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Problémy kolem Luny
trápí obyvatele
Uskutečnily se tři diskuse před-
stavitelů města s veřejností  
- u Luny, na Kocandě, u Severky. 
Co obyvatele lokalit nejvíce trápí?  
/více na str. 2 a 3/

Jste spokojeni 
s úrovní komunikace?
Město spouští dotazníkové 
šetření. Najděte si několik minut 
času a řekněte nám svůj názor. 
Dostáváte dostatek informací?  
/více na str. 3/

Výpravní budova 
prošla rekonstrukcí
Výpravní budova vlakového 
nádraží Litoměřice - město svítí 
novotou. Budou se opravovat  
i zastaralá nástupiště? 
/více na str. 4/

Hospic letos slaví
dvacet let existence
Postaral se již o pět tisíc smrtelně 
nemocných. Víte, jak dopadla 
aukce pořádaná v jeho prospěch? 
Jaký nevšední dárek byl předán?  
/více na str. 12/

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 

Bezpečí prvňáčků 
je naší prioritou
Celkem 305 prvňáčků usedlo  
1. září v Litoměřicích do školních 
lavic. Jednou z prvních akcí, které 
pro ně uspořádalo město společně 
s Domem dětí a mládeže Rozma-
rýn, byla „Bezpečná cesta  
do školy“. V rámci kampaně Ná-
rodní dny bez úrazů se uskutečnila 
na dopravním hřišti, kde se děti 
učily poznávat dopravní značky, 
jak správně přecházet silnici, 
poskytnout první pomoc apod. Do-
zvěděly se také, co je náplní práce 
hasičů a městských strážníků  
a jaké pomůcky při ní používají.

 Text a foto: Radim Tuček

DOPRAVA 

Nový přivaděč se stal  
strategickým projektem 
Po několikaleté přestávce se opět zintenzivní práce na přípravě 
stavby přivaděče vedoucího od mostu Generála Chábery k pokra-
tickým závorám. Stavbu před lety vyčíslenou na více než 400 
milionů korun zastupitelé Ústeckého kraje před několika dny opět 
zařadili mezi pokračující krajské investiční záměry.

Připravuje se již od roku 2000, kdy začaly projekční práce  
na dokumentaci pro územní rozhodnutí. První část byla dokončena 
koncem roku 2009 otevřením nového mostu Generála Chábery  
a výstavbou okružní křižovatky v ulici Žernosecká. 

Ta je v části u benzinové stanice zaslepená. Právě tudy by smě-
rem k zahrádkám, následně těsně podél železniční trati až  
k pokratickým závorám měl vést nový přivaděč. Železniční trať bude 
kvůli obchvatu v části přeložena, aby vznikl prostor pro komunikaci 
mezi tratí a hřbitovem.

„Záměrem je i výstavba nové křižovatky u pokratických závor, 
jejíž součástí bude i trať s přechodem pro chodce řízeného nejen 
semafory, ale i závorou. Doufáme, že tak dojde k zásadnímu zvýšení 
bezpečnosti této problematické křižovatky,“ podotkl litoměřický 
radní Filip Hrbek zodpovědný za územní plánování. Právě požadavek 
na zvýšení bezpečnosti u pokratických závor zazněl i na jednom  
z posledních diskusních fór představitelů města s veřejností.

Pokračování na str. 4

MOstNá hORA

Kácení konečně začalo 
Kácení uschlých stromů  
na Mostné hoře začalo. Agentu-
ra ochrany přírody a krajiny ČR 
k tomu vydala pravomocné roz-
hodnutí. Vedení města vyzývá 
občany, aby při návštěvě Mostné 
hory byli i nadále opatrní. 
Kácení totiž bude v následují-
cích několika týdnech probíhat 
postupně. 

Občany, kteří využili nabídku 
města a projevili zájem o po-
ražené stromy, postupně oslovují 
pracovníci odboru životního 
prostředí. „Strom je nejprve poká-
cen Technickými službami města, 
přičemž následné rozřezání  
a odvoz je již záležitostí zájemce 
o dřevo,“ charakterizovala proces 
Lenka Brožová, která má na odbo-
ru životního prostředí městského 
úřadu v gesci zeleň.  

Jak dlouho bude kácení pro-
bíhat, nelze přesně odhadnout. 
„Záleží na tom, jak rychle 

budou lidé schopni si pro dřevo 
přijet. Někteří mohou hned, 
jiní nemohou ve všední dny. Je 
to individuální,“ dodala Lenka 
Brožová. 

O dřevo z Mostné hory 
požádalo celkem 140 zájemců, 
kteří jsou každý den odbavováni 
v řádech jednotlivců. Kácení 
totiž musí být postupné, protože 
některé stromy jsou blízko 
sebe a jejich odvoz by mohl být 
komplikovaný. 

K zemi půjdou zhruba dvě 
stovky stromů, které buď dožily 
nebo uschly vlivem klesající hladi-
ny spodní vody způsobené su-
chem či byly napadeny kůrovcem. 
„Město již zadalo zpracování stu-
die ozelenění pro celou Mostnou 
horu. Výsadba by měla probíhat 
postupně v průběhu několika 
následujících let,“ informoval 
Pavel Gryndler, vedoucí odboru 
životního prostředí městského 
úřadu. /tuc/



DISKUSE ZÁSTUPCŮ MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ

PROBLÉM

Hluk a nepořádek kolem Luny kritizují obyvatelé Cihelny
Na rušení nočního klidu, nepořá-
dek a hluk po víkendových disko-
tékách v Luně si stěžují obyva-
telé přilehlého sídliště. A jak 
se ukazuje, právem. Negativně 
se i v tomto případě podepsal 
protikuřácký zákon, který kuřáky 
vyhnal před provozovny. Problém 
je o to větší v případě, že nejde 
o restauraci s pevně stanovenou 
otevírací dobou, ale o zábavný 
podnik končící provoz nad ránem. 

„Nechť se mladí baví, ale aby 
devastovali sídliště a rušili noční 
klid, to se nám vážně nelíbí. Žije 
zde spousta rodin s malými dětmi 
a pracující lidé. Hluk je zde  
do sedmi, osmi hodin do rána a 
tedy o nějakém odpočinku  
o víkendu se nám může jen zdát,“ 
stojí mj. ve stížnosti adresované 
vedení města Lenkou Trestrovou, 
k níž se podpisem připojila více 
než stovka zdejších obyvatel. 

Nepříznivý stav potvrzuje  
i velitel městské policie Ivan 
Králik. „Je-li nějaký problém, vyrá-
žíme. Ale když problémoví jedinci 
zpozorují hlídku, začnou se chovat 
slušně. A obyvatelé dané lokality, 
kteří i třeba hlídku sami přivolali, 
nejsou ochotni proti pachate-
lům přestupku svědčit. Pak jsou 

strážníci bezmocní,“ popisuje stav 
velitel a dodává, že jen co hlídka 
odjede, problém se vrátí znovu.

Autoři stížnosti navrhují upravit 
provozní dobu podniku nebo úplně 
zrušit provozovnu. K tomu však 
nemá město ani městský úřad 
pravomoc. „Právní předpisy České 
republiky délku provozní doby nijak 
neomezují. Může být non-stop. 
Město však může omezit provozní 
dobu jednotlivých provozoven, 
respektive provozoven v určené 
lokalitě (ohraničené např. ulicemi), 
prostřednictvím vyhlášky schvá-
lené zastupitelstvem. Musí být pak 
ale připraveno svůj postoj obhájit 
před Úřadem pro ochranu hospo-
dářské soutěže,“ uvádí vedoucí 
kanceláře starosty a tajemníka 
Martina Skoková. 

„K vydání takové vyhlášky 
bychom přistoupili až v nejzazším 

případě. Poznamenalo by to totiž 
živnosti celé řady lidí žijících  
a podnikajících ve městě a nega-
tivně dopadlo i na návštěvnost 
Litoměřic. Na druhou stranu nikdo 
nemá právo podnikat na úkor 
kvality života zde žijících lidí, to si 
musí každý podnikatel uvědomit,“ 
říká místostarosta Karel Krejza, 
který na radnici pozval majitele 
objektu a zároveň provozovatele 
diskotéky Luna, jimiž jsou manže-
lé Drahotovi. „Jsou si problému 
vědomi a chtějí jej řešit. Město 
jim bude maximálně nápomocno,“ 
zhodnotil místostarosta Krejza 
průběh schůzky. 

Výsledkem je dohoda, že 
majitel objektu učiní veškeré kroky 
k tomu, aby vybudoval kuřárnu 
přiléhající k hlavnímu vstupu. 
Kuřáci, kteří postávají před Lunou 
a kolem nichž se shlukují další 

osoby, z nichž mnohé ani nejsou 
návštěvníky podniku, pak nebudou 
mít důvod vycházet z podniku ven. 
„Pokud tak přesto učiní, přestřih-
neme jim pásku opravňující  
k návratu. Oni si pak rozmyslí přijít 
o peníze investované do nákupu 
vstupenky,“ poukazuje na výhody 
navrženého řešení Martin Drahota. 
Zároveň s tím posílí ostrahu objek-
tu a zintenzivní úklid v jeho okolí 
po ukončení diskotéky. Dění kolem 
Luny budou monitorovat hned dvě 
kamery městské policie, s níž bude 
pořadatelská služba  
v intenzivnějším kontaktu.  
A to tak, aby jejich prostřednic-
tvím strážníci dohlédli na většinu 
rizikových zákoutí.  

Co se týče předzahrádky 
podniku, tak zde jsou provozova-
tel baru i jednotliví hosté povinni 
dodržovat dobu nočního klidu  
od 22. do 6. hodiny ranní. 

„Obdobné problémy se s růz-
nou mírou intenzity čas od času 
opakují i v jiných částech města. 
Vyzývám proto provozovatele 
restaurací a nočních podniků, aby 
chování hostů korigovali tak, aby 
město nemuselo přistoupit  
k radikálnějšímu řešení,“ vzkazuje 
starosta Ladislav Chlupáč. 

Text a foto: Eva Břeňová 

BÝVALÝ hOtEL LABE

Na Kocandě vadí chování 
lidí žijících v ubytovně
Tři diskuse zástupců města  
s veřejností zorganizovalo  
v září Zdravé město Litoměřice. 
Uskutečnily se Na Kocandě, 
na Severozápadě a na Cihelně. 
Všechny podněty byly zazna-
menány a předány příslušným 
vedoucím odborů městského 
úřadu. Zabývat se jimi bude rada 
města.

„Kolem hotelu je lepší nechodit. 
Okřiknout tyto lidi, ať se chovají 
slušně, si člověk raději odpustí,“ 
sdělila starší žena. „Mému šestile-
tému synovi nabízeli cigaretu. 
Šestiletému,“ kroutil hlavou mladý 
otec. „Chtělo by to sem umístit 
kameru,“ vyzýval starší pán.

Dále lidé poukazovali na nedo-
statek parkovacích míst, zejména 
v ulici Růžovka. „Mnohdy mám 
automobil zablokovaný tak, že 
nemohu jet do práce,“ postěžoval 

si jeden z přítomných. Nedosta-
tek parkovacích míst je bohužel 
problém naprosté většiny měst. 
„Při výstavbě sídlišť se v té době 
počítalo s jedním vozem na deset 
rodin. Dnes nejsou výjimkou rodiny 
se dvěma automobily,“ řekl radní 
města Filip Hrbek. Řešením by byl 
parkovací dům. Ten si ale město  
v současné době nemůže finančně 
dovolit. „Jedno parkovací místo by 
nás vyšlo na cca půl milionu korun. 
Pokoušíme se neustále vymýšlet 
levnější varianty, ale není to jedno-
duché. Pokud bychom však  
v Litoměřicích parkovací dům 
stavěli, tak první bude právě  
v Růžovce,“ ubezpečil Filip Hrbek.

Zazněl i názor, že Kocanda je  
v porovnání s ostatními sídlišti  
z hlediska rozvoje opomíjena. Dále 
si někteří občané nepřejí nový 
sběrný dvůr, který město vzhledem 
k rostoucím nárokům plánuje vybu-

dovat v bývalém areálu technických 
služeb. „Nic není rozhodnuto. Může 
být nakonec někde jinde. O tom 
budeme ještě diskutovat,“ ujistil 
místostarosta Karel Krejza.

Další podněty pocházely už 
spíše od jednotlivců. Starší paní 
by uvítala, aby od zastávky před 
6. ZŠ jezdil autobus ráno až  
k nemocnici, jako tomu bylo dříve, 
další by přivítal větší pozornost 
věnovanou dopravní situaci  
v ulici Topočianská, kde by několik 
obyvatel rádo nechalo i odstranit 

několik laviček, na nichž tráví 
hodně času problematičtí občané 
z ubytovny. „Podněty, které zde 
zazněly, se budeme zabývat  
v radě města,“ sdělil místosta-
rosta Lukas Wünsch.

Lidé ale nezapomněli i pochvá-
lit. Na Kocandě se jim líbí hodně 
zeleně, opravená ZŠ U Stadionu, 
hřiště v Růžovce, prostříhané 
křoví v ulici Vrchlického nebo 
oprava asfaltového povrchu komu-
nikace v ulici Chelčického.

Radim Tuček 

Zhruba třicet lidí na Kocandě (viz foto), dvě desítky na severozápadě a 
více než stovka na Cihelně. tolik lidí přišlo diskutovat o rozvoji a problé-
mech lokalit, v nichž se setkání konala. Foto: Radim tuček 
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sEVEROZáPAD MĚstA

Křižovatka u závor se zdá být nebezpečná
Zhruba dvě desítky obyvatel síd-
liště Severozápad (Družba) přišly 
8. září na dětské hřiště v ulici 
Seifertova diskutovat o životní 
úrovni v místě bydliště a návrzích 
na její zlepšení.

Nejvíc zde občany trápí frekven-
tovaná křižovatka u pokratických 
závor, kudy chodí děti do škol. 
Naopak spokojenost panuje se 
stavem chodníků nebo s klidem, 
který ve většině míst tohoto 
sídliště mají. Na akci za město 
dorazili místostarostové Karel 
Krejza a Lukas Wünsch, radní Filip 
Hrbek a Petr Hošek, dále zástupci 
odboru životního prostředí  
a  městské policie. 

Názory na setkání bylo i zde 
možno vyjádřit také prostřednic-
tvím tzv. pocitové mapy lokality, 
na kterou lidé s využitím ba-
revných připínáčků označují místa, 
kde tráví volný čas, kde chtějí víc 
zeleně, kde by bylo potřeba něco 
opravit nebo kde se cítí nebez-
pečně. Z ní vyplynulo, že nejvíc 
volného času tráví právě  
na místě setkání (výsledek je 
ovšem ovlivněn účastí obyva-
tel především z okolních ulic 
Seifertova a Heydukova, chyběli 

zde lidé z horní části sídliště v 
okolí Družby). Naopak nejvíc obav 
mají z cest svých dětí do škol 
Plešiveckou ulicí, kdy musejí přejít 
hůře přehledné křižovatky s ulicí 
28. října (u bývalého Motodolu)  
a hlavně u pokratických závor.  
„V prvním případě by určitě po-
mohlo vyznačení parkovacích míst 
a přechodu pro chodce u tamní 

večerky,“ navrhl jedno z možných 
řešení strážník městské policie 
Robert Čelko.

Kromě zmíněné křižovatky  
u závor by zdejší obyvatelé rádi 
zrušili plot lemující bývalé kasárny 
v ulici Kamýcká. Od něj se totiž 
odráží hluk projíždějících auto-
mobilů a navíc zakrývá postupně 
opravovanou lokalitu za ním. „Plot 
patří Ministerstvu kultury ČR,  
s nímž s panem starostou jedná-
me. Úřední cesta k odstranění je 
složitá, ale věříme, že k němu  
v dohledné době dojde. Je naším 
zájmem, aby rekonstruované 
domy byly vidět a místo se více 
provzdušnilo,“ vysvětlil radní Filip 
Hrbek.

Dále v průběhu diskuse 
zazněly návrhy na opravu herního 
prvku a výměnu písku na hřišti  
v Seifertově ulici, nahrazení nevy-
užívaných asfaltových ploch před 
vchody do domů zelení, výsadbu 
stromů v ulici Škroupova nebo 
úpravu prostor kolem viaduktu 
nad Kamýckou ulicí. /tuc/

sLOVO stAROsty

Milí Litoměřičané,

září bylo  
pro mě nád-
herným měsí-
cem, a to hned 
z několika důvo-
dů. Tím prvním 
bylo, že se nám 
děti vrátily  

do školních lavic. Přeji jim, 
rodičům i pedagogům, aby se 
náročná distanční výuka stala 
pouhou noční můrou, na kterou 
budeme jen neradi vzpomínat, 
aby se společně těšili ze vzá-
jemné přítomnosti a společných 
chvil strávených ve školách.  

Druhým důvodem k radosti 
pro mě byl pohled na kalendář 
nabitý kulturními, sportovními  
a dalšími společenskými akcemi. 
Úspěšná Zahrada Čech, vydařené 
vinobraní, Den životního prostře-
dí na Mírovém náměstí, kampaně 
podporující zdravý životní styl, 
festivaly, výstavy, koncerty, 
jarmarky, benefiční aukce. Každá 
z nich mě potěšila a návštěvnost 
byla vysoká.

Jako město jsme získali  
i pěkné ocenění – třetí místo  
za kvalitní webové stránky 
města v krajské soutěži Zlatý 
erb. Děkuji našemu IT oddělení 
za dobře odvedenou práci.

Ne vše je příjemné, ale 
řešení si zaslouží. Což je příklad 
hluku a nepořádku kolem Luny. 
Zde jsme s provozovatelem hle-
dali způsoby, jak stav napravit, 
protože lidé žijící v této lokalitě 
mají právo na klid a pořádek. 
Což ostatně zaznělo i v prů-
běhu veřejných diskusí, které 
jsme uspořádali hned na třech 
místech ve městě. Děkujeme  
za vaše podněty. Budeme se 
jimi zabývat.

Krásné podzimní dny
vám přeje

Ladislav Chlupáč

Na tzv. pocitové mapě lidé označovali, kde tráví volný čas, nebo naopak 
kde se necítí bezpečně. Foto: Radim tuček 

Návrhy na zlepšení byly průběžně zaznamenávány. Foto: Radim tuček

PRŮZKUM

Jste spokojeni s úrovní komunikace města s veřejností? 
Město spouští dotazníkové šetření s cílem 
zjistit, jak jsou obyvatelé Litoměřic a nejbližšího 
okolí, případně zde pracující či studující lidé, 
spokojeni s úrovní komunikace města směrem 
k veřejnosti.

Informace jsou šířeny prostřednictvím několika 
komunikačních kanálů, jako jsou webové stránky, 
tiskové zprávy, televizní reportáže, Radniční 
zpravodaj, televizní obrazovky umístěné již  
na čtyřech frekventovaných místech ve městě, 
sociální sítě (FB Litoměřice, FB Srdcem, FB 
Zdravého města, Instagram). Systematicky je 
rozvíjen i Mobilní rozhlas, jehož prostřednictvím 

jsou pořádány ankety, rozesílány krizové  
i informativní SMS zprávy například o čištění ulic. 
Všechny tyto služby jsou pro obyvatele města 
bezplatné.

„Jsou však distribuovány v dostatečné míře 
a srozumitelně? Dostanou se ke všem věkovým 
kategoriím? Jaké typy informací lidé vítají, které 
postrádají a co naopak považují za zbytečné? 
I na tyto otázky bychom rádi znali odpověď,“ 
poukazuje na smysl šetření vedoucí odboru 
komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
MěÚ Eva Břeňová. Z dotazníku též vyplyne, které 
komunikační kanály využívá konkrétní demo-
grafická skupina. „Cílem je získat názory  

od zhruba tisícovky respondentů,“ dodala Eva 
Břeňová. Zhruba měsíc trvající sběr informací 
bude probíhat od 15. října prostřednictvím 
on-line dotazníku umístěného na webových 
stránkách města a šířeného prostřednictvím 
Facebooku města a Mobilního rozhlasu. 

Analýza komunikace města Litoměřice 
prostřednictvím dotazníkového šetření je rea-
lizována v rámci projektu „LOKAL“ (Litoměřice 
Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky), který 
finančně podpořila Evropská unie z Evropské-
ho sociálního fondu v Operačním programu 
Zaměstnanost. Jeho součástí bude i Portál 
občana. /fik, eva/
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VLAKOVÉ NáDRAŽÍ 

Výpravní budova svítí novotou
Autobusové nádraží, lokalita 
Mezibraní a teď i výpravní budova 
železniční stanice Litoměřice 
– město. Všechna tato místa 
vnímaná jako vstupní brána do 
města prošla náročnou revita-
lizací.

„Celá lokalita nyní působí 
komplexně a reprezentativně,“ 
zhodnotil stav starosta Ladislav 
Chlupáč v úvodu slavnostního 
představení rekonstruované 
výpravní budovy. Zatímco stavba 
nového autobusového nádraží  
a revitalizace Mezibraní byly čis-
tě v režiii města, před několika 
týdny ukončenou rekonstrukci 
výpravní budovy vlakového 

nádraží za 14 milionů korun 
provedla Správa železnic. 

Zásadními novinkami ve 
výpravní budově jsou nový boční 
bezbariérový vchod ve směru 
k cyklověži, který imobilním 

osobám zajistí bezproblémový 
přístup až na nástupiště, a toči-
té schodiště vedoucí na ochoz, 
kde město vystavuje snímky 
Litoměřic a Českého středoho-
ří. Ty budou každé tři měsíce 
obměňovány. Město po dohodě 
s vlastníkem objektu instalovalo 
v budově stejně jako na horním 
vlakovém nádraží obrazovku. 
„Ve smyčkách na obou místech 
promítáme upoutávky na udá-
losti konané v Litoměřicích  
a zároveň fotografie propagující 
krásy města a jeho okolí,“ infor-
movala vedoucí odboru komu-
nikace, marketingu a cestovního 
ruchu městského úřadu Eva 
Břeňová. Vznikly i nové komerční 

prostory a v dohledné době zde 
bude otevřena kavárna.

V rámci stavby byly oprave-
ny i prostory pro zaměstnance 
Správy železnic a dopravce. 
„Moderní podobu mají prodejny 
jízdenek i výdejní okénka.  
V budově je také nový orientační 
systém,“ uvedl Martin Kašpar, 
ředitel Oblastního ředitelství 
Správy železnic v Ústí nad 
Labem.

Následovat by měla oprava 
nástupišť. „Existují dvě 
možnosti. Buď proběhne  
v rámci opravy celé trati, nebo 
ještě před ní. Termín však zatím 
nevíme,“ dodal Martin Kašpar.

Text a fota: Radim Tuček 

REKONstRUKCE

Opravou letos
prošlo pět ulic
Werichova, Smetanova, Heydukova. 
To jsou ulice, v nichž letos město 
opravilo dešťové vpusti, chodníky, 
veřejné osvětlení a silnice mají nový 
asfaltový povrch. V Heydukově ulici 
práce finišují, skončí do 13. října.

V rámci oprav vodovodu, kana-
lizace a plynovodu dostanou nový 
koberec komunikace také v ulicích 
Kollárova a Čelakovského. Zde práce 
skončí do konce roku položením 
provizorního povrchu z recyklátu. 
Poté, co v dubnu obnoví provoz 
obalovny, bude položen dvouvrstvý 
asfaltový povrch. /tuc/

Pohled z ochozu na hlavní část výpravní budovy. socha ženy s košíkem 
ovoce, jež tuto část mnoho let zdobila, je uložena v depozitáři správy 
železnic. Na své místo se již nevrátí. sŽ je však připravena darovat toto 
dílo případnému zájemci.  

Nový přivaděč 
se stal ...
Dokončení ze strany 1 
Investorem stavby na silnici II/247 
je Ústecký kraj. „V současnosti 
probíhají ze strany Ústeckého 
kraje jednání o výkupech stavbou 
dotčených garáží. Po vyřešení 
majetkoprávních vztahů budou 
pokračovat práce na aktualizaci 
projektové dokumentace,“ charak-
terizoval aktuální stav Filip Hrbek. 
Stavba by podle něj mohla být 
zahájena v horizontu několika let. 
A to v případě, že na její realiza-
ci Ústecký kraj uvolní finanční 
prostředky. 

Pro Litoměřice je přivaděč 
z hlediska zlepšení plynulosti 
a bezpečnosti dopravy strate-
gický. Přispěje totiž ke zlepšení 
dopravní obslužnosti severní 
části města, kde bydlí dvě třetiny 
obyvatel a podle průzkumu  
z r. 2016 sem zajíždí zhruba šest 
tisíc aut denně. Dále odlehčí 

části průjezdu vnitřním okruhem 
města, který vede hustě obyd-
lenou částí Litoměřic,  
a to ulicemi Žernosecká, Mrázova 
a Komenského. Uleví i přetížené 
kruhové křižovatce  
u ZŠ Na Valech a spodní části 
Masarykovy ulice. 

Za zmínku stojí i to, že přiva-
děč zlepší dostupnost dálnice 
D8 pro obyvatele obcí nad Lito-

měřicemi (Tlučeň, Lbín, Hlinná) 
dosud projíždějících centrem 
Litoměřic. „Zároveň umožní ply-
nulejší dopravu směrem na Ústí 
nad Labem v případě povodní, 
při kterých je litoměřický most 
Generála Chábery jedinou bez 
omezení sjízdnou spojnicí přes 
Labe na území Ústeckého kraje,“ 
upozornil starosta Ladislav Chlu-
páč. Eva Břeňová

INFORMUJEME

Začne revitalizace
parku V. Havla
Opravy veřejného osvětlení  
a závlahového systému v parku 
Václava Havla se blíží. Pracovat by 
se mělo i přes zimu, a to půl roku. 
Práce začnou na podzim. Dobrou 
zprávou je, že by park neměl být 
během oprav zcela uzavřen, neboť 
jde o důležitou spojnici mezi 
Mírovým náměstím a sídlištěm 
Střed. Výjimkou může být jen 
několik málo dnů.

Rekonstrukce veřejného 
osvětlení bude provedena tak, 
aby světlo neoslňovalo dvě zde 
instalované kamery městské 
policie, jako se to stává nyní. 
Strážníci tak budou moci lépe po-
zorovat dění v parku. „Sledování 
nám komplikovala zejména světla 
ze země, která svítila do nebe. 
Jsme rádi, že osvětlení bude 
nově nastaveno tak, abychom 
mohli efektivněji monitorovat 
dění v parku,“ uvedl Ivan Králik, 
velitel městské policie. /tuc/

Vybudován byl vstup ze strany  
od cyklověže. Je bezbariérový. 

Most Generála Chábery byl první částí projektu. Přivaděč z Pokratic  
k němu dosud chybí. Foto: Radim tuček

NOVÝ PROJEKt  

Pokratický potok 
čeká rekultivace
Pokratický rybník je v současné 
době ve velmi neutěšeném stavu. 
Čeká ho proto velká revitalizace,  
včetně odbahnění.

Do konce roku bude připra-
vená projektová dokumentace, 
poté přijdou na řadu přípravné 
práce a jednání s dotčenými 
orgány a majiteli pozemků. „Pokud 
vše půjde podle plánu, k realizaci 
projektu dojde v příštím roce,“ 
sdělil Pavel Gryndler, vedoucí 
odboru životního prostředí MěÚ.

V plánu je i částečné rozšíření 
rybníka, jehož součástí má být 
písčitý úsek s plynulým vstupem 
do vody. /tuc/
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ZAhRADNICKÝ VELEtRh

Zahrada Čech: 55 tisíc návštěvníků
V průběhu šesti dnů navštívilo 
veletrh Zahrada Čech zhruba  
55 tisíc návštěvníků. Jubilejní 
45. ročník se  
od 10. do 15. září prvně konal 
pod hlavičkou Městských 
kulturních zařízení.  Na ploše 
5.000 m² se sešlo více než  
400 vystavovatelů a prodejců.

Prvně byla Zahrada Čech nikoliv 
devítidenní, jako v předchozích 
letech, ale „jen“ šestidenní. Podle 
ředitelky MKZ Michaely Mokré 
tomu tak bude i v příštím roce.  
„Z pohledu organizace výstavy  
a ekonomických výsledků se 
tento model osvědčil. Poměr 
nákladů a dosažených výsledků 
je efektivnější než při devíti-
denní variantě. Navíc jsme k nám 
přilákali více vystavovatelů, pro 
něž byla šestidenní přítomnost 
přijatelnější,“ vysvětlila ředitelka.

Veletrh začal v pátek 10. září. 
V ten den byla také vyhlášena 
Regionální potravina Ústecké-
ho kraje 2021 a Potravinářský 
výrobek Ústeckého kraje – kraje 
Přemysla Oráče. Na pódiu se před-
vedli Monika Absolonová a Josef 
Vágner. 

V sobotu se v rámci Dne  
s Receptářem soutěžilo o 
nejchutnější chléb Ústeckého 
kraje a ve spolupráci se Střední 

školou pedagogickou, hotelnictví 
a služeb Litoměřice se přímo před 
zraky diváků odehrálo na pódiu 
finále Letní kulinářské soutěže  
na téma „Letní salát“. Program 
zpestřila zpěvačka Michaela Do-
linová a herec, zpěvák a tanečník 
Roman Vojtek.

Neděle patřila časopisu Za-
hrádkář. Vyhlášen byl vítěz  
v soutěži Největší kuriozita, Nej-
větší výpěstek a také Křišťálové 
jablko. Vystoupila kapela Voice  
a zpěvačka Petra Janů.

Jako Den s CS betonem jsme 
prožili čtvrtý den. V pondělí při-
lákalo diváky vystoupení Markéty 

Konvičkové. Jako velice úspěšný 
si letošní ročník soutěže o Nej-
lepší zelí roku pochvaluje  
i Zelinářská unie Čech a Moravy. 
Zájem návštěvníků o soutěžní 
vzorky byl obrovský. Vítězem  
se stalo Bystročické zelí z Hané.

V úterý zahrála dechovka 
Babouci a litoměřický Rosťa 
Pechoušek. Poslední den výstavy 
byl Dnem s Českým rozhlasem 
a show předvedla kapela YOYO 
Band. Zakončila tak jubilejní  
45. ročník veletrhu.

Další ročník Zahrady Čech 
proběhne od 9. 9. do 14. 9. 2022.

/kek, eva/

Velice pozitivní ohlas letos přinesla expozice pavilonu A. Ve spolupráci 
se severočeskou galerií výtvarného umění se podařilo skloubit svět vý-
tvarného umění se záplavou květin, ovoce a zeleniny. Do pavilonu byly 
umístěny reprodukce významných obrazů ze sbírek galerie v originální 
přírodní stylizaci. Proměna mistrů Jana Zrzavého, Otakara Kubína, Emila 
Filly a řady dalších se setkala s velkým úspěchem. Foto: Eva Břeňová

VINOBRANÍ  

Ptáme se za vás 
Vinobraní se 
prvně usku-
tečnilo pod 
taktovkou nové 
ředitelky MKZ 
Michaely Mokré. 
A to hned  
na osmi 

místech s cílem nekoncentrovat 
návštěvníky obzvláště v době covi-
dové pouze na Mírové náměstí, ale 
upřít jejich pozornost na několik 
dalších míst přiléhajících centru.

Jaké jsou ohlasy, jsme se zeptali 
ředitelky Mokré.

„Vinobraní se pod mojí tak-
tovkou konalo poprvé, navíc  
v novém formátu, kdy se nedalo 
predikovat, jaký bude mít ohlas. 
Reakce, které k nám zatím dorazily, 
mě ale mile překvapily.“ 

Na sociálních sítích se nicméně  
objevily i názory, že program  
v sousední Roudnici n. L. byl z po-
hledu vystupujících atraktivnější.

„Je to o pojetí, jaké zvolíme. My 
nadále držíme koncept, že chceme 
vinobraní komornějšího charakteru, 
určené hlavně lidem, kteří přicházejí 
za dobrým vínem, nikoliv na festival 
populárních kapel. Vsadili jsme  
na žánrovou pestrost a dali ve větší 
míře šanci místním umělcům. Pokud 
bychom chtěli kapely většího for-
mátu, nevystačíme si s dosavadním 
zhruba milionovým příspěvkem od 
zřizovatele. Museli bychom začít 
vybírat vstupné a vzhledem k jeho 
kontrole by bylo nutno program 
koncentrovat na jedno místo, jímž 
je v Roudnici nádvoří zámku. Tím 
bychom však ustoupili od letošního 
již osvědčeného konceptu, na který 
máme většinou pozitivní ohlasy. 
Nicméně je zřejmé, že není možné 
zavděčit se všem.“

Proč prvně nebyly kolotoče  
na parkovišti U Hvězdárny?

„Nahradili jsme je pestrým 
programem pro děti v parku 
Václava Havla a v přilehlém atriu, 
zajištěném velmi dobře Bezva 
partou. Zábavu pro děti jsme se 
snažili povýšit na vyšší úroveň.“

Proč vinobraní končilo již  
ve 22 hodin?

„Stalo se tak s ohledem  
na doporučení související s epide-
miologickou situací.“ 

Ustupujete tedy od dvoudenního 
formátu litoměřického vinobraní?

„Neustupujeme. Ohlasy ná-
vštěvníků budeme diskutovat  
v komisi kultury a s vedením 
města. Pak rozhodneme, jak dál.“

Děkuji za rozhovor
Eva Břeňová

REKAPItULACE

Vinobraní bylo na osmi místech 
Litoměřice v sobotu 18. září ožily 
tradičním vinobraním - netradičně 
a na vícero místech v dosahu 
Mírového náměstí.  

Na Mírovém náměstí provázeli 
celým dnem moderátoři Zdeněk 
Lukesle a Miroslav Kuželka.  
Na pódiu vystoupila Cimbá-
lovka Miroslava Kotlára, skupina 
Kamelot, Eva Burešová, skupina 
Voice, Pavel Callta a Václav Noid 
Bárta. V soutěži o nejlahodnější 
burčák 2021 vybojovalo prvenství 
vinařství Malíč, které s burčákem 
přijelo poprvé.

Novinkou se stala ÓČKO stage 
v parku Václava Havla.  
Ve spolupráci s TV Óčko  
a s Bezva partou se podařilo  
v tomto kouzelném prostředí 
parku a átria za Kulturním cent-
rem vytvořit místo pro odpočinek 
a zábavu pro celé rodiny s dětmi.

V kině Máj se promítaly filmy 
s vinařskou tématikou. Velký 
úspěch měla řízená degusta-
ce, kterou si pro návštěvníky 

připravil Noravank wine. Program 
na nádvoří kina zpestřovala 
litoměřická skupina No Name Lt, 
Waldemar Matuška revival  
a Divokej Bill revival.

Dětské publikum bylo 
nadšené z programu na diva-
delním nádvoří. Čiperkové, Svá-

ťovo dividlo a hlavně animační 
program s Alenkou Skalovou 
nenechaly žádné dítko v klidu. 
Dále se představily sbory 
manželů Pallasových a navečer 
hrála kapela Camna.  

Cimbálovkou jsme  
na Mírovém náměstí začínaly  
a na hradním nádvoří Cimbálovka 
Miroslava Kotlára program zakon-
čovala. Dále vystoupila skupina 
Kočky mají pré, Od plotny skok  
a také žáci ZUŠ. 

Také Tržnice Felixe Holzman-
na, Dominikánské a Kostelní 
náměstí byly součástí akce 
Vinobraní 2021. Všechna tato 
místa navíc propojovala zábavná 
soutěžní hra s názvem  
„Od bobule po víno projdi cestu 
s rodinou”. Vyprávěla a učila 
nejen děti o procesu výroby vína 
od začátku do konce. Také král 
Karel IV. se svou družinou poctil 
svou přítomností všechna místa 
a pozdravil tak návštěvníky lito-
měřického vinobraní. 

Daniela Kekrtová

Letošní vinobraní zakončil ve 22  
hodin ohňostroj, odpalovaný od 
tyršova mostu. Foto Eva Břeňová
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nálnější úrovni a v co nejvyšší kvalitě. Proto 
jsme rádi, že jsme uspěli v rámci programu 
REACT a litoměřická nemocnice tak získá 
nové přístrojové vybavení za částku  
cca 150 milionů korun. Finance chceme 
získat i z dalších dostupných zdrojů. Proběh-
ly schůzky s europoslancem Ondřejem 
Knotkem a ministrem životního prostředí Ri-
chardem Brabcem. Do nemocnice v minulých 
dnech zavítala i ministryně financí Alena 
Schillerová.

Opakovaně již zaznělo, že cílem vedení 
KZ je, aby se z jejích nemocnic stala léčebně 
preventivní zařízení, která snesou minimálně 
srovnání s evropským standardem a obstojí  
v něm nebo jej dokonce převýší. Přesně to je  
i cílem mým.

Litoměřickou nemocnici jsme převzali  
v relativně dobré kondici, stabilizovanou. 
Ani jí se ale nevyhýbají obecné problémy 
českého zdravotnictví, zejména pak nedosta-
tek erudovaného zdravotnického personálu 
v některých oborech. Jedním z našich cílů je 
proto získat k nám potřebný personál a zajis-
tit mu co nejlepší podmínky pro práci. Právě 
špičkový personál je klíčový pro poskytování 
nevyšší možné dostupné zdravotní péče 
pro pacienty na Ústecku, což je náš hlavní 
úkol. Začlenění litoměřické nemocnice do KZ 
vnímáme jako další krok, jak díky vzájemné 
spolupráci jednotlivých oddělení a od-
bornosti můžeme péči poskytovat efektivně-
ji. Samozřejmě také chceme, aby zajímavé 
a lukrativní výkony a obory zůstávaly v kraji 
a nepřesouvaly se do Prahy, jak se tomu 
bohužel často děje.

Nejen toto budou úkoly ředitele lito-
měřické nemocnice, který vzejde z právě 
probíhajícího výběrové řízení. Uchazeči se 
mohli hlásit do 20. září. Nový ředitel by měl 
nastoupit do funkce 1. října. (Pozn. red:  
v době uzávěrky zpravodaje nebyl výsledek 
znám.)

Jaroslav RŮŽIČKA / KSČM 
 
„Zásadním tématem je

dostupné bydlení“

Nejen pro mou genera-
ci je zásadním tématem 
dostupné bydlení. Podle 
Eurostatu v prvním čtvrtletí 
zdražilo bydlení v České 
republice meziročně  
o 12 %, Naproti tomu re-
álné mzdy, tedy očištěné  
o inflaci, vzrostly o pouhé  

1 %. Ceny stavebního materiálu rostly 
mnohdy až o 100 %. Výsledkem je, že už tak 
drahé bydlení po covidové pandemii ještě 
zdraží a, pokud s tím něco neuděláme, bude 
pro mladé lidi velmi složité najít si pronájem 
nebo dokonce vlastní bydlení. Problém to 
ale může začít být například i pro seniory, 
kterým odejde jejich partner. 

Už více než 30 let přitom neexistuje 
vládní bytová politika, a proto nemají dnes 
už ani lidé s mírně nadprůměrnými příjmy 
šanci na trvalé a přijatelné bydlení. Za celou 
situací stojí malá výstavba a tedy nedo-
statek domů a bytů a od něj se odvíjející 
enormní ceny, což se promítá i do ceny 
nájemního bydlení. 

Doba levných hypoték již skončila  
a nyní obvykle požadovaná výše vlastních 
prostředků je činí pro velkou část zájemců 
reálně nedostupné. Navíc podle odhadů by se 
měly do konce roku úrokové sazby hypoték 
dále zvýšit až o půl procentního bodu. Jejich 
růst ovlivní hlavně úrokové sazby, které Česká 
národní banka posouvá vzhůru. Přitom je 
dále nutné vzít v potaz i trvale rostoucí ceny 
služeb, vody a energií.

Neměli bychom se smířit s tím, že mladé 
rodiny si nemohou dovolit kvalitní bydlení. Od-
mítám, aby důchodci, kteří celý život poctivě 
pracovali, neměli na zaplacení bydlení. Bydlení 
má být základní právo  
a ne luxus. Řešením dnešní bytové krize je 
výstavba obecních bytů z veřejných rozpočtů. 
Je nutné, aby byly z veřejných rozpočtů alo-
kovány prostředky právě  
na výstavbu těchto bytů. Nájemné  
v obecních bytech by pak bylo nastavené 
tak, aby bylo dostupné a zároveň tlačilo dolů 
nájmy i u soukromých nemovitostí. Inspirací 
nám může být Vídeň, ve které v obecních 
dostupných bytech žije 57% populace ra-
kouské metropole. Samotná veřejná bytová 
výstavba však stačit nebude. Doplňující řešení 
je také omezení možnosti spekulací  
s bytovým fondem.

Lukas WÜNSCH /Severočeši  
 
„Pojďme dělat politiku

společně na ulici“

Každý, kdo občas zajde 
do hospody, ví, že se zde 
vyskytuje největší hustota 
odborníků na cokoliv. Každý 
je fotbalový trenér, odborník 
na šíření virů nebo starosta. 
Nevidím v tom cokoliv 
špatného. Naopak! Možná 
díky uvolněné atmosféře a 

neformálnímu prostředí se právě v hospodách 
rodí řada dobrých nápadů. I proto pravidelně 
organizujeme tzv. „Severočeská piva“, kde se 
seznamujeme nejen s šikovnými lidmi, ale  
i s řadou dobrých nápadů.

Právě v těchto týdnech probíhá v Litoměři-
cích jeden nový projekt organizovaný radnicí. 
V době, kdy čtete tyto řádky, proběhla již čtyři 
setkání s obyvateli našeho města přímo  
na sídlištích, kde bydlí. Jedná se o neformální 
diskusi mezi obyvateli, zastupiteli města, 
městskou policií, zástupci technických služeb 
a úředníky města. Nejprve diskutujeme  
a zapisujeme, co se obyvatelům ve městě líbí 
a co by naopak chtěli zlepšit. V průběhu pa-
dají jak nápady a připomínky, tak se zodpovídá 
či vyjasňuje řada dotazů. Často pak i mezi 
obyvateli navzájem. Tu a tam se vyjasní někte-
rá mylná informace, šířící se principem tiché 
pošty. Na závěr se všechny zapsané podněty 
obodují samotnými obyvateli, aby se následně 
zaznamenaly do elektronické databáze k další-
mu zpracování a řešení. Některé maličkosti se 
dají zařídit hned, jiné větší problémy si vyžá-
dají zásadní řešení, tedy investice a čas.

Jsem moc rád, že jsme takový systém 
vyzkoušeli a je vidno, že se osvědčil. Je 
patrné, že obecní politika se dá dělat i na ulici 
a společně a to je moc dobře.

Mgr. Karel KREJZA / ODS

„Zahrada Čech: Začlenění

do struktury města bylo správné“

Zahradu Čech jsme začlenili 
do struktury města. Se závě-
rečným hodnocením tohoto 
kroku jsem vyčkával do ukon-
čení zářijového zahradnické-
ho veletrhu. Na stole máme 
první ekonomické ukazatele. 
Se vší odpovědností lze 
konstatovat, že začlenění 

do struktury města bylo správným krokem: 
Zefektivníme chod výstaviště. Zajistíme jeho 
celoroční využití. Optimalizujeme práci lidí  
v MKZ a na Zahradě Čech, vzájemně ji propojí-
me. Nezatížíme rozpočet města. A to i přesto, 
že zde chystáme řadu projektů, včetně vzniku 
pavilonu geověd, zábavnou část pro rodiny 
s dětmi, ale i velké koncerty pod širým nebem.

Výstaviště během šesti zářijových dnů 
navštívilo 55 tisíc lidí. Při pohledu  
na spokojené návštěvníky a stánkaře je zřej-
mé, že ačkoli výstavnictví celorepublikově rok 
od roku upadá, potenciál stále ještě má. Kaž-
dopádně musí být doprovozeno řadou dalších 
celoročních aktivit tak, aby následující rozvoj  
a údržba areálu kráčela ruku v ruce  
s ekonomikou. 

Jak tedy výstava dopadla z pohledu 
ekonomických ukazatelů? Přesné výsledky 
ještě nemáme, ale již lze odhadovat. Zisk 
ze vstupného a z pronájmu stánků a ploch 
pokryje provoz výstaviště, jeho údržbu, ener-
gie a mzdy zaměstnanců do jara.

Do rozjezdu jarní sezony a s tím spo-
jených marketingových aktivit pak je třeba 
investovat. Je proto nutné pořádat akce nejen 
společenského či edukativního charakteru, ale 
také ty výrazněji ziskové. A zde se nabízí řada 
možností, včetně velkých koncertů pod širým 
nebem a plesů, kdy zájem o termíny je takový, 
že ho dům kultury nedokáže uspokojit. 
Tím, že jak Kulturní a konferenční centrum, 
tak i Zahradu Čech řídí jeden člověk, pře-
stávají si tato dvě místa konkurovat. Naopak 
se efektivně doplňují, a to mě těší. Jsem 
přesvědčen, že rozvoj Zahrady Čech je  
a bude zajištěn. Společnými silami. 

MUDr. Ondřej ŠTĚRBA / ANO

„Nemocnice získá přístroje

za 150 milionů korun“

Krajská zdravotní, a.s., v níž 
jsem předsedou před-
stavenstva, vnímá lito-
měřickou nemocnici jako 
jednoho z významných po-
skytovatelů zdravotní péče 
v Ústeckém kraj. Nemocni-
ce Litoměřice má skvělé 
zaměstnance, příjemné 

prostředí, kvalitní a moderní přístrojové  
a technické vybavení a ekonomicky vy-
rovnané hospodaření. Její dubnové začlenění 
do správy Krajské zdravotní bylo završením 
dlouhého a náročného procesu příprav. Byl 
to ale logický krok, jehož cílem je poskytovat 
obyvatelům kraje péči na co nejprofesio-

KOMENtáŘE ZAstUPItELŮ6



VOLBy 2021

Volit mohou i lidé 
v karanténě
Na volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR, konané  
8. a 9. října, je připraveno všech 
30 volebních okrsků města 
Litoměřice spolu s 216 členy 
volebních komisí. Volit mohou 
opět i covid pozitivní voliči, a to 
prostřednictvím služby „drive-in“.

„Voliči v karanténě mají 
možnost odvolit přímo z auto-
mobilu v prostoru výstaviště 
Zahrady Čech, a to 6. října  
od 8 do 17 hodin, kde bude  
k těmto účelům volební komi-
se připravena,“ uvedl Miroslav 
Tamáš, vedoucí oddělení vnitřní 
správy městského úřadu.

V letošních volbách není 
třeba počítat s žádnou změnou. 
Volební místnosti zůstávají  
na známých místech.  
„Pro snadnější orientaci voliče 
máme na webu města sekci 
Volby, kde lze snadno dohledat 
veškeré informace. Pokud někdo 
tápe, do kterého volebního 
okrsku patří a kde se nachází 
jeho volební místnost, může toto 
zjistit proklikem na otázku „Kam 
jít volit?“ Otevře se mu mapka 
s podrobnými informacemi,“ 
upřesnil Miroslav Tamáš. 

O voličské průkazy pro obča-
ny, kteří se v době voleb nebudou 
moci dostavit v místě trvalého 
bydliště, mohli voliči požádat 
osobně do 6. října, podáním  
do 1. října. Veškeré informace 
jsou dostupné na webu města  
v sekci Volby. /hroch/

PERsONALIstIKA

Úřad má nového tajemníka
Novým tajemníkem městského úřadu je Ing. Martin 
Dlouhý. Do funkce nastoupil 1. září.

Martin Dlouhý má zkušenosti s vedením odboru regio-
nálního rozvoje správy města v Lovosicích, působil také 
jako vedoucí odboru strategického rozvoje města Ústí 
nad Labem. Žije v Prackovicích nad Labem, v Litoměři-
cích se však narodil a dle jeho slov se zde stále cítí jako 
doma. „Rád se procházím po parkánech, trávím čas  
v historickém centru města,“ dodal. Kromě toho může-
me prozradit, že s oblibou navštěvuje Kino Máj  
a v minulosti působil v místním fotbalovém klubu. 

Vedoucí městského úřadu vyzdvihl stabilitu a konti-
nuitu dosavadní práce celého úřadu i jeho vedení. „Rád 
bych na tyto výsledky navázal,“ uvedl s tím, že další vize 
a plány přinesou až nadcházející dny.

Martin Dlouhý poté, co vyhrál výběrové řízení, vystří-
dal ve funkci tajemníka městského úřadu Milana Čigáše, 
který po šesti letech změnil působiště. /hroch/

OCENĚNÍ 

Web města Litoměřice i letos uspěl v soutěži Zlatý erb
V soutěži o nejlepší internetové 
stránky měst se Litoměřice vyzna-
menaly třetím místem z dvanácti 
hodnocených. Není to přitom první 
ocenění, které město v krajském 
kole soutěže Zlatý erb získalo.

To letošní převzal v září informatik 
Správního odboru Městského úřa-
du v Litoměřicích  Jan Černý spolu 
s radním města Filipem Hrbkem  
z rukou hejtmana Ústeckého kraje 
Jana Schillera. „První ocenění  
a zároveň první místo jsme získali 
již v roce 2004. Řada dalších ná-
sledovala. Od té doby prošel web 
značným vývojem,“ poznamenal 
Jan Černý, který stál již  
u zrodu webových stránek města 
a postupně je rozvíjí v souladu 
s moderními trendy a potřebami 
města a jeho obyvatel.

Porota hodnotila především 
ovladatelnost a přehlednost spolu 

s celkovým dojmem webu, ale 
také jeho informativnost. „Já sám 
oceňuji především přehlednost. 

Stránky navíc zaujmou přívětivým 
vzhledem. Přesně to by měly li-
dem nabízet, snadnou orientaci v 

příjemném prostředí,“ uznal radní 
Litoměřic Filip Hrbek.  
„Z mého pohledu tkví hlavní bene-
fity webu především v jeho tech-
nickém zázemí. Jsme naprosto 
nezávislí na jiných firmách, umíme 
jej programovat a spravovat, navíc 
je i uživatelsky přívětivý,“ dodal 
informatik Jan Černý.

Litoměřické „webovky“ se 
neustále rozvíjejí a zdokonalují. 
Přibývají různé funkce, tlačítka  
a mapy, za zmínku stojí například 
mapa s památkami, mapa  
s čištěním ulic, umístěním 
kontejnerů, přibyla také možnost 
zasílání notifikací, proklik na soci-
ální sítě či průběžně aktualizovaná 
sekce „Životní situace“. Koncem 
loňského roku se změnil design 
webu, kdy došlo k jeho barevné-
mu sladění s novým grafickým 
vizuálem města a vzniku nové 
sekce Turista. (hroch)

PŘÍVĚtIVÝ ÚŘAD VŠEM 

Rozvoj digitalizace pokračuje
V rámci digitalizace veřejné 
správy město začíná pracovat  
na přípravě Portálu občana 
města Litoměřice. Ten umožní 
učinit elektronické podání vůči 
úřadu bez nutnosti fyzické ná-
vštěvy. Výhodou je, že obyvatelé 
uvidí stav svého aktuálního 
podání a jejich historii.

Prakticky Portál občana navazuje 
a rozvíjí současnou sekci „Po-
třebuji si vyřídit“ a rozšiřuje ji 
o neveřejnou část, přístupnou 

občanovi po přihlášení skrze 
elektronickou identitu či da-
tovou schránku. V té je možné 
učinit podání nebo zkontrolovat 
plánované platby. 

„Občan také uvidí seznam 
plateb, které vůči městu provedl, 
ale také ty, které ještě neuhradil. 
Týká se to například poplatku za 
komunální odpad či za psa, které 
bude možno uhradit prostřednic-
tvím platební brány,“ vysvětluje 
funkci konta plátce vedoucí 
oddělení informačních  

a komunikačních technologií 
MěÚ Leona Slabochová. Součástí 
implementace je integrace na 
stávající informační systémy 
města, včetně formulářů. 

„Jsme ve fázi příprav  
a testovací provoz plánujeme 
spustit v létě příštího roku,“ 
dodává Leona Slabochová.

Portál občana města Litoměřice 
bude implementován v rámci rea-
lizace projektu „LOKAL“ (Litoměřice 
Odpovědně Kvalitně Atraktivně 
Lidsky), který finančně podpoři-
la Evropská unie z Evropského 
sociálního fondu v Operačním 
programu Zaměstnanost. /fik/

Radní města Filip hrbek a informatik Jan Černý převzali z rukou hejtma-
na ocenění za webové stránky města. Foto: Anna hrochová

Ing. Martin Dlouhý. Foto: Anna hrochová
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DOBRá ZPRáVA

Podíl vytříděného odpadu ve městě roste
Občané Litoměřic zaslouží 
pochvalu. Podíl vytříděného 
odpadu vzrůstá. V porovnání se 
stavem před pěti lety došlo  
k obrovskému nárůstu ve třídě-
ní kovů, jednou tolik se zvedlo 
třídění skla a výrazně stoupla  
i separace papíru a plastů.

V roce 2015 Litoměřičané 
vytřídili 252 tun papíru, vloni 
už to bylo 467 tun. U plastů to 
bylo 254 tun, nyní 320, u skla 
151 tun, nyní 301, u bioodpa-
du 374 tun, nyní 465 a u kovů 
necelé 4 tuny a vloni již 58 tun. 
Dobrou zprávou je, že směsného 
komunálního odpadu naopak 
ubylo. Oproti roku 2015, kdy 
bylo svezeno 4107 tun, to bylo 
minulý rok 3959 tun. 

„Nárůst třídění odpadů je 
enormní a máme z něj velkou 
radost. U směsného odpadu je 
zatím pokles mírný, ale věříme, 

že ho bude méně a méně,“ 
sdělila Kristýna Slabochová, 
referentka odpadového hos-
podářství na odboru životního 

prostředí městského úřadu.
Dalšími komoditami vhodnými 

ke třídění jsou elektro, textil 
nebo oleje a jedlé tuky. Roz-

místění kontejnerů ve městě 
na všechny tyto druhy odpadu 
najdete na podrobné mapě  
na webu www.litomerice.cz/
zivotni-prostredi kliknutím  
na čtverec „kontejnery“. „Veš-
kerý odpad kromě směsného je 
samozřejmě možné odvážet také 
do sběrného dvora v Nerudově 
ulici,“ doplnila Kristýna Slabo-
chová.

Občanům, kteří zodpovědně 
třídí odpad, patří velké podě-
kování. „Nejen že se chovají 
zodpovědně k životnímu prostře-
dí, ale zároveň pomáhají městu, 
kterému se díky nové legisla-
tivě  výrazně navýšily náklady 
za svoz i ukládání komunálního 
odpadu, obzvláště pak toho 
neseparovaného,“ uvedl vedoucí 
odboru životního prostředí Pavel 
Gryndler.

Radim Tuček 

ZDRAVÉ MĚstO LItOMĚŘICE

Den životního prostředí zaujal

Edukativní show Smokemana, 
výjezdy do třídírny odpadu  
v  Prosmykách, prezentace odpa-
dových společností nebo soutěže 
o elektrokoloběžku či poukazy  
do bezobalového obchodu Me-
loun. To vše nabídl Den životního 
prostředí, který 23. září uspořá-
dalo město na Mírovém náměstí.

Možnost dozvědět se spoustu 
zajímavých věcí o odpadech či 
ekologii využily kromě veřejnosti  
ve velké míře také děti z mateř-
ských, základních i středních škol. 
Ty zaujala show Smokemana, 

který měl pro diváky připraveny 
pestré ukázky s ohněm. Školákům 
například vysvětloval, co ovlivňuje 
hořlavost. Pro nejmenší si po-
hádku s ekologickým tématem 
připravilo Sváťovo dividlo, písně 
se zaměřením na životní prostředí 
zazpívalo duo Nepetuj. 

Na náměstí nechali pracovníci 
odboru životního prostředí přivézt 
kontejner se směsným odpadem 
z Nezvalovy ulice a před zraky 
návštěvníků z něj vytřídili vše, co 
do něj nepatří. Lidé mohli tipovat, 
kolik kilogramů odpadu  
v něm po separaci zůstane. Autor 

nejpřesnějšího tipu vyhrál elek-
trokoloběžku za 14 tisíc korun. 
Z komodit, které do kontejneru 
na směsný odpad nepatří, bylo 
vytříděno 47,5 kg bioodpadu, 
14,6 kg plastu, 7,1 kg skla,  
6 kg papíru, 2,5 kg kovu a 0,3 kg 
baterií. Zbytek vážil 28,7 kg.  
Ze 170 tipů byl nejblíže a elek-
trokoloběžku vyhrál pan Šťastný. 

Pestrý den připravili pracovní-
ci odboru životního prostředí 
se Zdravým městem Litoměři-
ce. Součástí byla i prezentace 
projektu Geosolar. /tuc/

PROsMyKy

Vytříděný odpad
na hromadě nekončí
Několik desítek lidí využilo v rámci 
Dne životního prostředí nabídku 
města navštívit areál třídírny 
odpadu firmy FCC BEC, s.r.o.  
v Prosmykách. 

Na vlastní oči se tak lidé 
přesvědčili, že odpad, který doma 
vytřídí, na jedné velké hromadě 
nekončí. Viděli, jak se separovaný 
odpad pod rukama pracovníků dále 
dotřiďuje a jak vzniká třeba několik 
druhů balíků různého papíru, které 
jsou následně odváženy  
do papíren k dalšímu zpracování. 
Viděli také roztříděné různoba-
revné plasty nebo sklo.   
„Ze zeleného skla už čiré neudělá-
te, stejně jako z barevného plastu. 
Vytříděním se zvyšuje jeho další 
využitelnost,“ zasvěcovali přítomné 
zástupci firmy.

Návštěvníci areálu se také 
seznámili s cestou komunálního  
odpadu od spotřebitele  
po spalovnu a s tím, jaké tvrdé 
normy musí podniky dodržovat. 
Dále se dozvěděli, že díky 
moderním třídícím technologiím 
není nutné z PET lahví sundávat 
etikety či zátky, nebo že někteří 
lidé sice vytřídí sklo, ale v nádo-
bách nechávají část obsahu, což 
je špatně.

Do Prosmyk zavítala i trojice 
seniorek. „Exkurze nás velmi bavila, 
dozvěděly jsme se řadu zajímavos-
tí,“ sdělila Jiřina Černá, jedna  
ze seniorek. /tuc/

smokeman zaujal ukázkami s ohněm zaměřenými na 
hořlavost používaných materiálů. Foto: Radim tuček

Školáci si zkoušeli roztřídit směsný odpad podle toho, 
kam patří. Foto: Eva Břeňová 

Na snímku z třídírny odpadu v Prosmykách vidíte svezený odpad  
z kontejnerů na papír. ten je po dotřídění poslán po pásu do lisovny  
k dalšímu zpracování. Foto: Radim tuček  
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AKtUáLNĚ 

Stav ovzduší v Litoměřicích
najdete na webu města 
Zajímá vás, kolik poletavého pra-
chu (PM10) je momentálně  
na různých místech v Litoměři-
cích? Na webových stránkách 
města https://www.litomerice.
cz/zivotni-prostredi máte nyní 
možnost se na tyto údaje podívat.

Stačí kliknout na nabídku Stav 
ovzduší, případně využít přímý 
přístup k aplikaci https://portabo.
cz/ovzdusi-litomerice/. Nově zpra-
covaná mapová aplikace umožňuje 
občanům zjistit, kolik se mo-
mentálně nachází poletavého pra-
chu ve dvanácti lokalitách města, 
které sleduje tzv. monitorovací 

síť ovzduší. Podle toho se můžete 
třeba rozhodnout, kam vyrazit  
s kočárkem na procházku a které-
mu místu se raději vyhnout. 

„Nová responzivní aplikace 
vznikla ve spolupráci s datovou 
platformou Portabo Ústeckého 
kraje (https://portabo.cz/) a lze 
ji tedy sledovat i v mobilních 
zařízeních. Nad mapou lze jedno-
duchým najetím na umístění čidla 
zjistit aktuální stav ovzduší či 
průměrnou koncentraci  
za 24 hodin. Hodnoty se zobrazují 
také v grafu, kde jsou vyznačeny 
limity pro hodnoty polétavého pra-
chu,“ vysvětlila Leona Slabochová, 

vedoucí oddělení ICT správního 
odboru městského úřadu.

Dobrou zprávou je, že stav 
ovzduší se v Litoměřicích  
v posledních letech výrazně zlepšil. 
Důvodů je několik. „Pokročila 
plynofikace, používání tepelných 
čerpadel pro vytápění, podniky mají 
stále přísnější emisní limity, zvýšil 
se počet elektromobilů a v nepo-
slední řadě začala výtopna Energie 
Holding spalovat místo uhlí štěpku, 
což snížilo i uvolňování prachu 
při skladování,“ vyjmenovat Pavel 
Gryndler, vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ. /tuc/

NOVINKA

Město vám zdarma
půjčí štěpkovač 
Víte, že nejlepší pro životní prostředí je, když 
bioodpad zůstane v místě, kde vznikl? Město při-
pravuje novinku, kterou je půjčování drtičů větví. 
Po nadrcení vznikne štěpka, kterou můžete využít 
jako mulč nebo do kompostu na svém pozemku.

Na nákup sedmi kusů poskytl z dotačního fondu na 
ochranu životního prostředí štětský závod Mondi  
15 tisíc korun, dalších 22 tisíc uhradilo město. 

„Mondi už nám takhle přispělo několikrát, za což 
mu velmi děkujeme,“ vzkázal Pavel Gryndler, vedoucí 
odboru životního prostředí městského úřadu.

Štěpkovače by měly být půjčovány zdarma oproti 
tisícikorunové vratné záloze, a to vždy na týden. 
Každý zájemce dostane informace k provozu. „Jsme 
rádi, že občanům budeme moci štěpkovače půjčovat, 
neboť hodně z nich nám házelo větve do big bagů. 
Nyní si je budou moci sami naštípat a smysluplně 
využít,“ vysvětlil Pavel Gryndler.

„Štěpkovače se chystáme půjčovat od podzimu. 
O přesném termínu budeme veřejnost včas infor-
movat,“ doplnila Miroslava Jirků z odboru životního 
prostředí. Text a foto: Radim Tuček 

Autovrak nalezený při výjezdu z města směrem  
na Křešice. Foto: Miroslava Jirků 

KOMUNáLNÍ ODPAD

Pozor, splatnost 
poplatku se blíží
Do 31. října je nutno uhradit po-
platek za komunální odpad ve výši 
696 korun. Osvobozeny jsou děti 
do jednoho roku.

Poplatek lze zaplatit hotově 
nebo kartou osobně na hlavní 
pokladně městského úřadu  
v Pekařské ulici nebo přímo na od-
dělení poplatků či bezhotovostně 
na účet 115-2849330227/0100 
vedený u Komerční banky.

„Prosíme spoluobčany, aby 
maximálně využívali bezhotovost-
ních plateb,“ uvedla vedoucí 
ekonomického odboru MěÚ Iveta 
Zalabáková. U bezhotovostní úhra-
dy je potřeba, aby byla připsaná 
na účet nejpozději 31. října.  
Při nedodržení termínu bude 
poplatek navýšen.

Údaje pro bezhotovostní 
platbu jsou uvedeny na složence, 
které občané dostali poštou  
do svých domácností. Více infor-
mací na číslech 416 916 142, 416 
916 144, 416 916 241. /fik/

NABÍDKA

Přivydělejte si
sledováním počasí
Každodenní měření množství 
srážek, sledování atmosférických 
jevů, jako je bouřka, námraza či 
déšť, to je hlavní náplň pozorova-
tele srážkoměrné stanice pro 
Český hydrometeorologický ústav. 
Nové spolupracovníky hledá v 
Litoměřicích a okolí. Aktivní dů-
chodce nebo pracující z domova 
s vlastním pozemkem a chutí za-
pojit se do celoročního sledování 
počasí může k zajímavé činnosti 
získat příjemnou odměnu 5 900 
korun ročně. V případě zájmu je 
možné kontaktovat 
tel.: 472 706 028. /hroch/ 

NEPOChOPItELNÉ JEDNáNÍ

Majitele autovraku
se podařilo vypátrat
Pracovníci odboru životního prostředí (OŽP) našli při 
prohlídce místa za železničním přejezdem naproti SUS 
při výjezdu z města na Křešice odložený autovrak.

„V tomto případě se ale majitel přepočítal. Na vraku 
byl nalezen VIN, podle něhož jsme ho vypátrali a je 
s ním zahájeno řízení. Hrozí mu tak vysoká pokuta,“ 
sdělila Miroslava Jirků z OŽP.

Takovéto počínání je přitom jen těžko pochopitelné, 
protože odborné firmy vraky odvážejí zdarma a některé 
za ně i platí. Od loňského listopadu již odbor odstranil 
z města více než tři desítky autovraků, dalších 22 je  
v řešení. /tuc/

sEVEROZáPAD

Další podzemní 
kontejnery přibudou

Do konce roku bude v Litoměři-
cích vybudováno další stání  
s podzemními kontejnery.

Stane se tak na křižovatce ulic 
Heydukova a Seifertova poblíž 
sjezdu do ulice Kamýcká. Záměr 
již schválila rada města. Příští 
rok pak přijdou na řadu další dvě 
lokality. „Kromě tradičních nádob 
na papír, plasty a sklo plánujeme 
na tato místa umístit i podzemní 
kontejner na kovy,“ upřesnila 
Kristýna Slabochová z odboru 
životního prostředí MěÚ.    /tuc/
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FACEBOOK

Profily jsou napadány
Litoměřičtí policisté v současné 
době prověřují několik případů, 
kdy neznámý pachatel napadl 
facebookový profil uživatele, 
následně mu znemožnil přístup 
na profil a jeho užívání. Poté jeho 
jménem oslovoval přátele  
ze seznamu přátel a žádal je  
o poskytnutí telefonního čísla.

V případě, že přišla reakce a tele-
fonní číslo mu „přítel“ poslal, obdržel 
následně na Messenger zprávu  
s legendou, že se účastní soutěže  
o poukaz od známého internetového 
portálu na nákup zboží v hodnotě 
75 tisíc korun. Rovněž mu zasílal 
SMS zprávy s dispozicemi k platbě 
včetně kódů, které dotyčný přeposí-
lal do konverzace vedené v aplikaci 
Messenger. Tyto kódy pak neznámý 
pachatel zneužil k nákupu zboží  
v různých internetových obchodech. 

„V těchto případech legendy 
mohou být různé, ale jak se dle 
kriminalistické terminologie říká,  

„modus operandi“ neboli způsob 
provedení zůstává stejný. Věnujte 
proto pozornost jakékoliv neznámé 
konverzaci, která vám přijde a buď-
te obezřetní,“ sdělila Veronika Hy-
šplerová, tisková mluvčí Policie ČR. 
Policie již zahájila kyberkampaň, 
která reaguje na rapidní nárůst 
útoků v kyberprostoru.

Ve věci napadeného faceboo-
kového profilu zahájil policejní ko-
misař úkony trestního řízení ve věci 
podezření z trestného činu §230 
Neoprávněného přístupu k počíta-
čovému systému a nosiči informací. 
Za uvedené jednání pachateli hrozí 
trest odnětí svobody v rozmezí  
od 6 měsíců do čtyř let. „Vyšet-
řování tohoto druhu kriminality je 
velmi obtížné, proto je zde kladen 
důraz na uživatele a přístupu 
každého z nás z hlediska prevence. 
Virtuální svět skýtá mnohdy větší 
rizika, než ten skutečný, kde jsme 
mnohem více obezřetnější,“ dodala 
Veronika Hyšplerová.       Policie ČR

ŽENy V UNIFORMĚ 

Máme dvě nové strážnice
Dvacet let v Litoměřicích oblékali 
uniformy strážníků městské poli-
cie pouze muži. Nyní došlo  
ke změně. Do týmu, který čítá  
31 strážníků, přibyly dvě mla-
dé ženy – Tereza Veselá a Nikol 
Šmatová. 

U prvně jmenované šlo o přirozený 
výběr zaměstnání, neboť vystu-
dovala střední školu TRIVIS, která 
připravuje studenty právě pro práci 
u policie, hasičů nebo armády. 
„Jsem moc spokojená. Hlavně mám 
radost, že mohu pracovat v Lito-
měřicích, v našem krásném městě,“ 
říká 22letá Tereza.

Nikol Šmatová sice studovala 
hotelovou školu, ale nakonec se 
rozhodla jít ve šlépějích svého otce, 
který uniformu strážníka obléká již 
šestnáct let. „Měla jsem tak  
od dětství hodně informací z první 
ruky a ta práce mě vždy lákala. 
Nakonec jsem se tedy potatila,“ 
usmívá se o rok starší Nikol.

Obě ženy absolvovaly kurz v 
Neratovicích, poté úspěšně složily 
písemné a ústní strážnické zkouš-
ky. Na starost mají zejména kont-
rolu parkovného, asistují u odtahů 
automobilů a vidět je můžete  
i na kolech na Střeleckém ostrově 
či Jiráskových sadech  
při preventivní činnosti. Reakce 
lidí na ženy v uniformě jsou různé. 
„Každý reaguje trochu jinak, ale 
většinou kladně. Někteří řeknou, 

že nám to sluší, ale jsou i lidé ne-
příjemní,“ přibližuje své dosavadní 
zkušenosti Nikol Šmatová.

Podle velitele městské policie 
Ivana Králika byly obě strážnice 
perfektně připravené na výběrové 
řízení. „Žen se přihlásilo víc. Ty, 
které hledaly práci v kanceláři, jsme 
nepřijali. Potřebovali jsme posily  
do terénu,“ vysvětil Ivan Králik. 
„Interiér služebny jsme změnili tak, 
aby nové kolegyně měly samo-
statnou místnost. Do kolektivu 
zapadly skvěle. Nikdo nemá 

problém s nimi pracovat,“ doplnil 
velitel Králik.

Zkušenosti se strážnicemi Ivan 
Králik konzultoval s kolegy  
z Roudnice n. L., Ústí n. L. nebo 
Mostu. Podle něj teď záleží pře-
devším na nich, jak se s novou pra-
cí popasují, jaký si získají respekt. 
„Strážníkem se člověk nestane 
po zkoušce odborné způsobilosti. 
K tomu potřebuje tři až pět let 
zkušeností. My budeme novým 
kolegyním maximálně nápomocni,“ 
ujistil Ivan Králik. Radim Tuček 

Nové strážnice v mobilech kontrolují, zda mají auta zaplacené par-
kování. Foto: Radim tuček  

MĚstsKá POLICIE 

Také Litoměřice 
odmění strážníky
Radnice využije dotační program 
vypsaný Ministerstvem vnitra (MV) 
a ocení strážníky městské policie, 
kteří pomáhali během pandemie 
Covid-19. Každý z nich získá celkem 
deset tisíc korun, přičemž pět tisíc 
korun každému uvolní MV, dalších 
pět tisíc korun přidá město. 

„Ministerstvo vnitra je přesvěd-
čeno, že strážníci městských policií 
si za mimořádné nasazení během 
krizového stavu zaslouží ocenit 
podobně jako policisté, hasiči 
či zdravotníci. S tímto názorem 
souhlasím,“ konstatoval starosta La-
dislav Chlupáč. V případě Litoměřic 
jmenoval například jejich pomoc se 
zabezpečením provozu organizačně 
náročného, několik dní trvajícího 
testování obyvatel na výstavišti Za-
hrada Čech, pomoc s dodržováním 
vládních opatření, ale i s dezinfekcí 
veřejných míst v době vrcholící 
pandemie apod. /eva/

VysVĚtLUJEME 

Kašny potrápily technické
problémy i vandalové
Kašny na Mírovém náměstí nebyly  
v létě v plném provozu. 

Kašna poblíž muzea byla opra-
vena a znovu napuštěna vodou 
31. srpna. O týden později však 
kdosi znovu poničil olověný lem 
vnitřního sloupu, díky čemuž se 
opět ztrácí voda.

„Musíme opět zajistit me-
chanickou opravu olověné vany, 
čemuž se věnují pouze dva 
specialisté v celé republice. O to 
víc mě mrzí, jak se někteří lidé k 
majetku města chovají,“ posteskl 
si Vladimír Kolbaba, vedoucí oddě-
lení investic městského úřadu. 

Stejným způsobem je poničená 
i druhá kašna na náměstí poblíž 
knihovny. Také je třeba ji dopouštět 
vodou. Oprava odtokového potrubí, 
které je vzhledem ke svému stáří již 
v havarijním stavu, čeká také kašnu 

vedle úřadu práce v Krajské ulici. 
Práce začnou  po skončení sezony.

Čtvrtá kašna na Kostelním ná-
městí, je v provozu. Vyžaduje však 
téměř každodenní čištění. Listy  
z okolních stromů totiž ucpávají 
sací potrubí, čímž zabraňují trys-
kání vody. Čištění všech kašen 
ve městě se věnují pracovníci 
Technických služeb města.

/tuc, foto: Anna Hrochová/

REKONstRUKCE

Opravu potřebovaly
kanalizační vpusti 

Oprava kanalizačních vpustí 
na frekventované ulici Na Kocan-
dě ovlivnila v uplynulých dnech 
dopravu, která musela být řízena 
semafory.  Akci koordinuje vlastník 
komunikace, kterým je Ředitelství 
silnic a dálnic. Dokončena by měla 
být v těchto dnech. /tuc/
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OsLAVy ZALOŽENÍ ŠKOLy

„Havlíčkovce“ už je čtyřicet 

 Vínko na uvítanou, proslov ředitelky Blanky Ježkové, 
animované žákovské pásmo z dějin Litoměřic  
i vtipný poetický průřez z historie i současnosti ško-
ly sestavený učitelkou Lenkou Mikešovou – takový 
byl úvod oslav 40. výročí Základní školy Havlíčkova.

Prostranství před školou zaplnili především bývalí učitelé 
i žáci, dnes už většinou rodiče s dětmi. Pak už se dění 
přesunulo do školy, kde si účastníci prohlédli prostory  
a vybavení. Velkému zájmu se těšily školní kroniky  
a panely s fotografiemi, na kterých se „bývalí“ hledali. 

Nejživěji však potom bylo na školním hřišti, kde 
si mnozí své vzpomínky oživili přímo při setkáních 

s bývalými i současnými kantory a vychovatelkami, 
třeba při sklence dobrého moku nebo guláši. Společné 
focení přitom nebralo konce. Mezi bývalými pedagogy 
z vedení školy nechyběli první ředitel tehdejší 7. ZŠ 
Miloš Lebeda, ale i ti další, třeba Jiří Kučera, Marcela 
Matušková a Vladimír Vaněk. 

Narozeninový den školy si užily rovněž děti, pro 
které škola připravila různé atrakce, soutěže a skákací 
hrad. S technikou za nimi přijeli dokonce i hasiči. 

Účastníci odcházeli domů nejen s pocitem pří-
jemně stráveného odpoledne, milou atmosféru oslav 
si jistě nesli i ve svých srdcích. 

Miroslav Zimmer

ZáKLADNÍ ŠKOL NA VALECh

František Kindermann přivítal školáky již jako ředitel 
Novým ředitelem Základní školy  
Na Valech se po rezignaci Petra 
Klupáka stal jeho dosavadní 
zástupce František Kindermann, 
který zde vyučuje již 14 let.

Rodák z Varnsdorfu žil 18 let ve 
Šluknově, po maturitě na gymnáziu 
v Rumburku absolvoval pedago-
gickou fakultu UJEP, obor dějepis 
a zeměpis. Na konci studií mu bylo 
nabídnuto místo učitele v Lito-
měřicích a škole již zůstal věrný. 
„Litoměřice jsou krásné město 
stejně jako ZŠ Na Valech. Obojí se 
pro mě stalo srdeční záležitostí,“ 
říká pedagog.

Byla pro Vás příprava na nový 
školní rok v porovnání zástupce 
ředitele – ředitel odlišná?

 
Příprava byla stejná jako každý rok. 
Pozice zástupce ředitele a ředitele 
se hodně překrývají, sice má každý 
svou agendu, ale zároveň musí 
vědět, co dělá ten druhý, aby mohl 
kdykoliv zaskočit.  

 

Přichystal jste od svého nástupu 
do funkce nějaké změny, novinky? 

 
Hlavní změnou je, že jsem přivedl 
nového zástupce. Stal se jím Mgr. 
Jan Franz. Další novinkou je výuka 
informatiky, která bude probíhat 
od 4. do 9. třídy. Ostatní změny 
jsou spíše maličkosti, které se 
osvědčily během distanční výuky: 

omluvenky budou podávány pouze 
elektronicky, stejně tak platby,  
2. stupeň pak již nebude mít papí-
rovou žákovskou knížku.

Do budoucna se chceme při-
pravit hlavně na dotační projekty. 
Momentálně dáváme dohromady 
požadavky na rekonstrukci ICT 
infrastruktury školy (aby ve škole 
byla fungující WIFI jak pro učitele, 

tak žáky, hlavní vchod byl vybaven 
videotelefonem atd.). 

Jste spokojen se stavem školy? 
 

Škola je na tom dobře, a to jak 
počtem žáků, tak technickým 
vybavením. Samozřejmě jsou věci, 
které se musí opravit, například 
zrekonstruovat toalety v druhé 
budově, vyřešit vchodové dveře, 
které jsou při otevírání pro menší 
žáky moc těžké atd. Ale celkově 
jsem spokojen. Přes léto se opravi-
ly podlahy ve dvou učebnách, 
schodiště před hlavním vchodem, 
vyměnilo se 19 dveří.  

 
Kolik k vám nastoupilo prvňáčků? 
Kolik dětí máte ve škole?

 
Nově nám na školu nastoupilo  
57 žáčků, z toho 14 do přípravné 
třídy a 43 do dvou prvních tříd.  
Ve škole je celkem 407 žáků.  

Za rozhovor děkuje 
Radim Tuček 

Bývalí kantoři se současnou ředitelkou Blankou Ježkovou (dole vpravo). Foto: Miroslav Zimmer 

ŠKOLNÍ ROK 

ZUŠ už veřejně
koncertuje

Loňský školní rok sice ovlivnil 
život Základní umělecké školy 
Litoměřice distanční výukou, ale 
od začátku nového se ve škole již 
plně vyučuje a dokonce i veřejně 
koncertuje. O tom se mohli 
přesvědčit návštěvníci vinobraní, 
a to na scéně nádvoří gotického 
hradu, kde vystoupili sólisté i 
orchestry ZUŠ Schizzo Band a 
Junior Band.  

   Škola  si letos připomíná 120 
let svého vzniku a také nedoži-
té sté narozeniny legendárního 
ředitele, hudebního skladatele 
Františka Maršálka.  Jeho činnost 
a dílo představí veřejnosti při 
koncertu 10.listopadu v Divadle 
K.H. Máchy. Oslavy jubilea založení 
školy zakončí ZUŠ v prosinci 
tradičním Vánočním symfonickým 
koncertem, na který hodlá pozvat 
také své bývalé žáky a absolventy.

Text a foto: Miroslav Zimmer
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DVACEt LEt EXIstENCE

Hospic se postaral o pět tisíc
nevyléčitelně nemocných
Hospic sv. Štěpána si letos připomíná dvacet let 
založení. Za tu dobu se v závěru života postaral  
o 5000 nevyléčitelně nemocných. Od r. 2001 po-
skytují zdravotní i sociální péči v lůžkové části  
s 24 lůžky a od r. 2014 i v domácím, mobilním 
hospici s dojezdem 30 km.

Závěr života je těžkým, ale i důležitým obdobím. Důleži-
tým pro ty, kdo odcházejí, i pro ty, kteří zůstávají.  
A v hospici věří, že může být i krásným. Vždyť tak, jako 
zapadající slunce vykresluje v krajině ty nejkrásnější 
kontury, může i podvečer života vrhnout nové světlo 
na prožitý život. Hospic chce být v těchto chvílích 
nemocnému i jeho rodině nablízku a pomáhat.

Garantuje nemocnému a jeho blízkým, že nebu-
dou sami, nemocný nebude trpět nesnesitelnou bo-
lestí a jinými tělesnými obtížemi, za všech okolností 
bude zachovávána lidská důstojnost a jedinečnost. 

O naplnění tohoto poslání se společně stará téměř 
90členný tým zaměstnanců v přímé péči  
i v podpůrných profesích, od lékařů, sester, ošetřovate-
lů, sociálních pracovníků a terapeutů, kteří se starají  
o nemocné a jejich rodiny, až po pracovníky  
v ekonomickém, provozním a administrativním úseku, 
kteří zajištují provozní chod i finanční zázemí hospi-
ce. Hospicová péče funguje dobře také díky mnoha 
dobrovolníkům. 

Činnost je financována vícezdrojově – část nákladů 
hradí zdr. pojišťovny, část pokryjí dotace ze státní-
ho rozpočtu a ze samosprávy měst a obcí, část si 
hradí klienti a část nákladů pokrývají dary fyzických 
i právnických osob. Proto hospic kromě hlavní, 
zdravotnické činnosti pořádá často kulturní a spole-
čenské akce benefičního charakteru. Díky štědrosti 
dárců tak může své služby udržovat i rozvíjet.       /leg/ 

BENEFICE  

Diakonie zve
na aukci s Chantal

Diakonie 
srdečně zve 
na tradiční 
benefiční 
aukci, která 
proběhne ve 
čtvrtek 4. lis-
topadu v sále 
hradu. Ve-
čerem bude 
opět provázet 
herečka  
a zpěvačka 

Chantal Poullain. Na dražebním 
seznamu najdete jak známá díla 
od renomovaných umělců, tak i 
díla našich klientů a podporova-
telů. Zájemci se mohou již nyní  
registrovat  
na litomerice@diakonieltm.cz.  
V případě zhoršení epidemické 
situace se celá aukce přesune  
do online prostředí.  

Výtěžek benefice poputuje  
na spolufinancování rekonstrukce 
domu v Kamýcké ulici, kde vzniká 
nové chráněné bydlení na míru  
pro dospělé lidi s mentálním posti-
žením. Rekonstrukce je  
v plném proudu, noví obyvatelé  
se nastěhují v lednu 2023. 

Sledujte stránky www.diako-
nieltm.cz nebo facebookový profil 
střediska „Diakonie Litoměřice“, 
kde budou aktuální informace  
k průběhu celého večera. 

Vendula Poštová,
PR pracovník Diakonie 

REKAPItULACE 

Rok oslav ještě nekončí
Pandemie covidu ovlivnila 
podobu letošního kalendáře akcí 
nesoucích se ve znamení oslav 
dvaceti let Hospice sv. Štěpána. 

Místo jedné velké oslavy se usku-
tečnilo několik menších.  
V únoru, kdy je skutečný výroční 
den (1.2.), šlo jen o symbolickou 
připomínku ještě v přísném pro-
tiepidemickém režimu. V květnu 
mnozí slavili Během pro hospic, 
ale v individuální formě. V červnu 
se sešli na zahradě hospice 
především současní i bývalí 
zaměstnanci. V létě uspořádal 
hospic také výstavu fotografií 
Jindřicha Štreita s tematikou 
domácího hospice, a to v Galerii 
gotické dvojče. Zapojil se  
i do celosvětového projektu „Be-

fore I die, I want  to..“ ( v překladu 
Než zemřu, přál bych si..“)  
a instaloval na několika místech  
v Litoměřicích obří panel, na který 
mohou lidé psát svá přání a po-
přemýšlet, co je v životě důležité.

Poslední významná část oslav 
proběhla 14. září na hradě jako 
Výroční večer s benefiční aukcí pro 
hospic se skvělým výtěžkem  
230 000 Kč, které budou využity  
na rekonstrukci místnosti poslední-
ho rozloučení, stejně jako výtěžek 
letošního koncertu Nadačního 
fondu Kalich ve výši 50 tisíc korun.

Dvacáté výročí je i příležitostí ke 
změně a aktualizaci vizuální identity. 
Ve spolupráci s grafickým Studiem 
Svéráz vzniklo krásné logo, které 
zachovává symbol slunečnice jako 
mezinárodního hospicového hnutí, 
ovšem dává jí nový, moderní ráz. 
V novém kabátku už hospic vydal 
almanach 20 let hospice nebo vý-
roční zprávu, v obchodě Bona Fide 
si také můžete propagační předmě-

ty v novém designu zakoupit.
Hospic připravuje ještě 

podzimní celorepublikovou 
kampaň DOMA, která směřuje k 
podpoře domácích a mobilních 
hospiců. V rámci té bude  
6. 10. promítnut v kině oceňovaný 
dokument Jednotka intenzivního 
života o paliativní péči v Čechách. 
V listopadu pořádá hospic  
XV. konferenci paliativní péče  
pro odbornou veřejnost. Prosinec 
bude ve znamení sbírky Rozsviť-

me hvězdu pro hospic a Živého 
Betléma.

Hospic děkuje všem, kdo ho 
za dlouhou dobu jeho existence 
jakkoliv podpořili a pomáhali mu 
překonávat i existenčně náročná 
období. Máme přátele po celé naší 
zemi a občas i dál. I díky vám mů-
žeme poskytovat odbornou a stále 
laskavou péči lidem v závěru života 
a jejich blízkým.

Za tým Hospice sv. Štěpána 
Zuzana Legnerová

Vlastnoručně vyrobený dárek předal litoměřickému 
hospici akademický sochař Libor Pisklák. Je jím 
bronzová busta kněze a lékaře Ladislava Kubíčka, za-
vražděného v roce 2011 na faře v třebenicích, který 
podporoval zakládání hospiců. Výjimečný vztah  
k němu má i ředitelka hospice sv. Štěpána Monika 
Marková. Foto Eva Břeňová

Výsledky úspěšné aukce, kterou moderoval starosta Kravař (vpravo), 
potěšily ředitelku hospice Moniku Markovou (v černém), stejně jako 
primářku hospice Petru Klimeckou  (v modrém) a  vrchní sestru Marti-
nu Vojtíškovou (zcela vlevo). Foto: Eva Břeňová
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TÝDEN KNIHOVEN | 4. - 9. 10. 

•  Registrace ZDARMA všem stu-
dentům 1. ročníků středních škol
Akce platí pro nové čtenáře od 15-26 
let, s potvrzením o denním studiu.
•  Amnestie pro zapomnětlivé 
čtenáře! Všem čtenářům budou 
při vrácení knih po termínu 
odpuštěny poplatky za pozdní vrá-
cení! Platí od 4. do 9. 10. 2021.

Pasování na rytíře řádu čtenář-
ského | po - pá
Pasování žáků druhých tříd 
na rytíře řádu čtenářského je 
každoroční tradicí knihovny. Noví 
druháčkové získají pasovací listinu 
a průkazku do knihovny. 
Ulov si svou knihu 
Hra pro celou rodinu. Najdete-li 
dle zadaných indicií ve městě 
schovanou knihu – je vaše.
Sledujte FB stránky knihovny.

Út 5. 10. | 17.00
Devět bran - Jan Velek
Galerie knihovny | vstupné 50 Kč. 

So 9. 10. | 10.00
Den D | klub deskových her
Galerie knihovny | zdarma.

Út 12. 10. | 17.00
Apulie – Jana Štefaniková | bese-
da. Kraj oliv a ovoce, vyprahlých 
skal, starobylých městeček, 
drsného pobřeží s přístavy a 
pitoreskních domků Trulli. Galerie 
knihovny | vstupné 50 Kč. 

Pá 15. 10. | 17.00
Regresní terapie | Rodové linie 
| Diagnostika tarotem. Lektorka 
Eva Bříšková 
Trápí vás fyzické nebo psy-
chické potíže? Máte problémy ve 
vztazích? Regresní terapie hledá a 
nachází příčiny psychických  
a psychosomatických obtíží 
v traumatech z minulosti.

DNY ZDRAVÍ | zdarma 
•  Po 18. 10. | 17.00 
Klub celiakie Litoměřice
Přednáška s MUDr. Štěrbou. 
•  Út 19. 10. | 17.00
Nejsem blázen, abych chodil na 
psychoterapii!
Beseda s psychoterapeutkou 
Mgr. Helenou Kotovou, která vám 
představí nejčastější mýty a klišé, 
které se váží k psychoterapii. 

St 20. 10. | 18.00
Hrady Ústeckého kraje | přednáška
Středověké pevnosti v okolí Ústí 
n. L. a Litoměřic, Rostislav Pro-
cházka. Galerie | vstupné 50 Kč.

Výstava ltm. sochařky Alžběty 
Kumstátové. 2. patro, zdarma.

Knihovna 
Karla Hynka Máchy

KONCEPCE MĚstA

Třetinu obyvatel tvoří senioři
Udržení a rozvíjení stávající 
kvality a hustoty sítě sociálních 
služeb a organizace volnoča-
sových aktivit je hlavním cílem 
koncepce proseniorské politiky, 
kterou na následující čtyřleté 
období schválili před několika 
dny radní.

Počet obyvatel žijících v Litoměři-
cích k 1. lednu 2021 je 24 183. 
Z tohoto počtu je 6 519 osob 
starších 60 let (27 %) a 1 092 
osob nad 80 let (4,5 %). „Vnímá-
me potřeby této věkové skupiny. 
I nadále hodláme prostřednic-
tvím různých společenských, ale 
i osvětových akcí podporovat 
setkávání seniorů a posilovat 
mezigenerační vztahy, které 
předchází sociálnímu vyloučení 
seniorů,“ uvedl v této souvislosti 
starosta Ladislav Chlupáč. 

„Pořádáme například Místa 
přátelská seniorům, podporuje-
me spolky a kluby, například 
Klub seniorů, spolek LiPen, Klub 
aktivního stáří, hudební uskupení 
Druhý dech, jsme organizátory 
vánočního a červnového setkání 
s hudbou a tancem pro seniory,“ 
jmenuje vedoucí odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví Renáta 
Jurková seniory oblíbené akce.  

Město Litoměřice vnímá 
také potřebu podpory bydlení 
dostupného seniorům. Jedním  
z cílů koncepce je proto vyčleně-

ní 92 bytových jednotek  
z bytového fondu města slouží-
cích soběstačným seniorům  
nad 65 let, kteří se ocitají v tíživé 
sociální situaci.

Silné i slabé stránky Litomě-
řic definuje v koncepci Swot 
analýza. „Vnímáme ji jako důleži-
té vodítko pro naše budoucí cíle. 
Díky těmto výsledkům vidíme, 
co se ve městě s ohledem na 
proseniorskou politiku daří, ale 
i to, kam je třeba se v příštím 
období zaměřit,“ upozornila Boh-
dana Dojčinovičová, která má  
na oddělení komunitního 
plánování tuto oblast na sta-
rosti. /hroch, eva/

KNIhOVNA 

Ředitelka: Ráda bych
do veřejného prostoru 
Knihovna Karla Hynka Máchy má od září novou ředi-
telku Ing. Bc. Martinu Vondrákovou. Pětatřicetiletá, 
dnes již bývalá marketingová manažerka města 
Litoměřice vystřídala na pozici Karla Tománka, kte-
rý byl jmenován děkanem DAMU. Martina Vondrá-
ková, jež do Litoměřic dojíždí ze Sulejovic, by ráda 
knihovnu ještě více přiblížila veřejnosti.

„Knihovna není jen místem půjčování knih. Je také 
prostorem pro setkávání lidí a vzájemnou inspiraci,“ 
vysvětlila nová ředitelka. Její vizí je proto například 
vytvoření místa, které vybídne k delšímu pobytu  
a kde se budou lidé moci setkávat a bavit tak, aby 
přitom nerušili další čtenáře. „Ráda bych do budouc-
na knihovnu rozšířila i ven, do veřejného prostoru,“ 
dodala Martina Vondráková.

Další možnost rozvoje vnímá ředitelka v umožnění 
nerušeného studia čtenářům, kteří v knihovně hledají 
informace pro studijní práce. „Tichou studovnu by 
mohli ocenit především studenti pro psaní referátů či 
seminárních prací. Prostory knihovny k tomu poskytují 
vhodné tvůrčí zázemí,“ upřesnila ředitelka. Knihovna by 
pod jejím vedením mohla doznat i dalšího technického 
rozvoje v podobě automatizace půjčování a vracení 

knih. Martina Vondráková klade dále důraz na obecnou 
propagaci aktivit knihovny, přilákání nových čtenářů  
a posílení vzdělávací funkce knihovny.

„Sama jsem knihomol. Čtu od předškolního věku. 
Knihy jsou má vášeň, hromadím je. Je to můj velký 
koníček,“ prozradila Martina Vondráková. I z toho 
důvodu vnímá potřebu orientovat knihovnu na skupinu 
podobně zaměřených čtenářů. Anna Hrochová 

Novou ředitelkou Knihovny K. h. Máchy je Martina 
Vondráková. Foto:  Eva Břeňová

Jednou z nejoblíbenějších akcí, 
které pro seniory každoročně 
pořádá město, je plavba lodí  
s muzikou (foto 1). Vydařený byl 
31. srpna také Den seniorů (foto 
2) konaný na koupališti, na jehož 
organizaci nese velkou zásluhu 
paní Emílie Kuderová. 
Fota: Filip Klieštík a Radim tuček
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Plavání v bazénu zdarma, 
kruhové tréninky, skupinové 
běhání i sleva na masáž, to je 
jen zlomek z nabitého programu 
Dnů zdraví, říjnové akce pořá-
dané městem Litoměřice s cílem 
upozornit na důležitost prevence 
a zdravý životní styl. 

„Chceme přivést lidi k pohybu, 
pomoci jim zlepšit kondici před 
zimou,“ nastínil Jan Vochomůrka 
z oddělení komunitního plánování 
Městského úřadu v Litoměřicích. 
Právě říjen může být ideálním 
časem, kdy začít se sportem.

Dny zdraví zahrnují jak velké 
množství fyzických aktivit, tak  
i péči o tělo a duši. „Po celý měsíc 
mohou občané využívat slevu  

na masáže, nabízíme i přednášky o 
zdravém stravování. Za zmínku stojí 
besedy o psychice, duševní ne-
pohodě a metodách, kterými ji lze 
zlepšit,“ upřesnil Jan Vochomůrka.

Dny zdraví začaly 3. října.   
Na plavání zdarma se můžete 
těšit ve dnech 4., 6., 18., 20., 
24. a 28. října, kruhový trénink 
zdarma proběhne ve dnech  
3., 17. a 24. října. Poslední akce 
se uskuteční v neděli 31. října. 
Přednáška o zdravém životním 
stylu dětí s fitness trenérem  
a kulturistou Ondrou Pospíšilem 
začíná ve Fitness centru Beseda 
v 15 hodin. Další podrobnosti  
o akci i programu naleznete  
na www.komplanlitomerice.cz.

/hroch/

DDM ROZMARÝN

15. 10. od 17 h
Večer deskových her
Přijďte si vyzkoušet některé  
z řady našich deskovek, nebo 
přineste svou a naučte ji ostat-
ní. Akce vhodná pro jednotlivce 
i rodiny s dětmi.

15. 10. od 17 h
Večerní keramika
Vhodné pro všechny věkové 
kategorie. Cena lekce: dospělí 
300 Kč, děti 200 Kč.

16. 10. od 9 h
Drakiáda
Výroba a pouštění draků na Bílé 
stráni, opékání buřtů u Pokra-
tického rybníka (buřty s sebou 
vlastní). 9–12 h Výroba draka 
50 Kč/ks, dětské dopravní hři-
ště. 14.30–18 h Pouštění draků. 
Ve 14.30 hod. sraz u Penny  
v Pokraticích. Nahlášení na vý-
robu draků do 8. 10. 2021.

16. 10. od 10 h
Pokémon TCG turnaj
Turnaj pro členy ZÚ i veřejnost. 
Přijď si vyzkoušet turnajové 
hraní téhle super hry. Účastníci 
si odnesou nové karty, vítěz 
dokonce EX/GX/V kartu.  
Cena 40 Kč.

16. 10. od 9 h
Turnaj Magic: The Gathering
Turnaj pro začínající i pokročilé 
hráče. Cena 30 Kč

16. 10. od 9 h 
Rozmarýnská kreativní dílna
Dekorování plátěné tašky. Dílna 
pro děti od 5 let.  
Cena 60 Kč/ks.

17. 10. h
Vyčisti les
Není-li vám příroda lhostejná, 
přijďte nás podpořit na II. 
ročník úklidové akce Vyčistiles. 
Soutěžíme o 6 000 Kč na nákup 
materiálů pro přírodovědnou 
sekci DDM. Sraz u DDM. Rukavi-
ce s sebou.

27. a 29. 10. 
Podzimní příměstský tábor
Přihlášky podávejte nejpozději 
do 21. 10. Minimální počet dětí 
pro konání tábora: 4.

31. 10. od 17 h
Halloweenské putování
Halloweenská lesní stezka  
po Mostné hoře. Start lampi-
onového průvodu je v Jirás-
kových sadech u fontány.  
S sebou strašidelné masky  
a lampiony. Vstupné dobrovolné.

DOPRAVNÍ hŘIŠtĚ

Zábavný den pro děti zakončí sezonu
Dětské dopravní hřiště se uzavře 23. října. Na tento 
den připravil Dům dětí a mládeže Rozmarýn pestrý 
program pro celou rodinu.

„Zakončení sezony na hřišti bude aktivní. Těšit 
se můžete na královskou jízdu na koloběžce nebo 
soutěž s reflexními prvky,“ doporučila ředitelka DDM 
Rozmarýn Zuzana Bendová.

Rozmarýn, který je provozovatelem dětského do-
pravního hřiště, musel letos aktuálně reagovat na proti-
covidová opatření. Dětské dopravní hřiště bylo nuceno 
ukončit svůj provoz v prezenční formě. Neprobíhaly zde 
zájmové kroužky, výuka dopravní výchovy, lekce pro 
mateřské školy, školní družiny, provoz pro veřejnost ani 

další organizované skupiny včetně příležitostných akcí. 
I přes uzavřené dopravní hřiště v době protiepide-

mických opatření děti o dopravní výuku nepřišly. „Naši 
lektoři připravili dětem on-line výuku, kterou se jim 
podařilo podat příjemnou, zábavnou formou. Způsob, 
jakým byla výuka provedena a také kvalita obsahu 
jednotlivých lekcí, byly unikátní v celé republice. Podle 
informace od BESIP žádné jiné dětské dopravní hřiště  
v ČR tuto formu výuky neposkytovalo. Celkem bylo 
odučeno 15 čtyřhodinových lekcí pro 26 škol z okresu 
Litoměřice s účastí 626 žáků ze 4. tříd ZŠ, při výuce 
jsme měli účast 100%,“ dodala ředitelka Zuzana 
Bendová.

Hřiště se otevře opět na jaře 2022. /hroch/

FINANČNÍ PODPORA

Lepší kroužky než ulice
Padesát tisíc korun. Takovou 
částku vyhradilo město na pod-
poru zájmových kroužků dětí  
z nízkopříjmových rodin. 
Jednotlivec přitom může do-
sáhnout na finanční podporu ve 
výši 1 500 Kč na celý školní rok  
2021 až 2022, která pokryje  
i dvě zájmové činnosti.

„Stačí jen vyplnit žádost a 

donést ji do konce října na 
podatelnu městského úřadu. 
Není potřeba dokládat příjmy,“ 
vysvětlil Jan Vochomůrka  
z oddělení komunitního 
plánování městského úřadu. 
Finální výběr dětí, které město 
podpoří, záleží především  
na jejich skutečném zájmu.  
„Na základě žádosti komuni-
kujeme se školami, které děti 

navštěvují,“ vysvětlila vedou-
cí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví městského úřadu  
Renáta Jurková. 

Město podporuje děti  
v kroužcích, které si samy 
vyberou. Největší zájem bývá 
nejčastěji o kroužky sportovní, 
tvořivé, o výtvarné aktivity, ale 
také o turistický kroužek. Město 
tímto způsobem podporuje 
rozvoj rodinné politiky, jejímž ko-
ordinátorem je odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví městského 
úřadu. /hroch/

ROZMARÝN 

Zájem předčil 
očekávání 
Většina kroužků v DDM Roz-
marýn je kapacitně naplněna. 
V některých případech byla 
navýšena kapacita o další sku-
pinu, což je konkrétně případ 
hry na kytaru. 

„Zájem rodičů předčil naše 
očekávání. Zřejmě tu sehrála 
velkou roli i řadu měsíců trva-
jící pandemie, neboť zejména 
sportovní kroužky máme úplně 
plné. Po různých omezeních, 
kdy děti nemohly sportovat, 
rodiče tuto zájmovou činnost 
poptávali nejvíc,“ potvrdila Ilona 
Bayerová, zástupkyně ředitelky 
DDM Rozmarýn s tím, že nejvíce 
přihlášených dětí je ve věkovém 
rozpětí od 5 do 12 let.

Zájem byl i o nové kroužky, 
například o Slackline, což je 
balancování, chození či skákání 
na popruhu upevněném mezi 
dvěma body (například stromy).

Veškeré informace o krouž-
kách (včetně jejich naplněnosti) 
najdete na webových stránkách 
Rozmarýnu: 
 www.ddmrozmaryn.cz/krouzky

/tuc/
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Severočeská galerie výtvarného 
umění zahajuje zimní sezonu  
20. října. Otevírací doba říjen – 
květen: st – ne 10:00 – 17:00 h.

Stálá expozice Gotika 
(Michalská 29/7). Od 20. října je 
znovu zpřístupněn výběr z nejvý-
znamnějších památek regionální-
ho gotického umění z 13. – 16. 
století, a to včetně výjimečného 
oltáře Mistra litoměřického oltáře 
(1500 – 1505). Dne 28. října a 17. 
listopadu je vstup zdarma. 
 
Muzeum insitního umění
(Mírové nám. 24/16, zadní trakt). 
Dne 20. října bude znovu zpří-
stupněna stálá expozice Muzea 
insitního umění. 21. října od 16 
hod. se koná komentovaná pro-
hlídka stálé expozice. 28. října a 
17. listopadu je vstup zdarma. 

Diecézní muzeum
Mírové nám. 24/16 (přední trakt), 
je z důvodu nutné rekonstrukce 
dočasně uzavřeno. 

www.galerie-ltm, FCB a IG. 

GALERIE  

INFORMUJEME 

Vánoční strom bude svítit 
již první adventní neděli
Slavnostní rozsvěcení stromu 
spojené s doprovodným kul-
turním programem se  
v Litoměřicích uskuteční již  
v pátek 26. listopadu, tedy před 
první adventní nedělí.

Na zastupitelstvu města o tom 
informovala ředitelka Městských 
kulturních zařízení Michaela 
Mokrá. 

Program na Mírovém náměstí 
zpestří nejen první, ale i druhý 

adventní víkend. V pátek  
10. prosince totiž začnou 
vánoční trhy, které budou pro-
bíhat každý den a vyvrcholí den 
před Štědrým dnem. „Kupní síla 
bohužel není v Litoměřicích ta-
ková, aby trvaly nepřetržitě celý 
měsíc již od rozsvícení stromeč-
ku,“ vysvětlila ředitelka Mokrá.

Vánoční výzdoba na náměstí 
je rok od roku bohatší. „Na nové 
dekorace se můžeme těšit i le-
tos,“ přislíbil místostarosta Karel 
Krejza. /eva/  

Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města vy-
chází každé dva měsíce zdarma 
v nákladu 11 700 ks. 
Vydavatel Město Litoměřice, 
Mírové náměstí, 412 01.
IČO: 263 958. 
Zapsán Ministerstvem kultury 
do evidence periodického tisku 
pod evidenčním číslem MK ČR 
E 17395.
Redakční rada: šéfredaktor 
zpravodaje Ing. Eva Břeňová 
(eva), Lukas Wünsch, Tomáš 
Sarnovský, Ing. Venuše  
Brunclíková a Václav Sedlák.
Tiskne Samab Brno, distribuce 
Česká pošta.
Příspěvky je možno zasílat na 
e-mail: zpravodaj@litomerice.
cz. Uzávěrka 15. dne měsíce 
předcházejícího vydání.
Redakční rada si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit a po 
stylistické stránce upravovat. 
Autoři nesou odpovědnost za 
obsah svého příspěvku.

ZáPIsy DO KRONIKy

Zašlete své „covidové“ příběhy 
Pandemie Covidu-19 nám všem změnila životy. 
Je důležité tuto dobu zaznamenat, vytvořit její 
otisk pro budoucí generace. Kronikářka Jana 
Stojanovová se proto ve spolupráci s Knihovnou  
K. H. Máchy a městem Litoměřice rozhodla požá-
dat všechny občany se vztahem k Litoměřicím 
o pomoc při zachycení očitého svědectví doby 
covidové. 

„Zavzpomínejte, jak jste žili, jak vám „doba covi-
dová“ změnila život, zda vám někoho nebo něco 
vzala či naopak přinesla,“ vyzvala kronikářka Jana 
Stojanovová.

Do kroniky je možné kromě životních příběhů 
zaznamenat také autorské básně či kresby s téma-

tikou současné doby: „Vítáme nejen osobní příběhy 
či úvahy, ale i rozhovor s kýmkoliv, kdo vám připadá 
zajímavý a koho se pandemie osobně dotkla. Složte 
báseň, nakreslete obrázek,“ dodala kronikářka s tím, 
že tato díla se stanou součástí zápisu do Kroniky 
města Litoměřic za rok 2021 nebo sborníku vy-
daného Knihovnou K. H. Máchy.

Své texty či obrázky můžete zaslat elektronicky 
na e-mail: akvizice@knihovnalitomerice.cz, poš-
tou na adresu: PO Knihovna K. H. Máchy, Mírové 
náměstí 26, 41201 Litoměřice (na obálku uveďte 
heslo: KRONIKA) nebo osobně odevzdat na oddělení 
Registrace (přízemí knihovny) nejpozději  
do 3. 12. Kontaktní osobou je Jana Stojanovová 
(tel.: 728 483 196). /hroch/

KULtURNÍ PAMátKA

Graduál je zpět v Litoměřicích 
Po 24 letech se do Litoměřic  
z Národního archivu v Praze, kde 
byl zrestaurován a zdigitalizován, 
vrátil Litoměřický graduál. Jde  
o jeden z největších uměleckých 
a kulturních skvostů dochovaných 
na území naší republiky.

Pochází ze 16. století a letos  
v dubnu byl prohlášen za archivní 
kulturní památku. Knihu s litur-
gickými zpěvy vážící téměř 50 ki-
logramů měli návštěvníci možnost 
mimořádně vidět v průběhu dvou 
zářijových dnů. Příležitosti využilo 
zhruba šest stovek lidí, přičemž 
řada z nich zavítala i na přednášku, 
v jejímž průběhu zazněly informa-
ce o způsobu náročných restaurá-
torských prací. 

Graduál byl vyroben přímo  
pro Litoměřice, což je patrné hned 
z druhé kresby, kde je vyobrazen 
litoměřický znak. Patřil latinskému 
literátskému bratrstvu působícímu 
při kostele Všech svatých. Sice 
není přesně datovaný, ale na zákla-
dě rozboru odborníci předpokládají 
jeho dokončení a předání bratrstvu 
v roce 1517.

Především ve své první polovině 
je velmi bohatě ilustrovaný a mu-

selo trvat roky, než byl kompletní. 
Díky úctyhodným rozměrům viděli 
na texty všichni zpěváci na kůru 
kostela, kde byl graduál dlouhá 
desetiletí umístěn. V 18. století ho  
za svůj majetek prohlásilo město, 
což jej zřejmě zachránilo. V roce 
1784 se totiž bratrstva rušila a 
jejich majetek byl prodáván  
v dražbě. Pro spoustu podobných 
graduálů to znamenalo konec, byly 
rozprodány a poztrácely se.

„Vzhledem ke křehkému stavu 
graduálu a přísným pravidlům  
pro vystavování nelze odhadnout, 
kdy bude toto unikátní dílo opět 
fyzicky představeno veřejnosti. 
Zájemci o jeho studium však 
nemusí zoufat. Na webu Státního 
oblastního archivu v Litoměřicích 
je zpřístupněna kompletní digi-
tální kopie,“ informoval jeho ředitel 
Vítězslav Lisec. /eva,

využito archivních pramenů/

Graduál byl po dva zářijové dny vystaven ve státním oblastním archivu 
v Litoměřicích. Na snímku jeho ředitel Vítězslav Lisec. Foto: Karel Pech

FOTOVÝSTAVY  

•  Fotogalerie nemocnice:  
v listopadu a prosinci představí 
fotografické „Etudy“  geodet  
a publicista František Janovský
•  V divadle zakončí letošní 
program výstav místní foto-
grafové Petr Hermann a Miroslav 
Zimmer. Expozice „Něco o krajině“ 
a „Poezie foto-grafiky“ uvidíte  
od listopadu do prosince
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KULtURAŘÍJEN
2. 9. – 31. 10. Amerika
Výstava fotografií Daniela 
Šperla, přístupná v době 
konání divadelních představení   
a v době otevření pokladny 
(každou středu od 15 do 18 h.) 
Divadlo K. H. Máchy

1. - 29. 10. Středohoří a jiné
Výstava obrazů a kreseb Vác-
lava Lepičovského. 
Hradní galerie

1. – 31. 10. Dny zdraví
Je čas udělat něco pro své 
zdraví. Z široké nabídky aktivit 
si vybere každý. Více informací 
na www.komplanlitomerice.cz 

2. 10. 
Podzimní sborové dny
Festival sborového zpěvu  
s Canticou Bohemicou. 
Kostel Všech svatých, 16 h

Ples k 50. výročí  
ZŠ U Stadionu
Bohatý program, tombola, 
spousta aktivit, zábavy a tan-
ce bývalých žáků, pedagogů, 
rodičů i přátel školy. 
Kulturní a konf. centrum, 20 h

3. 10. Den zvířat
Živá zvířátka z Adélčina dvo-
rečku, tvořivá dílnička, krmení 
zvířat i jízda na poníkovi.
DDM Rozmarýn, 13 – 16 h

Den architektury 
Rakousko severozápadní drá-
hou I - komentovaná vycházka. 
Sraz před budovou nádraží 
Litoměřice – město, 14 h
Rakousko severozápadní drá-
hou II - komentovaná projekce 
Káva s párou, 15:30 h

4.10. Taneční odpoledne  
pro seniory
Zábava s občerstvením  
za doprovodu Rosti Pechouš-
ka. Kulturní a konferenční 
centrum - velký sál, 14 – 17 h

4., 11., 18. 10.  
Cihelna se hýbe 
Kondiční cvičení pro dospělé a 
mládež od 15 let. 
Rákosníčkovo hřiště, 18:30 h

7. 10. Papučový den
Den, kdy si lidé papuče berou 
všude s sebou. Vyjadřují tím 
podporu Hospici sv. Štěpána. 

8. 10. Španělský večer
Dobré jídlo a pití s Mírou 
Láskou. Degustační místnost, 
Kulturní a konferenční cent-
rum, 18 h

9. 10. 
Vodník Česílko
Pohádka a výtvarná dílna. 

Divadlo K. H. Máchy, 15 h

Oběd zdarma pro všechny
Projekce filmu a následná 
beseda s Jitkou Cardovou – 
aktivistkou a propagátorkou.
Letní kino, 18 h

11. 10. Svatba bez obřadu
Příjemná komedie. Divadelní 
společnosti Háta. 
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

12. 10.  
11. regionální přebor Úst. 
kraje v přespolním běhu
V rámci závodu open závod 
pro školy. Mostná hora, 10 h

Závody v běhu  
na Mostné hoře
V rámci závodu se uskuteční 
náborový přebor Ústeckého 
kraje pro zdravotně handica-
pované. 
Mostná hora, 10 h

15. 10. Neperte se, 
prosím Vás!
Izraelská komedie plná břitké-
ho humoru divadla Palace 
Praha.
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

16. 10. 
Krajská výstava psů
Oblíbená atraktivní přehlídka 
našich domácích mazlíčků.
Zahrada Čech, 9 – 15 h

Drakiáda 
Výroba a pouštění draků s 
DDM Rozmarýn na Bílé stráni, 
9 – 12 h. Opékání buřtů u 
Pokrat. potoka, 14:30 – 18 h

Holki live
Pro velký úspěch na speciální 
přání další koncert oblíbené 
dívčí skupiny. 
Shaker bar, 23 h

17. 10. Vyčisti les
II. ročník úklidové akce. 
DDM Rozmarýn, 10 h

Modrovous
Hra plná symbolů, touhy a 
nenaplněných přání v podání 
Li-Di Litoměřice. 
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

20. 10. Jakub Smolík
Koncert věčného romantika  
s doprovodnou kapelou. 
Kulturní a konferenční cent-
rum, 19 h

22. 10. 
Cihelna se hýbe
Zábavné sportovní odpoledne 
pro děti od 4 do 10 let. 
Rákosníčkovo hřiště, 15 h

Litoměřická notička
24. ročník sborového festivalu 
ZŠ Boženy Němcové. 
Varhaní sál ZŠ. 10 h a 18 h

LiStOVáNí
Cyklus scénického čtení ten-
tokráte s knihou Soběstačný 
autorky Zuzany Dostálové. 
Káva s párou, 17 h

Caveman
„Obhajoba jeskynního muže“, 
kterou napsal Rob Becker, 
představuje humorné pře-
mýšlení o rozdílech mezi muži 
a ženami a o tom, jak tyto 
rozdíly vyvolávají často nedo-
rozumění. V představení pro 
jednoho herce učinkuje Honza 
Holík. 
Kulturní a konferenční cent-
rum, 19 h

23. 10. Jazz & Blues LT
Jazzbluesový festival. 
Music club Baronka, 20 h

24. 10. Rukojmí bez rizika
Francouzská komedie s 
kriminální příchutí Agentury 
Harlekýn. 
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

26. 10. Dana Čechová  
& Václav Tobrman Band
Hudební večer. 
Hradní sál, 17 h

31. 10. 
O perníkové chaloupce
Loutková pohádka Sváťova 
dividla. 
Divadlo K. H. Máchy, 10 h

Halloweenské putování
Přijďte otestovat svou odvahu 
v lampionovém průvodu straši-
delných masek. Start  
v Jiráskových sadech 17 h

LISTOPAD
1. 11. – 31. 12. Etudy
Výstava fotografií geodeta a 
publicisty Františka Janovské-
ho z Michalovic. 
Nemocnice Litoměřice

1. 11. – 31. 12.
Něco o krajině a Poezie foto 
- grafiky
Výstava fotografií Petra Her-
manna a Miroslava Zimmera.
Divadlo K. H. Máchy

3. 11. Prolomit vlny
Milostný příběh o velké vášni, 
víře a obětavosti bez hranic  
v podání Vip art company. 
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

4. 11. Benefiční aukce  
s Chantal Poullain
Společenský večer Diakonie 
ČCE. 
Kulturní a konferenční cent-
rum – hradní sál, 18 h

5. – 6. 11.Škola
Prezentace středních škol a 
učilišť. Zahrada Čech

6. 11. O pejskovi a kočičce, 
jak zachránili hrad
Muzikálová pohádka Metropo-
litního divadla Praha. 
Kulturní a konferenční cent-
rum, 15 h

10. 11. 
Koncert ZUŠ ke 100. výročí 
narození Fr. Maršálka 
Divadlo K. H. Máchy, 18 h

Pokáč
Český písničkář a textař 
hrající na kytaru a ukulele, 
který získal v různých an-
ketách spoustu cen včetně 2x 
platinové desky za alba Vlasy 
i Úplně levej. V jeho písních se 
často nachází ironie, sarkas-
mus a nadsázka.
Kulturní centrum, 20 h

12. 11. Dopisy Olze
Projekt k uctění památky Vác-
lava Havla. 
Kulturní a konferenční cent-
rum - hradní sál, 19 h

14. 11. Sněhurka  
a sedm trpaslíků
Pohádka Sváťova dividla.
Divadlo K. H. Máchy, 10 h

15. 11. Trio tones
Koncert komorního souboru tří 
interpretů. 
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

17. 11. S tvojí dcerou ne
Komedie o tom, jak snadno 
spadnout do manželské krize 
a jak z ní ven v podání Agentu-
ry Harlekýn. 
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

19. 11. Král vín / Povídání  
o víně
Degustace nejlépe ohodno-
cených vín soutěže Král vín ČR
Kulturní a konferenční cent-
rum – degustační místnost, 
18 h

22. 11. David Deyl
Tour Děkuji! Jedinečný koncert 
zpěváka a skladatele Davida 
Deyla s mimořádnou barvou 
hlasu a sugestivním podáním 
svých vlastní písní u příleži-
tosti oslav jeho působení  
na hudební scéně.
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

26. 11. Rozsvícení  
vánočního stromku
Mírové náměstí

26. – 28. 11. Adventní trhy
Inspirace na vánoční dekorace, 
drobné dárky pod stromeček 
nebo jen tak nasátí vánoční 
atmosféry. Mírové náměstí

28. 11. O křišťálovém srdci
Pohádka a následná výtvarná 
dílna v režii CziDivadla. 
Divadlo K. H. Máchy, 15 h
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