řejném prostoru. Gotické dvojče

1. 8. Velký letní koncert
Pavel Šporcl a Severočeská filhar-
monie Teplice. Mírové náměstí, 
20 h

6. 8. Blues night
Lodní náměstí, 20 h

6. 8. Chinaski
Letní koncert pod širým nebem 
s kapelou Chinaski a jejími hosty.
Letní kino, areál otevřen od 17 h

9. 8. Batikované přání
Tvůrčí dílna – vosková a šibori 
batika. Dílna ručního papíru, 10 h

10. 8. – 18. 9. J. Štreit – S láskou
Cyklus fotografií, ilustruje péči 
mobilních hospiců. Gotické dvojče 

13. 8. Grasselload VI.
Rock/metal festival. Zahrají kape-
ly Steelfaith, Anarchuz a Fatal 
Punishment. Lodní náměstí, 19 h

14. 8. Závod od vrchu Litoměřice 
– Babiny. Cyklistický závod. Král 
středohoří. Nerudova ul., 15 h

16. 8. Přání zdobené mozaikou
Tvůrčí dílna. Dílna ručního papíru, 
10 h

18. 8. Litoměřické varhanní léto 
– Lenka Švehlíková, Ivana Ferová, 
Irena Chřibková. 30. ročník mezi-
národního hudebního festivalu. 
Katedrála sv. Štěpána, 19 h

18. 8. Lenka Nová – Dopisy 
Koncert zpěvačky s nezaměni-
telným hlasem, na kterém před-
staví album inspirované vašimi 
dopisy. Káva s párou, 19 h

18. 8. Anna K.
Koncert v rámci série Letní veče-
ry. Letní kino, areál otevřen v 18 h

18. – 22. 8. Města čtou
Týden plný čtení, divadla, koncer-
tů, workshopů, besed a cvičení.
Park Václava Havla. Více na str. 13

20. 8. Povídání o víně
Plody plné pálavského slunce 
představí rodinné vinařsví Vican 
z Mikulova. Degustační místnost, 
KKC, 18 h

20. 8. Eturnity
Koncert. Alternativní rock a au-
torské čtení. Lodní náměstí, 20 h

20. – 21. 8. Death Coffee Party 
9. ročník metalového festivalu. 
Zahrají například kapely Blood-
truth z Itálie, None Shall Fall  
z Holandska, Bear z Belgie, Risk 
It z Německa, Chaoseum ze Švý-
carska a mnoho dalších.
Výstaviště Zahrada Čech

21. 8. Recykl den
Den plný workshopů, besed  
a výstav s tématy globální zodpo-
vědnosti, fairtrade, atd.  
Park V. Havla, 10 – 16 h

22. 8. Radúz a Mahulena 
Pohádka pro dospělé. Divadelní 
představení. KKC, 20 h

25. 8. LiStOVáNí
Švejk 2021 – stále aktuální téma 
spisovatele J. Haška v podání Ala-
na Novotného. Káva s párou, 17 h

27. 8. Den seniorů
Více na str. 8, 10 – 14 h

27. – 29. 8. Filmový festival
21. ročník. Více na str. 12

28. 8. Jarmark pozdního léta
s příchutí vína.
Atrium KKC, 10 – 16 h

28. 8. Otevřené sklepy  
Českého středohoří
Navštivte vinaře u nich doma 
a ochutnejte jejich vína. Pro 
účastníky bude připravena kyva-
dlová doprava. 9 – 21 h

28. 8. Den pro děti se Slunečnou
Den plný zábavy pro celou rodinu.  
Žlutý autobus stejně jako vloni 
přiveze herce ze seriálu Slunečná. 
Chybět nebude moderátorka 
Eva Decastelo, módní návrhář 
Osmany Laffita, hudebním vy-
stoupením potěší Ilona Csáková, 
Leona Machálková nebo Petr 
Kotvald. Zahrada Čech, 11 – 18 h

28. 8. Massacre In Harbor vol. 7
7. ročník metalového festivalu. 
Zahrají kapely Fatal Punishment, 
Stellaris, Mother´s Milk, Never 
Left Behind Hopes ad. Lodní 
náměstí, 16 h
 
28. 8. Litoměřické svátky hudby
Kostel Všech svatých, 19 h

28. 8. Prago Union s kapelou
Koncert pražské hip hopové sku-
piny. Letní kino, 20.30 h

28. – 29. 8. Veslařská regata
Přebor okresu Litoměřice s mezi-
národní účastí. Střelecký ostrov

29. 8. Bon Art CUP U10
2. ročník fotbalového turnaje. 
Stadion FK Litoměřicko, 8.30 – 
14.30 h

29. 8. Závod míru juniorů
Pohár národů juniorských závodů 
Mezin. cykl. federace UCI. 14.30 h

Letní čtvrtky pro děti
Program pro děti, zakončený 
pohádkou. Atrium KKC, 17 h

Hudební pondělky
Swing, jazz, latina, country i 
pop v podání Áda Škarda band. 
Minipivovar Labuť, 18 – 22 h

Září
4. 9. KROKUDY čtvrtmaraton
6. ročník běhu po nenáročné trati 
podél Labe ve třech kategoriích. 
Střelecký ostrov, 14 h

4. 9. Vlez v les
Představení žánru nového cirku-
su. Letní kino, 18 h

4. 9. Jeff Biograf + Tosca
Koncert kapel ze Štětí a Litomě-
řic. Lodní náměstí, 20 h

7. 9. Děvetbran – Ego
Beseda s Janem Velekem. Knihov-
na K. H. Máchy, 17 h

7. 9. Věra Martinová – jubileum 
tour 2020. Královná českého 
country své největší hity, ale  
i nové album. Kulturní a konfe-
renční centrum, 19.30 h

8. 9. T - Mobile olympijský běh
Nezáleží na výkonu, ale radosti  
z pohybu. Střelecký ostrov, 14 h

8. 9. Americký sen
Beseda s Jakubem Greschlem, 
který představí cestu za své 
vlastní hranice. Knihovna  
K. H. Máchy, 18 h

10. – 15. 9. Zahrada Čech
45. ročník veletrhu. Výstaviště 
Zahrada Čech. Více na str. 12

10. 9. Fatty Lumpkin
Koncert bluesrockové kapely. 
Lodní náměstí, 20 h

11. 9. Babinského sobota
Zábavné a sportovní soutěže. 
Pokratická a Sadová ul.

11. 9. Den otevřených památek
V rámci Dnů evropského dědic-
tví se můžete podívat  
do objektů, které leckdy nejsou 
běžně přístupné, 9 – 17 h

14. 9. Chytat čerta za ocas
Autorský komponovaný večer 
Jar. Hercíkové. Knihovna  
K. H. Máchy, 17 h

14. 9. Aukce pro hospic
Večer s aukcí k 20. výročí 
založení Hospice sv. Štěpána. 
Hradní sál, 17 h

15. 9. Kabinet
Vernisáž děl Alžběty Kumstá-
tové. Knihovna K. H. Máchy, 
18 h

17. 9. Jarmark babího léta
Oslava podpory lokální tvorby 
se spojí s vinaři a hudebníky 
z regionu. Tržnice Felixe 
Holzmanna

17. 9. Loibner / Nourani
Site - specific koncert vídeň-
ských multiinstrumentalistů.
Kostel Zvěstování Panny Marie

17. 9. Dylan Blues
Koncert. Lodní náměstí, 20 h

18. 9. Vinobraní
Slavnostní sklizeň vinné révy  
s bohatým kulturním progra-
mem. Více na straně 13. 

19. 9. O dopravě hravě zdravě
Zábavné odpoledne plné her  
a soutěží pro rodiny s dětmi.
Střelecký ostrov, 14 h
 
22. 9. Litoměřický knižní 
festival. 1. ročník veřejného 
křestu knih litoměřických auto-
rů. Knihovna K. H. Máchy, 16 h

22. 9. Noc literatury
Keramikafé Dlouhánka, Dílna 
ručního papíru, Muzeum křišťá-
lový dotek, 18 h

22.9.
Litoměřické varhanní léto – 
Štefan Margita, Michal Kindl, 
Jakub Janšta 
Katedrála sv. Štěpána, 19 h

23. 9.
Den životního prostředí
Akci na Mírovém náměstí pořá-
dá odbor životního prostředí. 
Více na str. 9

24. 9.
Litoměřice – město,  
kde se dobře žije 
Kreativní odpoledne s work-
shopy a besedami na téma 
udržitelnosti v běžném životě. 
Tržnice F. Holzmanna, 15 – 20 h

24. – 26. 9. 11. ročník Diva-
delní benefice ochotnických 
souborů 
Výtěžek pro rodiny s dětmi  
v náhradní rodinné péči.
Divadlo K. H. Máchy

24. 9. Povídání o víně
Degustace šumivých vín. 
Degustační místnost, KKC, 18 h

kuLTuRA


