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Budoucnost Dlouhé
ulice vás zajímá

Instalována bude
další fotovoltaika

Opravy hřbitova
musí pokračovat

Zefektivnit třídění
odpadů je prioritou

Veřejné projednání chystané
rekonstrukce se těšilo velkému
zájmu veřejnosti. Podněty byly
předány architektovi.

Projekt za deset milionů korun
se dotkne osmi školních objektů,
a to s cílem snížit energetickou
náročnost provozu.

Letos stejně jako v loňském roce
investuje město do revitalizace
hřbitova milion korun. Obnova
musí být systematická.

Zajímá vás, kolik odpadu jsme
vyprodukovali v letech 2018 až
2021? Zvyšujeme podíl tříděného
na úkor směsného?

/více na str. 2/

/více na str. 4/

/více na str. 5/

/více na str. 8 a 9/

KOMUNÁLNÍ VOLBY: 23. a 24. září

Do komunálních voleb
půjde devět subjektů
V Litoměřicích bude
o posty zastupitelů v zářijových komunálních volbách
usilovat devět subjektů. Politické strany, hnutí, koalice,
nezávislí kandidáti či sdružení
nezávislých kandidátů mohli na
příslušných registračních úřadech podávat kandidátní listiny
do 19. července.

Krpálek má otisk dlaně v muzeu
O další exponát v podobě otisku dlaně slavné osobnosti ve skle je
bohatší Muzeum Křišťálový dotek. Zároveň se jedná o zatím vůbec
největší dlaň, která je mezi dalšími přibližně čtyřiceti k vidění. Patří
judistovi Lukáši Krpálkovi, který velikostí překonal i akčního hrdinu
Stevena Seagala. Dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa do muzea
přijel slavnostně odhalit svůj otisk dlaně 20. července. Učinil tak na
pozvání místostarosty Václava Červína, pod jehož trenérským vedením
v juniorské reprezentaci před lety jako mladík začínal. Foto: Karel Pech

Volby se konají ve dnech
23. a 24. září. Kdo jsou lídři
kandidujících subjektů? Co
v Litoměřicích chtějí dokázat?
Informace naleznete v jejich
prezentaci, kterou přinášíme
na stranách 6 a 7.
Hlasovací lístek obdrží všichni
oprávnění voliči na adresu svého
trvalého bydliště nejpozději tři
dny před začátkem voleb, tedy
do 20. září. O hlasovací lístek

lze požádat také přímo ve volební místnosti v době konání
voleb.
/rz/

MĚSTO LITOMĚŘICE:
KANDIDUJÍCI SUBJEKTY
- ANO 2011
- Demokratická strana zelených
- ZA PRÁVA ZVÍŘAT – Sdružení
DSZ – Za práva zvířat a NK
- KSČM a Nezávislí kandidáti
pro Litoměřice
- Naše Litoměřice
- ODS
- Severočeši - Litoměřice
- Strana zelených, KDU-ČSL,
Piráti a TOP 09
- STAN a Sport a zdraví
- Svoboda a přímá demokracie

růst cen

JEDNÁNÍ

Město chystá nákup energií na burze

Zastupitelé se sejdou
ve čtvrtek 15. září

Rostoucí ceny energií významně
ukrojí z rozpočtu měst a obcí.
Město má dodávky energií zajištěné do konce roku.

Poslední řádné zasedání zastupitelů města před nadcházejícími
komunálními volbami se uskuteční
ve čtvrtek 15. září. Sedmadvacetičlenné zastupitelstvo aktuálně
složené ze šesti různých politických
subjektů se sejde v sále hradu
v 16 hodin. Program zasedání nebyl
v době uzávěrky vydání zpravodaje
ještě znám. Zájemci ho naleznou
nejpozději deset dní před konáním
na webu města.
/rz/

Nákup komodit (elektrické energie a zemního plynu) uskutečnilo
prostřednictvím burzy na dvouleté období již v roce 2020, a to za
následující ceny: elektrická energie 1 238 Kč / MWh, zemní plyn
404 Kč / MWh.

Město se nyní intenzivně připravuje na další burzovní nákup,
tentokrát s ohledem na nepředvídatelný pohyb cen pouze pro
příští rok. Energetická manažerka
města Romana Hönigová finišuje
s přípravou podkladů a ve spolupráci s burzovním dohodcem sleduje aktuální vývoj. „V posledních
dnech se na burze projevil mírný
pokles cen. Na doporučení dohodce však s nákupem na příští ob-

dobí ještě vyčkáváme. Nakoupeno
chceme mít nejpozději do října,“
uvedla energetická manažerka.
Je však zřejmé, že dojde k výraznému nárůstu cen. Kolikanásobný bude, nelze v tuto chvíli
odhadnout. Za rok 2021 zaplatilo město (včetně příspěvkových
organizací) za teplo, elektrickou
energii a zemní plyn celkem 38,6
milionu korun.
/eva/
Více k tématu na straně 4
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VÝZVA

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

UDÁLOST

Město hledá vánoční
strom pro náměstí

Budoucnost Dlouhé ulice není
Litoměřičanům lhostejná

Hasičské slavnosti navštívilo 27 tisíc lidí

V netradiční pozici se ocitlo
město Litoměřice. V současné
době totiž ještě neví, jaký vánoční
strom letos ozdobí Mírové náměstí. Že nejde o standardní situaci,
potvrdil vedoucí odboru životního
prostředí (OŽP) městského úřadu
Pavel Gryndler. „V květnu nebo
nejpozději v červnu již vždycky
máme z čeho vybírat. Letos se
nám však zatím nikdo nepřihlásil,“
sdělil Pavel Gryndler.
Lidé se OŽP sami ozývají,
pokud chtějí na svém pozemku
pokácet strom. Když si město některý z nich vybere jako vánoční,
zajistí mu kompletní servis od
pokácení po postavení na náměstí včetně převozu. „Jestliže
chce dárce dřevo z něj využít,
po svátcích strom rozřežeme a
přivezeme ho zpět,“ doplnil Pavel
Gryndler. Zájemci se mohou hlásit u Lenky Brožové (416 916
178), která má na OŽP na starosti městskou zeleň. Město potřebuje mít o vánočním stromu
jasno nejpozději do 30. září, neboť po tomto datu by již nastal
problém se zajištěním povolení
pro dopravu.
/tuc/

COVID-19

Zahájena byla další
vlna očkování
Zájemci o očkování proti Covid-19
se od 18. července mohou nechat očkovat čtvrtou posilující
dávkou. Nicméně rezervační
systém spustí ministerstvo
zdravotnictví až v polovině srpna. Do té doby je doporučeno
kontaktovat svého praktického
lékaře.
V souladu s kroky ministerstva
bude od 15. srpna připravena
i litoměřická nemocnice aplikovat
čtvrtou dávku vakcíny. „Vzhledem
k očekávanému vyššímu zájmu
obzvláště v prvních dnech
a týdnech doporučujeme se na
očkování předem registrovat. Vyhnete se tak případnému čekání,
které pro nikoho nebývá příjemné,“ uvádí ředitel nemocnice Vladimír Kestřánek, podle jehož slov
v litoměřické nemocnici v tuto
chvíli dobíhá pro registrované
aplikace druhých a třetích
dávek vakcíny, a to každý pátek
od 15 do 19 hodin.
„Čtvrtá dávka očkování je
určena všem zájemcům starším 18 let, u nichž od posledního očkování uplynuly alespoň
čtyři měsíce. U rizikových skupin
je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem,“ upozornila tisková
mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Jana Mrákotová.
/eva/

Velký zájem veřejnosti byl
o červnové projednání budoucí
podoby Dlouhé ulice s vedením
města a architektem a projektantem. Na Kapucínské náměstí
dorazilo několik desítek rezidentů, podnikatelů, ale i občanů
z jiných koutů města.
„Děkujeme, že jste v tomto počtu
přišli sdělit své podněty. Je vidět,
že Dlouhou ulici považujete stejně
jako my za významný veřejný
prostor, na jehož budoucí tváři
nám všem velmi záleží. Všechny
vaše nápady zaznamenáme a předáme projektantovi,“ zahájil setkání starosta Ladislav Chlupáč.
Lidé se následně dozvěděli
dvě zásadní informace. V prvním
případě šlo o posunutí začátku
oprav inženýrských sítí, jež jsou
zásadním důvodem avizované
rekonstrukce. Oproti původním
plánům totiž nezačnou příští rok,
ale až v roce 2024. Na přípravu
studie a projektové dokumentace
tak zbývá více času.
Druhé sdělení už rozpoutalo
diskusi. Je totiž jasné, že současné stromořadí v 350 metrů
dlouhé ulici bude odstraněno,
neboť veškeré vodovodní potrubí se nachází právě pod ním. „Ty
stromy jsou srostlé do sebe tak,
že z druhého chodníku vůbec nevidíte ty krásné budovy za nimi,
takže nová výsadba alespoň toto
určitě zlepší,“ sdělil za souhlasného přikyvování některých účastníků jeden z přítomných. „Ale to
je právě dobře, že jsou srostlé.
Můžete pod nimi ve stínu pro-

VÝJIMEČNÁ AKCE. Hasiči na náměstí napochodovali s více než stovkou historických praporů za doprovodu chorálu „Ktož sú boží bojovníci“ v podání Ústřední vojenské hudby. Následovalo defilé historické i současné hasičské techniky. Průvod dosahoval dvou kilometrů.
Fota: Karel Pech

jít celou ulici,“ oponovala jedna
z přítomných dam, s níž souhlasila
zase jiná skupina občanů. „Stín
máte na tom užším chodníku
prakticky celý den,“ poznamenal
starší muž. „No, vůbec vám nezávidíme, pane architekte,“ shrnul
různorodost názorů diskutujících
další z přítomných.
Kromě zeleně lidé řešili
i chodníky. Konkrétně ten pravý ve
směru k náměstí by řada občanů
ráda zúžila, čímž by vznikl prostor
pro šikmé parkování vozidel, přibylo
více parkovacích míst a zbylo by
i místo pro cyklistický jízdní pruh,
na jehož důležitosti se shodla drtivá většina diskutujících. „Ano, ten
tu musí být určitě. Cyklisté tu sviští
po chodnících a hrozí střety s kočárky,“ upozornila mladší paní. „Já

bych ten široký chodník nechala.
Ráda po něm chodím právě proto,
že je tak prostorný,“ připojila svůj
postřeh další z účastnic. „Ta šířka
je zbytečná,“ oponoval starší muž.
Desítky podnětů od občanů
bude mít při tvorbě studie k dispozici architekt Jiří Kugl. „Jedná
se o zásadní veřejné prostranství a bylo cítit, že to tak všichni
vnímají. Všechna zásadní témata
zazněla: řešení vsakování dešťové
vody, mobiliář, zeleň, koncepce
dopravy, parkování. Prostě vše, co
lidé komplexně vnímají. Při tvorbě
studie budeme postupovat velmi
citlivě,“ slíbil Jiří Kugl z architektonického kreativního studia Archemia s tím, že po jejím dokončení
proběhne s občany další veřejné
projednání.
Radim Tuček

VÝSTAVBA

Teplická je provizorně opravena,
na řadu brzy přijde Liberecká

V Mládežnické bude
workoutové hřiště

Na neutěšený stav frekventované
komunikace si stěžovalo v poslední
době stále více občanů. „Připomínáme, že jde o provizorní řešení.
Provozovatelé sítí zde avizují v prozatím blíže neupřesněném období
významnou rekonstrukci inženýrských sítí. Teprve poté bude možné
realizovat celkovou modernizaci
Teplické ulice. Do té doby se zde

stejně jako „Božena“ bezbariérová, nové odborné učebny mají i ZŠ Na Valech a Havlíčkova.
Čtvrtou etapou jsme zakončili regeneraci
sídliště Pokratice. Po celém městě pokračovala oprava komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení. Zvýšili jsme počet linek městské
autobusové dopravy, nově zajíždějí nejen na
náměstí, ale i na koupaliště, které se mj. pyšní
novým závlahovým systémem. Přibyl nový
park u bašty v Mezibraní, revitalizace finišuje
i v parku V. Havla. Budujeme další podzemní
kontejnery, zdarma poskytujeme kompostéry
i vermikompostéry, čistíme ulice od autovraků.
Modernizujeme autobusové zastávky a přechody pro chodce (např. v Českolipské ulici).
Ukončena byla první etapa revitalizace pivovaru, která vedla k obnovení tradice
výroby piva, další etapa je v plném proudu.
Vybudovali jsme nové zázemí Technických služeb v kasárnách Pod Radobýlem. V Jiříkových
kasárnách je zase v provozu nové vědeckotechnické výzkumné centrum RINGEN, na které
navazují chystané energetické projekty města.
Nezapomněli jsme ani na sportovce. Mládež
přivítala modernizaci skateparku, opravený
objekt v kasárnách Dukelských hrdinů převzaly
do užívání sportovní kluby jako karate, box,
beachvolejbal a turistický oddíl Litomíci.

Proces hledání strategického partnera
pro naši nemocnici byl úspěšně zakončen její
transformací pod křídla Krajské zdravotní, která jí jako největší poskytoval zdravotní péče
v ČR dokáže zajistit stabilitu a další rozvoj.
O správnosti tohoto kroku jsem přesvědčen.
Připravili jsme i podmínky pro vznik zubní kliniky na Mírovém náměstí.
Roste také kvalita veřejné správy, za kterou
jsme získali řadu nejvyšších ocenění. Představili jsme první vizuální identitu LItoměřic
s novým logem, kterou úspěšně propisujeme
do života ve městě.
Pečujeme i o dědictví, které nám zanechali
naši předci. Ať již jde o unikátní opravu Kalichu, Domu U Pěti panen nebo právě probíhající
rekonstrukci staré radnice.
Připravenou jsme měli i výstavbu startovacích bytů v objektu bývalé ubytovny v Želeticích, kterou jsme prozatím odložili, protože zde
našly dočasný azyl ukrajinské matky s dětmi.
Naše krásné Litoměřice mají za sebou osm
století příběhů, které píšeme společně. Děkuji všem kolegům z městského úřadu i vám,
obyvatelům, za dosavadní spolupráci. Bez vás
by Litoměřice, město hospodařící bez dluhů,
nebyly tak krásné, jako jsou.
Ladislav Chlupáč

Všechny podněty občanů z veřejného projednání byly zaznamenány
a předány architektovi Jiřímu Kuglovi (vpravo), který bude připravovat
projektovou studii budoucí podoby Dlouhé ulice.
Foto: Radim Tuček

OPRAVY VÝTLUKŮ

Těsně před prázdninami skončila
výsprava výtluků v Teplické ulici. Opravy trvaly více než měsíc
a provedli je pracovníci Technických služeb města (TSM).

Fakt, že jde o největší celorepublikový sraz
hasičů v republice, dokazují čísla. Akce se
účastnilo přes 200 sborů dobrovolných hasičů, také Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda
ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
hasičské záchranné sbory podniků a řada tradičních partnerů slavností.
Na výstavišti mohli návštěvníci obdivovat
přes 200 kusů historické hasičské techniky
a také nejmodernější techniku. Na Mírovém

náměstí defilovalo přes 170 sborů a vidět
jsme mohli přes 100 historických praporů.
V průvodu dlouhém téměř dva kilometry jelo
47 kusů historické a 18 kusů moderní techniky.
Nedílnou součástí oslav byla také Floriánská
mše v katedrále. Zcela ojedinělou a výjimečnou
akci zakončila hasičská fontána na Lodním náměstí, kde zaujaly i ukázky záchranných prací
na Labi, včetně hašení za pomoci vrtulníků
(foto vpravo).
„Slavnosti byly důstojnou a zaslouženou
oslavou našeho hasičstva. Nikdo tehdy netušil,
že jen o šest týdnů později budou hasiči, včetně
těch našich litoměřických, v plném nasazení
a v ohrožení vlastních životů bojovat s plameny
v Českém Švýcarsku. Z celého srdce jim za jejich
úsilí děkujeme,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč.
„Další ročník se uskuteční za tři roky,“ připomněl Jindřich Hejduk, předseda Sdružení pro
obnovu hasičských tradic, které bylo ve spolupráci s městem a partnery hlavním pořadatelem
akce.
Eva Břeňová

však bude jezdit přece jen pohodlněji,“ uvedl radní Filip Hrbek.
K opravě ulice posloužil stávající materiál, který pracovníci
TSM odfrézovali a zregenerovali
v recyklátu tak, aby mohl být znovu
použitý na své původní místo. „Tímto krokem jsme minimalizovali nepříznivé dopady na životní prostředí,“
upozornil Vítězslav Votruba, provozní ředitel TSM.
Dobrou zprávou je, že opravy
budou na podzim pokračovat
do navazující ulice Liberecká, kde je
komunikace také ve velmi špatném
stavu.
/tuc/

V Mládežnické ulici vyroste
nové workoutové hřiště. Hotové by mělo být nejpozději
do 31. srpna. Ve městě půjde
o třetí hřiště tohoto typu. Další
jsou ve veřejně přístupném areálu
Základní školy Ladova a na Střeleckém ostrově za letním kinem.
V Mládežnické bude veřejnosti
k dispozici posilovací workoutová sestava. Hřiště včetně dopadových ploch vyjde městskou
kasu na zhruba 700 tisíc korun.
V L i to m ě ř i c í c h se m o m e n tá l n ě n a c h á z í c e l ke m
17 sportovních ploch, 4 fitnes, 31
dětských hřišť a rekonstruovaný
skatepark.
/tuc/

Po Covidem-19 vynucené pětileté pauze se
v červnu uskutečnilo největší setkání hasičů
v rámci celé ČR. Na osmý ročník Hasičských
slavností zavítalo 27 tisíc lidí.
Do Litoměřic dorazila i řada významných
osobností, včetně předsedy Senátu Miloše
Vystrčila, ministra vnitra Víta Rakušana a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru
ČR Vladimíra Vlčka (na snímku vpravo).

SLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané,
nacházíme se na konci volebního období, které bylo naprosto
netypické. Dva roky byl náš
život vzhůru nohama kvůli pandemii Covid-19, na kterou letos
v únoru navázal příliv ukrajinských občanů prchajících před
ruskou agresí. Troufnu si tvrdit, že obě nepředvídatelné události Litoměřice zvládly. Díky nám
všem, kteří jsme táhli za jeden provaz.
Hřálo mě u srdce vidět, jak si v době covidu
lidé navzájem pomáhají. Město šlo příkladem.
Krizové potravinové balíčky pro nejslabší,
roznášky potravin, léků, rozvoz seniorů k očkování na výstaviště, pomoc s elektronickou
registrací, podpora podnikatelů a podobně.
Neskutečně mě potěšila i spolupráce města,
neziskovek a dobrovolníků při zajištění pomoci
ukrajinským občanům, jimž jsme v první fázi
zajistili důstojné podmínky k životu. Nyní si již
přebírají odpovědnost za své životy.
Ani tyto nepředvídatelné události nezastavily rozvoj Litoměřic. Radost mám z nového
podkroví s moderními odbornými učebnami
Masarykovy školy, která je díky novému výtahu
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MODERNIZACE AREÁLU

SYSTEMATICKÁ PÉČE

NUTNÁ REGISTRACE

Děti dovádí na nové skluzavce

Opravy hřbitova musí pokračovat

Den otevřených
dveří v Richardu

Zásadnější revitalizace městského hřbitova by si vyžádala
desítky milionů korun. Město
se tedy vydalo postupnou a systematickou cestou a investuje
do oprav hřbitova zhruba milion
korun ročně. Nejinak je tomu
i letos.

Úložiště radioaktivních odpadů Richard pod vrchem Bídnice chystá
Den otevřených dveří.
Zájemci mohou v sobotu
17. září zavítat do povrchového
areálu a získat cenné informace
například o radioaktivitě obecně,
ukládání radioaktivních odpadů,
bezpečnosti úložiště, o zkouškách
obalových souborů či nahlédnout
do zajímavé historie úložiště.
Pro účastníky je připravený cca
dvouhodinový program určený
především pro dospělé. Počet návštěvníků podzemí, ve kterém jsou
odpady ukládány, je z bezpečnostních důvodů limitován a vstup
bude umožněn pouze předem
registrovaným zájemcům starším
18 let, a to v přesně stanoveném
čase. Návštěva podzemí trvá
přibližně 30 minut. Registraci je
možné provést prostřednictvím
webové adresy: https://bit.ly/
DOD_Richard.
/tuc/

První část sezony má za sebou
koupaliště na Písečném ostrově.
Hlavně děti si užívají mimo jiné
i novou skluzavku, kterou mají
k dispozici u velkého bazénu.
Nové jsou také dráhy na minigolf.
Jak přiblížil vedoucí koupaliště Ladislav Beneš, v blízkosti dětského
brouzdaliště byly vysázeny také
nové stromy, tři břízy a platan.
Další letošní chystanou investicí
je obnova povrchu jednoho z multifunkčních hřišť. Stane se tak ale
až po skončení sezony.
„V rámci harmonogramu obnovy
koupaliště zahájíme práce až v září.
Zároveň nechceme narušovat aktuální sezonu stavebními a zemními
pracemim, a znemožnit tím i užívání
zbývajících sousedních sportovišť,“
vysvětlila vedoucí odboru školství,

kultury, sportu a památkové péče
MěÚ Andrea Křížová důvody, proč
bude hřiště, kde si návštěvníci
mohou zahrát tenis, nohejbal nebo
volejbal, opraveno až pro sezonu
nadcházející.
Areál koupaliště na dvou a půl
hektarech travnaté plochy nabízí
několik bazénů, tobogán, sportoviště, dostatek stinných míst
pro aktivní i pasivní odpočinek
i možnost občerstvení. Dětská část
s brouzdalištěm a bazénem je oddělena od hlučnějších míst.
Do 31. srpna je v provozu celý
areál. Do poloviny září pak jen
dva bazény s přihřívanou vodou
a sportoviště, nicméně záležet bude
na počasí. Od 1. července také ke
koupališti nově zajíždějí autobusy
městské dopravy.
Michaela Rozsypalová

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI

INVESTICE ZA

Mlžný stožár u tržnice
je znovu v provozu

Instalovány budou další
fotovoltaické panely

Mlžný stožár poblíž tržnice je
znovu v provozu. Loni do něj
naboural nákladní vůz a zcela ho
zničil. „Dodávka nového stožáru trvala velice dlouho, neboť
je velký nedostatek železa,“
vysvětlil Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí
městského úřadu.
Součástí zařízení je nyní
i nová úpravna vody, která
reguluje její tvrdost. Tím bude
zamezeno zanášení trysek. „Připomínáme občanům, že mlžný
stožár slouží primárně ke snížení
prašnosti, což se nám velice
osvědčilo. Jeho hlavní činností
tedy není osvěžování lidí, což si
někteří stále myslí,“ upozornil
Pavel Gryndler.
/tuc/

Fotovoltaika ohřívá prozatím jen vodu brouzdaliště v levé části plaveckého
areálu na Písečném ostrově a vodu ve sprchách. Nové skluzavky byly instalovány v bazénu, kde je tobogán.
Foto: Michaela Rozsypalová

10 MILIONŮ

Litoměřice patří mezi města,
která v předstihu a ve výrazné
míře instalovala na střechách
městských objektů fotovoltaické
panely s cílem snížit energetickou náročnost provozu městských budov. K další významné instalaci fotovoltaiky dojde
v následujících měsících.
Město, resp. jeho akciová
společnost 1. Geotermální Litoměřice, právě obdrželo rozhodnutí
o získání dotace z Modernizačního fondu z programu Nové
obnovitelné zdroje v energetice

(RES+). „Míra podpory pro projekt
je do 30 procent celkových uznatelných nákladů. Investice je odhadována na necelých 10 milionů
korun, včetně DPH,“ informoval
starosta Ladislav Chlupáč.
Projekt se týká osmi objektů
města - Centrální školní jídelny,
Srdíčka, Základní školy Na Valech,
DDM Rozmarýn a několika mateřských škol – Sluníčko, Kamarád,
Delfínek, Lipová. Nyní bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavate-

le a následně proběhne postupná
instalace.
„Dále se plánuje podání žádosti
do programu RES+ na výstavbu druhé fáze FVE na objektech
města,“ informovala Monika Čapková, vedoucí Smartcity Litoměřice.
V té souvislosti je již nyní
zpracovávána analýza potenciálu
a chystán seznam budov vhodných
pro instalaci. „Do energetických
projektů se v budoucnu mají zapojit i obyvatelé města nákupem
podílů ve vznikajících komunitních
FVE,“ dodal zastupitel Tomáš Sarnovský.
/eva/

ÚSPORY

Projekty související s energetikou jsou realizovány řadu let
Energetické projekty vedoucí k úsporám
a ke snižování energetické závislosti jsou
již řadu let pro Litoměřice klíčové a město
na nich systematicky pracuje.
„Toto úsilí se vyplatilo a dostavují se první
výsledky, cenné obzvláště v době zmítané
energetickou krizí,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč.
Město, které je mimochodem zakladatelem
Asociace energetických manažerů, se snaží
snižovat svou energetickou náročnost. A to
v souladu s Energetickým plánem města (dále
také EPM), který na období 2014 – 2030 definuje základní vize, principy a priority energetického hospodářství.
Již před několika lety město ve výrazné míře
instalovalo na střechách svých objektů foto-

voltaické panely na ohřev teplé užitkové vody.
Dále byly zatepleny obvodové pláště školních
budov. V posledních letech se opatření realizují
v rámci EPC projektu, především instalací energeticky méně náročných technologií v objektech do tohoto projektu zahrnutých.
V rámci projektu e-FEKTA město v roce
2020 instalovalo tři nové dobíjecí stanice pro
elektromobily a elektrokola využívající solární
energii. Důležitou součástí dobíjecích stanic
jsou bateriové systémy akumulace energie
(BSAE), které doplnily stávající fotovoltaické
elektrárny (FVE) umístěné na dvou základních
(ZŠ U Stadionu, Havlíčkova) a jedné mateřské
škole (Masarykova), jež dodávají elektřinu dobíjecím stanicím. Akumulace přispívá k vyšší
efektivitě celého systému. Slouží jako záloha
proti výpadku elektrického proudu budovy, dále

ke stabilizaci distribuční sítě během špičkových
odběrů, k uchování obnovitelné energie v době
jejích přebytků (léto/zima, den/noc).
Dále město spustilo projekt „Zavedení systému energetického managementu dle ISO
50001“, jehož výsledkem bude nastavení principů a procesů, vedoucích k hospodárnějšímu
využití energií.
Pro komunitní energii v Litoměřicích je
však klíčový projekt GEOSOLAR – geotermální (GEO) a solární energie (SOLAR), jehož
cílem je co nejvíce snížit závislost na fosilních
a externích zdrojích a zajistit dostupnost
všem sociálním skupinám.
Výsledkem geotermálního projektu mají
být funkční experimentální zdroje tepla
a podzemní zásobníky napojené na dálkové
vytápění.
/eva/

„Opravili jsme střechu na kolumbáriu, vybudovali rozvody vody
pro rozptylovou loučku, zřídili deset nových urnových míst a nyní
chystáme nové prostory pro cca
30 - 40 dalších,“ vyjmenoval změny investiční technik městského
úřadu Ladislav Pošík. „V minulých
dnech vzniklo nové posezení
v podloubí správní budovy vedle
obřadní síně a do zadní části
hřbitova jsme umístili kontejner
s užitkovou vodou a konvemi,“
doplnila Eva Štorkánová, správkyně hřbitova. Zároveň probíhá
výsadba nové zeleně.
Po nedávné vichřici, která
na hřbitově způsobila velké škody, najalo město dva kameníky,
kteří začali s opravou poničených
hrobů nacházejících se v majetku
města v katolické části hřbitova.
Hrobová místa, jež mají lidé pronajata, si musejí opravit na vlastní
náklady nebo z pojistky, pokud ji
mají uzavřenou.
Také loni do oprav na hřbitově
město investovalo více než milion korun. Za něj zajistilo statiku

Správkyně hřbitova Eva Štorkánová na přístupové cestě mezi hroby, která
byla vybudována v minulých dnech.
Foto: Radim Tuček

a novou fasádu na kolumbáriu,
opravilo vrata vstupní brány
v severozápadní části hřbitova
a jednu z přístupových cest mezi
hroby.
Do budoucna je v plánu například umístění záznamových
kamer (fotopastí), rozšíření hřbitova východním směrem z důvodu již nedostatečné kapacity
a také vybudování páteřních rozvodů elektřiny a vody. „Rádi bychom
zprovoznili zatím nefunkční studnu
tak, aby se zejména senioři nemuseli namáhat s ručním pumpo-

váním,“ vysvětlil Ladislav Pošík.
Litoměřický hřbitov je přes
230 let starý. Nachází se na něm
více než osm tisíc hrobů. „Po tolika letech si zaslouží větší a systematičtější péči prováděnou tak,
aby byl nejen důstojným místem
odpočinku, ale i historicky cennou
lokalitou,“ uvedl radní a historik
Filip Hrbek, který dohlíží na právě
probíhající průzkum starých
hrobek významných osobností
a vojenských hrobů, jehož cílem je
vyčíslit uměleckou hodnotu.
Radim Tuček

Každé dítě si letní
tábor zaslouží

Technický klub mládeže oslavil formou slavnostního
večera v hradu deset let existence. Jednotlivé sekce
zde prezentovaly svoji činnost.
Foto: Eva Břeňová

Týden v přírodě plný zážitků
a zábavy si užily v Horní Vysoké
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tábor v osadě
Zdravotník připravili pracovníci
oddělení sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD) spadající pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ. Veškeré náklady hradilo
město.
„Litoměřice jako jedno z mála
měst v ČR pořádá tento typ letního táboru pro děti z rodin, které spolupracují s naším odborem
a jejichž rodiče z různých důvodů nemohou svým ratolestem
letní radovánky dopřát,“ uvedl
starosta Ladislav Chlupáč, který nezapřel bývalého pedagoga
a prázdninový pobyt dětem
zpříjemnil hrou na kytaru. Následovalo Sváťovo dividlo.
„Pobytu s řadou pestrých
aktivit se účastnilo 20 dětí od
6 do 12 let,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Renáta Jurková.
/rz/

„Nyní již běží další ročník participativního rozpočtu pro rok 2022. Návrhy mohou občané Litoměřic, ale i právnické osoby zasílat do 31. srpna,“
připomněla koordinátorka projektu Zdravé město
Litoměřice Ladislava Čelková. Návrhy je možné
podávat prostřednictvím webových stránek https://
zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpocet.
„Následně budeme došlé náměty konzultovat,
abychom ověřili proveditelnost. Dalším krokem
bude anketa, kde o realizaci projektu rozhodne
veřejnost,“ vysvětlila postup Ladislava Čelková.
Michaela Rozsypalová

Starosta Chlupáč zpestřil tábor hrou
na kytaru.
Foto: Eva Břeňová

participativní rozpočet

Vyhrála „Sdílna“
Je rozhodnuto. Částku ve výši až 200 tisíc korun
z participativního rozpočtu 2021 získá nápad Sdílny navržený Institutem technického vzdělávání.
V anketě obdržel od veřejnosti nejvyšší počet hlasů.
Díky tomu bude sdílená dílna sloužící potřebám kutilů dále rozšířena a modernizována. Jak za Institut
technického vzdělávání přiblížil Jiří Rudolf, zázemí
v Sovově ulici nabízí vybavení pro každého, kdo
chce tvořit a kutit v oblasti šití, truhlářství, řezbářství, 3D tisku a polytechniky. Prostředky získané
z participativního rozpočtu by institut rád využil
například na vznik nové dílny pro práci s kovem
nebo na dovybavení stávající dřevodílny.
„Sdílna je otevřená široké veřejnosti. Pořádáme
mimo jiné dlouhodobé kurzy, poskytujeme zázemí
školním skupinám i jednotlivcům,“ nastínil Jiří Rudolf.
Do ankety se zapojilo přes dvě stě respondentů,
kteří rozdali 441 hlasů, každý mohl udělit hlasy dva.
V ukončeném kole participativního rozpočtu
usiloval o podporu veřejnosti také projekt cílený na
bezpečnost chodců. Počítal s umístěním speciálních piktogramů u přechodů pro chodce s cílem
upozornit lidi s nasazenými sluchátky, že je nutné
soustředit se na provoz na silnici. Třetí z nápadů
chtěl řešit cigaretové nedopalky u laviček na veřejných prostranstvích.
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ANO 2011
„Geosolar a dostupné bydlení
patří mezi naše priority“
Hnutí ANO se snaží o změnu
v našem městě již dvě volební období. V řadách opozice je možnost prosazování
programu a myšlenek prakticky nulová. A jaké jsou naše
priority?
Energetická soběstačnost města – tento cíl
Lídr kandidátky je již na dohled. Projekt
Ing. Radek Löwy GEOSOLAR se dotkne
pozitivně peněženek nás
všech díky levné energii z obnovitelných
zdrojů. Geotermální zdroj dohřívaný celoročně
z fotovoltaických panelů zajistí cca 50 procent
spotřeby tepla.
Zajistíme dostupné bydlení pomocí osvědčené družstevní výstavby. Město by do něj
vložilo pozemky a projekt. Poté si družstvo
vezme úvěr a nechá postavit bytové domy. Po
kolaudaci budov budou do družstva vstupovat
další členové. Z vybraného nájemného bude
družstvo splácet úvěr. Po splacení úvěru by
byty byly převedeny do jejich vlastnictví.
Nechceme čekat, zda někdy někdo vypíše
dotační titul a my se tak dočkáme potřebných
parkovacích domů, parkovacích systémů, odstavných parkovišť. Dnešní rotační systémy
umožňují, že na ploše pro parkování dvou automobilů „zaparkuje“ až dvanáct automobilů.
Tuto problematiku chceme řešit pomocí PPP
projektů, kdy soukromý investor realizuje stavbu, kterou má poté v nájmu. Po vypršení nájemní smlouvy objekt získá zpět město.
Nezapomínáme ani na ostatní oblasti např.
výstavbu multifunkční haly, fotbalového hřiště
s umělým povrchem, lehkoatletického oválu,
podporu spolků a spolkových aktivit, zachování
kvality a šíře sociálních služeb, úroveň školství a mimoškolních aktivit, postupné opravy
a modernizace dětských hřišť a jejich rozšíření
i pro potřeby maminek s malými dětmi. Chceme
připravovat a realizovat takové projekty, které budou smysluplné a které přinesou městu
a jeho obyvatelům užitek.
V dnešní nejisté době, vzrůstající inflaci,
a cenách energií mířících do nebeských výšin musíme hledat také cesty energetických úspor na
všech úrovních, zabezpečit pro občany levnější
a efektivnější provoz našeho města, kdy se
běžné výdaje musí snižovat ve prospěch investic,
což určitě chápe každý odpovědný hospodář.

KSČM a Nezávislí kandidáti
pro Litoměřice
„V Litoměřicích se dobře žije,
ale stále je co zlepšovat“
Litoměřice jsou městem,
které v rámci Ústeckého
kraji patří mezi ty s nadprůměrnou kvalitou života.
I přesto je stále co zlepšovat.
Stejně tak je nutné se vyrovnat s problémy, které se
objevily po pandemii i vlivem
aktuálních událostí. Například
Lídr kandidátky jsme svědky drastického růsJaroslav Růžička tu nákladů na bydlení. Hrozí,

že zejména mladí lidé nebudou mít šanci najít
dostupné bydlení, problém to ale začíná být
i pro seniory. Nesmířím se s tím, aby si mladé
rodiny nemohly dovolit kvalitní bydlení. Stejně
tak odmítám, aby důchodci, kteří celý život poctivě pracovali, neměli na zaplacení nákladů na
bydlení. Prosazuji proto výstavbu městských
bytů, financovanou z veřejných zdrojů. Nájemné
v těchto bytech nastavíme tak, aby bylo dostupné.
V souvislosti s tím podporuji i zapojení města
do projektu na výrobu vlastní energie, kterou by
občané užívali za ceny nižší, než jaké aktuálně
diktuje trh.
Dalším aktuálním problémem je růst cen
benzínu a nafty. Proto prosazuji udržení bezplatné MHD jako alternativy pro dostupnou
mobilitu občanů v našem městě. I dopravní infrastruktura by se ale měla rozvíjet, proto usiluji
o zřízení nové vlakové zastávky pod nemocnicí, která by v době výstav obsluhovala kromě
nemocnice i výstaviště Zahrady Čech. Vedle
toho Litoměřice oproti jiným menším městům
v okrese nemají přímé železniční spojení na
Prahu. To je nutné změnit! Což se přímo nabízí
v souvislosti s budováním vysokorychlostní trati
Praha - Drážďany. Prosazuji, aby na ni Litoměřice
byly napojeny.
Litoměřice jsou také velmi kulturním městem.
Je ale škoda, že se nedaří zrekonstruovat budovu bývalého vojenského velitelství v centru města, do které by se následně přesunula
ZUŠka. Naši žáci si kvalitní zázemí zaslouží.
V minulosti jsem proto byl pro rekonstrukci objektu i z vlastních zdrojů města. Byť preferuji
využití dotačních titulů, svůj postoj neměním.
Závěrem nelze nezmínit, že Litoměřice jsou
i městem s bohatým komunitním životem. Budu
proto i nadále podporovat aktivní spolkový, kulturní a společenský život v našem městě.

Naše Litoměřice
„Jsme nové uskupení,
chceme změnu k lepšímu“
Chceme se vám představit jako nové uskupení
do komunálních voleb. Jsme
nezávislí kandidáti, nikdo
nejsme členem žádné politické strany. Zajímají nás
čistě Litoměřice, jejich rozvoj a řešení problémů.
Jak jsme vznikli? PrvopoLídr kandidátky čátky vzniku našeho sdruAlena Rožcová žení najdeme v petičním výboru proti prodeji litoměřické
nemocnice. Někteří jeho členové si uvědomili,
že občanská angažovanost má své limity a ani
vůle velkého množství obyvatel nejde prosadit,
pokud není člověk politik. Následovala různá
setkání, diskuze a jednání. Jejich výsledkem je
27 lidí, kteří chtějí pro město pracovat. Na naší
kandidátce najdete lidi, které spojuje, že mají
rádi Litoměřice. Vnímáme, že se tu udělalo
hodně dobrých věcí. Zároveň ale víme, že je
tu prostor pro zlepšení a máme tým, který je
prosadí, pokud nám dáte ve volbách důvěru.
Mnoho z nás bydlí na sídlištích a vidíme
velké i drobné nedostatky, které nejsou celé
roky řešeny. Jedná se o zeleň, dětská hřiště,
parkování či mobiliář. To je jedno z našich témat, stejně jako sportoviště, kde je absence
dlouhé roky slibované sportovní haly, která se
však stále nepodařila postavit.
Pro někoho možná maličkost, pro nás však
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podstatná věc a závazek. Pokud vyhlásíme
nějakou anketu, bude její výsledek pro nás
závazný, byť se nám nemusí líbit.
Máme své představy o fungování a vedení
městské policie, kde tím nejdůležitějším je řešení veřejného pořádku dle aktuálních potřeb.
Všichni vnímáme nedostatek zdravotnického personálu, ale je třeba ho aktivně řešit,
stejně jako to dělají v jiných městech. Existují
různé možnosti, od služebních bytů, po stipendia a další benefity, které jsou v kompetenci
radnice.
Jsme pro zveřejňování prodávaného či pronajímaného majetku nejenom na úřední desce,
ale i prostřednictvím sociálních sítí, Mobilního
rozhlasu či Radničního zpravodaje. Nyní se
o tom dozví pouze ten, kdo ví, kde to hledat.
Chceme změnu k lepšímu a máme lidi, kteří
jsou schopni ji zařídit.

Občanská demokratická strana
„Na dalším rozvoji
Litoměřic nám záleží“
Litoměřickou ODS do letošních voleb, které se
odehrají v nezvykle neklidné
době, povede dlouholetý
a úspěšný starosta Mgr.
Ladislav Chlupáč, jenž za
20 let působení v čele radnice město provedl již několika
těžkými obdobími, jako byly
např. povodně či nedávná
Lídr kandidátky utečenecká krize. Na kandiMgr. L. Chlupáč dátce bude následován řadou vzdělaných a zkušených
osobností doplněných o nové ambiciózní tváře,
jež se komunální politice věnovaly prozatím
mimo zastupitelstvo. Stávajícího starostu
z druhého místa doplní historik a radní města
PhDr. Filip Hrbek a na kandidátce nebudou
chybět ani nestraníci, lékaři, ekonomové,
živnostníci, právníci a lidé dlouhodobě spojení
s kulturou i sportem v Litoměřicích.
ODS Litoměřice má dlouholeté zkušenosti
se správou agend spojených se všemi oblastmi života obyvatel, přičemž ve městě bylo
v posledních 20 letech realizováno více než
150 investičních projektů. Hlavní oblasti, kterým se chceme v dalším období věnovat, patří
zásobování města energiemi z alternativních
zdrojů nezávislých na dovozu fosilních paliv,
doprava včetně rozvoje parkovacích míst nejen
v širším centru, ale i na sídlištích a u škol,
obnova zeleně i vodních ploch, jako je Pokratický rybník, a snaha o rozšíření dostupného
bydlení jak pro seniory, tak pro mladé rodiny.
Dále se budeme věnovat zlepšení stavu stěžejních komunikací a veřejných prostranství
s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel včetně
budování dalších podzemních kontejnerů, a to
jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky centra
města, vybudování chybějící páteřní komunikace pro Miřejovickou stráň, ale i nového
kulturního a sportovního zázemí pro kolektivy i jednotlivce. Chceme také rekonstruovat
centrální školní jídelnu a mimo naši pozornost
nezůstane ani důstojná péče o předky i zodpovědnost vůči dalším generacím spočívající
v opravách a rozšíření městského hřbitova.
S detailním programem a jednotlivými kandidáty se budete moci seznámit v tištěných
materiálech, na sociálních sítích a od 1. září
v kontaktním stánku na Mírovém náměstí.

Severočeši - Litoměřice
„Komunikace, bezpečí a lepší
podmínky pro podnikání“
Zajímá vás, co pro Vás uděláme? Cíle našeho sdružení jsou
tři. Osobní komunikace s vámi.
Bezpečnější místa pro pohyb
a život všech generací ve
městě. Lepší podmínky pro
podnikání ve městě. Jsme připraveni na osobní komunikaci
a setkávání s vámi. Pravidelně
Lídr kandidátky se budeme potkávat se zástupci SVJ a aktivních spolků.
Jan Dostal
Budeme s nimi diskutovat
problémy na sídlištích a společně je řešit.
Zajistíme bezpečnější místa pro pohyb a život
celých rodin, aby se rodiče nebáli pustit děti do
ulic. Do vedení města zapojíme více žen. V první
desítce máme hned čtyři, které přináší „rodinný“
pohled na rozvoj města. Zklidníme tranzitní dopravu přes centrum města. Změnou ve vedení
městské policie zajistíme větší dohled na sídlištích a v problematických místech. Připravíme
vznik stálé scény Sváťova dividla na Zahradě
Čech a společně s dalšími spolky nastartujeme
budoucnost areálu. Využijeme při tom obnovitelné zdroje energie a vytvoříme budovu, která
bude inspirací. Areál poskytne zázemí a zábavu
pro celé rodiny. Prosadíme výstavbu menší sportovní haly a podpoříme výstavbu multifunkční
haly u gymnázia.
Do rozvoje zapojíme místní podnikatele, kteří
si zaslouží podporu a rovný přístup k zakázkám.
Společně s nimi pak můžeme budovat parkovací domy, byty a dál rozvíjet město. Rozvojem
cestovního ruchu podpoříme služby, které turisty potřebují. Zajistíme elektronizaci projektů, aby
každý věděl, v jaké fázi je jejich realizace.
Na rozvoji města budeme spolupracovat a aktivně diskutovat se všemi zastupiteli. Společně
tak prosadíme více menších projektů, které jsou
pracnější, ale vycházejí z požadavků obyvatel.
S Vaší podporou to dokážeme stejně, jako
se nám to s manželkou povedlo v Parku Václava
Havla u Fér Kafe i na Tržnici Felixe Holzmanna. Na
těchto místech již osobně diskutujeme, rodiny se
zde cítí příjemně a podporujeme drobné živnostníky i podnikatele. Stejně to jde v celém městě.
Aby se mohl plán stát skutečností, potřebujeme
k tomu Vás, Litoměřičany, kteří mají zájem na tom,
aby město žilo.

Více pro Litoměřice
„Chceme do města vrátit
respekt a důveru“
Taky si myslíte, že v Litoměřicích je fajn život, ale máme
v mnoha směrech na víc?
Přesně z toho vycházíme!
Proto jsme si dali název Více
pro Litoměřice a spojili se do
jednoho uskupení hned čtyři
strany: Zelení, KDU-ČSL, Piráti,
TOP09 a nezávislé osobnosti.
Lídr kandidátky Nechceme tříštit síly na souPhDr. L. Simerská peření mezi sebou, protože
naše radnice potřebuje změnu.
Rozvoj města povedeme hlavně transparentně.
Občané musí mít jasno, jak město hospodaří.
Nedopustíme, aby začal nějaký projekt, proin-

vestovaly se peníze, ale pak z nepochopitelných
důvodů skončil, a ještě se vracela dotace. Také
nechceme další neprůhledné transakce, jakou
byl chystaný prodej nemocnice. Bydlení je v krizi,
a proto chceme začít aktivní bytovou politiku
města. Její součástí jsou pro nás startovací byty.
Tím pomůžeme zejména mladým rodinám, které
nebudou z města odcházet.
Dalším naším tématem je péče o veřejný
prostor a životní prostředí, a to v celém městě.
Nechceme nablýskané centrum a zanedbaná
sídliště. Účelně využijeme všechny zanedbané
plácky a stará hřiště. Budeme klást důraz na výsadbu vhodné zeleně, protože ta už dávno není
ozdobou, ale nutností.
Chceme ve městě nastavit bezpečnou dopravu pro všechny, zapojit samotné občany
a využít nejmodernější metody plánování dopravy
pomocí výzkumu chování řidičů, všech skupin
chodců a cyklistů. S rostoucí inflací a cenami
energií vnímáme také silnou potřebu řešit energetiku. Město totiž může energie vyrábět a přes
systém komunitní energetiky nabídnout cenovou
stabilitu každému, kdo se k němu připojí.
Prosazovat toho chceme daleko více, vše najdete na www.viceprolitomerice.cz.
A ještě jedna věc a není to maličkost. Co
chceme na radnici, to děláme už teď uvnitř našeho fungování. Pracujeme totiž demokraticky
a transparentně. Co to znamená? Třeba, že máme
pravidla, podle kterých jednáme a rozhodujeme, nikoho neobcházíme a vše je dohledatelné
a diskutovatelné. Jednáme spolu s respektem
a jiný názor nerovná se nepřítel! Chceme do
města vrátit respekt a důvěru.

Starostové a nezávislí
a Sport a Zdraví Litoměřice
„Nejdůležitější oblastí k řešení
zůstává parkování“
Hlavním úkolem pro nastávající volební období vidím řešení parkování na území celého města. V centru,
na sídlištích i v rezidenčních
čtvrtích. Je potřeba začít
s přípravou a budováním
parkovacích domů. Dále
lze využít bývalá „hřiště“
Lídr kandidátky na sídlištích, která již dávno
neslouží svému účelu
Mgr. V. Červín
a v neposlední řadě se dá
rozšířit parkování do stávající zeleně (zatravňovací dlaždice podél sídlištních silnic). Je
potřeba pokračovat v zjednosměrnění jednotlivých ulic a umožnit podélné parkování.
Dalším úkolem bude zlepšení sportovní
infrastruktury. Město Litoměřice si zaslouží
atletický stadion, umělou trávu pro fotbalisty
i víceúčelovou sportovní halu. Vhodnou lokalitou je území v kasárnách „Pod Radobýlem“, kde
na to myslí schválený územní plán a pozemky
jsou již v majetku města. I nadále město musí
vhodně udržovat a doplňovat školní hřiště, která
ke sportování využívá široká veřejnost i sportovní
kluby. Je potřeba pokračovat v rekonstrukcích
zahrad a hřišť u jednotlivých mateřských škol.
Pro rozvoj kultury ve městě je nutná rekonstrukce budovy „velitelství“ a následný přesun
ZUŠ. Nutné je i pokračování investic do stávajících kulturních zařízení. Samozřejmá je podpora
pro kulturní spolky ve městě.
Dále je potřeba postupně obnovovat stro-
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mořadí v ulicích města a budovat odpočinková
místa se zelení ve všech lokalitách města, aby
docházelo k přirozenému ochlazování zastavěného prostoru. Postupně opravovat jednotlivé
městské ulice, tak jak to probíhá už několik posledních let.
Pokračovat v budování podzemních kontejnerů na tříděný odpad a vybudovat další sběrný
dvůr na území města – v areálu u TSM, aby kapacita odpovídala velikosti našeho města.
Z hlediska bezpečnosti ve městě je potřeba
zvýšit pochůzkovou činnost strážníků městské
policie, a to do všech lokalit města. Zlepšit spolupráci se státní policií, a to zejména se zjednáním
pořádku v problémových lokalitách.

Svoboda a přímá demokracie
„Chceme zvýšit kvalitu života
občanů ve všech oblastech“
Jmenuji se Dominik Hanko
a jsem lídrem politického
hnutí Svobody a přímé demokracie (SPD) v nadcházejících komunálních volbách.
Bylo mi 22 let, když jsem
začal pracovat v litoměřické
vazební věznici jako dozorce.
Později jsem se začal věLídr kandidátky novat prevenci u Městské
policie Litoměřice a v rámci
Ing. D. Hanko
prevence jsem navštěvoval
mateřské a střední školy. V současné době
jsem krajským zastupitelem, kde je mou snahou podporovat naše město. V komunální politice bych se rád věnoval bezpečnosti, dopravě
a pomohl vytvořit z Litoměřic dobré místo
k životu.
Na kandidátní listině SPD je široké spektrum
odborníků od lékařů, živnostníků, ekonomů až po
učitele, kteří v Litoměřicích žijí a vychovávají své
děti. Chceme navazovat na to, co se v našem
městě povedlo a skoncovat s tím, co nefunguje,
nebo je přímo proti zájmu obyvatel. Názor občana
města je pro nás na 1. místě a nepřipustíme, aby
se opakovala podobná situace jako při prodeji
nemocnice.
Naším cílem je zvýšení úrovně kvality života
občanů ve všech oblastech, jež shrnujeme do
desatera SPD:
- Výstavba parkovacích domů a ploch, opravy
silnic, chodníků a cyklotras
- Výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny
- Podpora místních ekonomik
- Strážníci v ulicích, méně v autech
- Podpora spolku na ochranu zvířat (SozLit)
- Průjezd ven z města okolo Penny - ulice Marie
Pomocné
- Snížíme poplatky za svoz komunálního odpadu
pro seniory a děti do 3 let
- Mamograf v litoměřické nemocnici
- Multifunkční sportovní hala
- Rekonstrukce plaveckého bazénu
Budeme vždy prosazovat hospodárné nakládání s finančními prostředky města. Peníze nás
všech budou vydávány zodpovědně a promyšleně. Nebudeme stavět lampy v chodníku - ulice
Mládežnická, nebo parkovací plochy proti směru
jízdy - ulice Palachova.
Vážení spoluobčané, pokud nás chcete
maximálně podpořit, odměňte nás velkým
křížkem na hlasovacím lístku. Zavazujeme se,
že důvěru, kterou od vás získáme, využijeme
ke spokojenému životu občanů v našem královském městě Litoměřice.
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Zefektivnit třídění odpadů je prioritou
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Vyprodukované množství odpadu a porovnání za roky 2018 - 2021
1. Množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu
za poslední 4 roky

2. Množství objemného odpadu ze sběrného dvora
za poslední 4 roky

Za rok 2021 bylo vyprodukováno na území města o 166 tun směsného
komunálního odpadu více než v roce 2020. Množství tohoto druhu
odpadu bude v následujících letech potřeba výrazně snížit, zejména
rozšiřováním sítě na separovaný odpad.

Z grafu je zřejmá rostoucí tendence množství objemného odpadu.
V příštích letech by mělo být toto množství díky vytřiďování dřeva
z objemného odpadu nižší.

3. Porovnání recyklovatelných složek komunálního odpadu
vs. směsný komunální a objemný odpad za poslední 4 roky

4. Odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu
za poslední 4 roky

Vážení občané Litoměřic, stejně jako v předchozích letech jsme za rok 2021 vypočítali
z celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu (směsný, objemný, separovaný) podíl odděleně soustřeďovaných
recyklovatelných složek komunálního odpadu
(papír, plast, bioodpad, kov, textil, jedlé oleje,
tuky a dřevo).
Podle původní metodiky výpočtu vychází
tento podíl separovaného a recyklovatelného
odpadu za rok 2021 na přijatelných 54,56
% z celkového množství všech komunálních
odpadů. (viz graf č. 3)
V důsledku výrazného zpřísnění legislativy odpadového hospodářství však
byla ministerstvem ŽP schválena nová
metodika výpočtu podílu separovaného odpadu, tzv. „Plnění cíle obce“, kdy
jsou nově do výpočtu zahrnuty i nebezpečné odpady a uliční smetky. Zahrnutím
těchto druhů odpadů bohužel dochází
k výraznému snížení podílu recyklovatelných
složek komunálního odpadu z celkového
množství, a to na pouhých 33,30 % za rok
2021. (viz graf č. 6)
Podle zákona o odpadech je povinností
všech obcí zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního
odpadu tvořily v roce 2025 alespoň 60 %
a v roce 2030 alespoň 65 % z celkového
množství komunálních odpadů vzniklých na
území obce.
Jako obec tak stojíme před těžkým úkolem, tzn. musíme zajistit, abychom do roku
2025 zvýšili podíl separovaného odpadu
minimálně o 27 %.
Spolu se zpřísněním legislativy jsme
podnikli několik kroků ke snížení produkce
směsného komunálního odpadu, objemného
odpadu a uličních smetků. Z objemného odpadu ve sběrném dvoře je vytřiďováno dřevo
vhodné k recyklaci. Za dva měsíce od zavedení třídění objemného odpadu se podařilo
vyseparovat 43,4 tuny dřeva, a tím o toto

Tašky na tříděný odpad jsou k vyzvednutí v budově městského úřadu v Pekařské ulici na odboru
životního prostředí u Veroniky Kleverové (kancelář č. 472 ve třetím patře).
Foto: archiv OŽP

množství snížit podíl objemného odpadu
končícího na skládce.
Další snahou o zvýšení podílu separovaného odpadu je recyklace uličních smetků, kdy by vytříděný recyklát mohl být znovu
použit pro posyp komunikací. V současné
době probíhá testování nejvhodnější technologie pro co nejvyšší výtěžnost recyklátu.
Snahou města je též podpora třídění
bioodpadu, kdy si občané z rodinných
domů mohou zdarma zažádat o nádobu
na bioodpad a v současné době již
máme vytipovaných deset míst na
sídlištích pro umístění polopodzemních
kontejnerů na bioodpad, aby
i lidé ze sídlišť mohli bio třídit a aby
tento druh odpadu nekončil ve směsném
komunálním odpadu.
Dále rozšiřujeme sběrnou síť všech druhů
recyklovatelných složek odpadů. Na sídlištích budou postupně redukovány kontejnery
na směsný komunální odpad a budou na-

hrazovány kontejnery na plast, papír, sklo
a kov tak, aby bylo každému občanovi
umožněno jednoduše třídit odpad a aby
nádoby byly umístěny v přijatelné docházkové vzdálenosti od bydliště. V letošním a
příštím roce bude rozšířena síť podzemních
kontejnerů (papír, plast, sklo, kov) na Mírové
náměstí a v ulicích Nezvalova a Nerudova.
Velice si vážíme a děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad. Zároveň prosíme
i ostatní, aby se do třídění odpadů zapojili.
Prosíme, TŘIĎTE ODPAD, je to krok nezbytný
nejen pro udržitelnost efektivity nakládání s
odpady, ale zejména pro ochranu životního
prostředí ve všech jeho sférách.
Na odboru životního prostředí v ulici Pekařská 2, v kanceláři č. 472, si občané mohou
zdarma vyzvednout tašky na tříděný odpad,
které jsou omyvatelné a znovupoužitelné
a zažádat o nádobu na bioodpad (k rodinnému domu).
Ing. Veronika Kleverová,
odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice

Z grafu je zřejmé, že díky rozšiřování sběrné sítě na separovaný odpad
se v posledním roce výrazně zvýšilo množství vytříděných plastů, kovů
a papíru. U papíru je navýšení oproti roku 2020 o cca 303 tun/rok, u kovů
o 401 tun/rok a u plastů o cca 62 tun/rok.
Podle původní metodiky výpočtu jsme za rok 2021 dosáhli nejlepšího
podílu vyseparovaných druhů odpadů (papír, plast, sklo, kov) v porovnání
s předchozími lety, a to 54,56 % oproti 45,44 % směsného a objemného
odpadu.

6. Porovnání rozdílů v množství separovaných odpadů dle původní
a nové metodiky výpočtu za poslední 4 roky

5. Množství biologicky rozložitelného odpadu
za poslední 4 roky

UPOZORNĚNÍ

nezvalova, nerudova

Kontejnery na bílé
sklo byly zrušeny

Přibývají další podzemní kontejnery
Již třinácté podzemní kontejnerové stání přibylo v Litoměřicích, konkrétně v ulici Nezvalova
(na snímku). Trojici nádob
na papír, plasty a sklo tu doplnil
i kontejner na kovy.

V Litoměřicích byla v rámci optimalizace zrušena kontejnerová
stání na bílé sklo. „Díky optickým
třídícím linkám již není potřeba
sklo v rámci sběru třídit podle
barvy. Bílé sklo nyní vhazujte do
kontejnerů s označením barevné
sklo,“ sdělila Veronika Kleverová
z odboru životního prostředí
městského úřadu.
/tuc/

„V letošním roce plánujeme ještě
další stání v ulici Nerudova u křižovatky s ulicí Husova, rovněž
i s nádobou na kovy. Město
na obě kontejnerová stání podalo
žádost o dotaci. Obě stavby chceme dokončit ještě v letošním roce,“
uvedl Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského
úřadu.
V příštím roce má vyrůst
čtyřkontejnerové podzemní stání

také na Mírovém náměstí. Po něm
občané již delší dobu volají. „Nejprve
musíme provést geofyzikální průzkum a ve spolupráci s památkáři
vybrat takové místo, abychom se
vyhnuli problémům v oblasti památkové péče a archeologie,“ vysvětlil

Pavel Gryndler s tím, že na náměstí
nelze umístit klasické kontejnery
na separovaný odpad. Pochozí povrch kolem stání má být z čediče,
aby lépe zapadl do historického
kontextu náměstí. Součástí bude
i stojan na kola.
/tuc/

Produkce bioodpadu od občanů v posledních dvou letech klesla o cca 167
t/rok oproti předchozím dvěma letům. Důvodem je zejména rozdání cca
400 ks kompostérů a vermikompostérů občanům Litoměřic pro domácí
kompostování. Tento bioodpad poté zůstává v místě vzniku u občanů
a nevyváží se. Důležité ovšem je, že tento bioodpad nekončí ve směsném komunálním odpadu.

Z grafu je patrné, že díky nové metodice výpočtu (světle modré sloupce) výrazně poklesl podíl recyklovatelné složky komunálních odpadů
za všechny čtyři roky. Zatímco dle původního způsobu výpočtu jsme
za poslední 4 roky dosáhli průměrně 49,65 % vytříděných odpadů,
dle nové metodiky dosahuje podíl recyklovatelných složek průměrně
pouze 31,92 % za poslední 4 roky, což je výrazný pokles.
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PODĚKOVÁNÍ

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Část uprchlíků se již vrátila na Ukrajinu,
další se začleňují do společnosti

Letití pracovníci charity se loučili

Studenti si na radnici

Litoměřice se od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině
postaraly o více než pět set lidí,
kteří ze země uprchli a azyl našli
právě v našem městě. Po zhruba
pěti měsících lze konstatovat, že
část z nich se již domů vrátila,
část se domů vrátit chce a zhruba
třetina z nich si přeje v Česku zatím zůstat. I proto je nutné myslet na návazné kroky v podobě
začleňování.
Charita Litoměřice v rámci svého
Terénního programu v současné
době pečuje o přibližně 180 lidí
z Ukrajiny. Jsou ubytováni ve třech
budovách, které krizový štáb
města odsouhlasil jako vhodné
a důstojné. Patří mezi ně ubytovna
v Želeticích, bývalá vojenská ubytovna v Purkyňově ulici a hostel
U Svatého Štěpána. Všichni mají
řádně vyřízené doklady k dočasnému pobytu a zajištěný legální pohyb na našem území.

Poradenství i pomoc
s hledáním práce
Ředitelka Charity Litoměřice
Karolína Wankovská přiblížila, že
uprchlíkům je zajišťováno odborné
sociální poradenství, duchovní
podpora, tlumočení, doprovod
na úřady či k lékaři, pomoc s orientací v regionu a v neposlední
řadě také pomoc s hledáním zaměstnání.
„Velká část dětí plní řádnou
školní docházku v rámci vzdělávacího systému. Několik jich
pokračuje v on-line výuce ve své
mateřské zemi. Výuku češtiny
a volnočasové kroužky zajišťují
školy,“ uvedla Karolína Wankovská
s tím, že většina dospělých si už
našla zaměstnání. Mezi těmi, kteří
nepracují, převládají maminky na
mateřské a starobní důchodci.

Zájem o pracovníky byl,
problémem je jazyková bariéra

Volné chvíle tráví jedna z obyvatelek ubytovny pro ukrajinské uprchlíky
v Želeticích paní Anastasiia nejraději se svým synem Matviim. Na hřišti
u ubytovny si spolu v letním odpoledni zahráli basketbal a společnost
jim chvílemi dělal i jejich čtyřnohý parťák.
Foto: Michaela Rozsypalová

Pracovní uplatnění našli zájemci z řad uprchlíků například v zemědělství, lesnictví, zdravotnictví
a sociálních službách nebo také
ve výrobě, a to buď v průmyslové
nebo potravinářské. „Snažili jsme
se pomoci vybrat obor, který je jim
vzhledem ke vzdělání blízký. To se
v některých případech povedlo,“
doplnila Karolína Wankovská.
O zaměstnání mohou občané
Ukrajiny žádat i prostřednictvím
úřadu práce. Podle ředitelky
kontaktního pracoviště v Litoměřicích Aleny Křtěnové zaměstnavatelé nejčastěji projevují zájem
o servírky, manipulační dělníky,
pracovníky v zahradnictví, zemědělství či v úklidu.
„Zaměstnavatelé měli zpočátku velký zájem. Nyní kapacity již
naplnili. Důležitou roli zde také
hraje jazyková bariéra, například
po servírkách je velká poptávka,
požadavkem je však alespoň
částečná znalost češtiny,“ sdělila Alena Křtěnová. V květnu bylo

v celém okrese Litoměřice zaměstnáno 391 občanů z Ukrajiny
s udělenou dočasnou ochranou.

Obavy se nenaplnily, míst ve
školách i školkách je dostatek
Nepotvrdily se ani obavy
z toho, že ukrajinské děti zahltí
školy a školky. Do prvních ročníků
litoměřických základních škol bylo
po červnových zápisech přijato
dohromady sedm dětí z Ukrajiny.
Zápisy měly stejný průběh jako
ty dubnové pro české děti, kdy
rodiče do sedmi základních škol
přivedli celkem 360 předškoláků.
Oproti minulým letům je to méně.
Míst je tak dostatek.
„Může se stát, že se uchazeč
nedostal na školu, kterou chtěl.
Důvodem je skutečnost, že se do
stejné školy hlásí více dětí, než
je kapacita. Ten převis je tam už
z dubnového kola zápisů, kdy některé školy musely uchazeče odmítat,“ vysvětlila Andrea Křížová,

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Kontroly zatím chyby nenašly
Přibližně padesát kontrol v 36 nahlášených
ubytovacích zařízeních pro válečné uprchlíky
z Ukrajiny dosud provedli pracovníci litoměřického obecního živnostenského úřadu.
Předmětem kontrol je dodržování podmínek,
které ubytovatelům, jež poskytují bezúplatné

ubytování, ukládá smlouva uzavřená s Krajským úřadem Ústeckého kraje.
Kontroloři ověřovali mimo jiné to, zda
skutečný počet ubytovaných lidí odpovídá
počtu uvedeném v databázi HUMPO (databáze humanitární pomoci) a ubytovací knize,
dále prověřovali, zda smluvním podmínkám

vedoucí odboru školství, kultury,
sportu a památkové péče MěÚ.
Také u mateřských škol provozovaných městem může dojít k
naplnění kapacity některé z
celkem jedenácti provozoven.
Rodičům je v takových případech
nabídnuto místo v jiné školce,
kterou si v žádosti o přijetí zvolili
jako druhou.
Ukrajinské děti však mateřinky
v Litoměřicích navštěvují jen minimálně. Vyplývá to z informací
Moniky Mejtové, ředitelky Mateřských škol Litoměřice. Ještě před
květnovými zápisy bylo přijato jedenáct dětí z Ukrajiny.
„K zápisům se dostavilo dalších
šest dětí. Dvěma ukrajinským dětem bylo přerušeno správní řízení
z důvodu doočkování. Všem se
dostává předškolního vzdělávání
stejně jako našim českým dětem,“
uvedla Monika Mejtová.
Děti, ale také dospělí mají
ve městě možnost jazykových
kurzů. Pořádají se zejména
na vybraných školách. Děti zároveň mohou navštěvovat zájmové
kroužky organizované Rozmarýnem, přičemž první tři měsíce
měly kroužky bez úplaty, poté už
musí standardně platit.

Počet uprchlíků v Litoměřicích
již významněji neroste
„Ačkoliv válka na Ukrajině
ještě zdaleka neskončila, počet uprchlíků v Litoměřicích
v posledních týdnech významně
neroste. Těší mě, že město
ve spolupráci s Charitou Litoměřice, dalšími neziskovými organizacemi a subjekty a za podpory
desítek dobrovolníků dokázalo
poskytnout lidem prchajícím před
válečným konfliktem azyl a zajistit
jim důstojné podmínky k životu.
Všem za pomoc děkuji,“ uvedl velitel krizového štábu města starosta Ladislav Chlupáč.

Hned několik dlouholetých pracovníků Diecézní charity Litoměřice se rozloučilo s funkcemi. V té souvislosti se v kostele
Všech svatých uskutečnila
i děkovná mše svatá.
Sloužil ji biskup litoměřický Jan
Baxant, koncelebroval prezident
Charity ČR Pavel Posád. Mše byla
součástí oficiálního programu
rozloučení ředitelky a prezidenta
Diecézní charity Litoměřice Růženy Kavkové a P. Józefa Szeligy.
Programu se zúčastnili hosté
z řad německých partnerů, ředitelů diecézních, arcidiecézních
charit i ředitelé a ředitelky charit v litoměřické diecézi, partneři
i charitní pracovníci.
Po skončení liturgického obřadu pokračovalo rozloučení
v konferenčních prostorách hradu. Zde proběhlo poděkování
pracovníkům, kteří opouští řady
Diecézní charity Litoměřice. Po
více než 30 letech dobrovolnické
činnosti v charitním šatníku
uzavírá svou službu i Marta Zachová. Po více než 23 letech metodik a sociální pracovník Roman
Striženec a po 19 letech prezident Diecézní charity Litoměřice
P. Józef Szeliga.
Následovalo poděkování určené ředitelce Kavkové. V proslovech řečníků zazněla zejména
slova úcty, uznání za odvahu,
energii a píli. Největším oceněním bylo předání zlaté medai-

Dlouholeté ředitelce Diecézní charity v Litoměřicích Růženě Kavkové (vlevo)
poděkovala za odvedenou práci i Karolína Wankovská, nově jmenovaná ředitelka Charity Litoměřice.
Foto: Eva Hadašová

le Charity Spolkové republiky
Německo. Jedná se o nejvyšší
možné uznání, které bylo Růženě
Kavkové uděleno za dlouholetou
spolupráci. „Tohoto vyznamenání
si velmi vážím. Ráda bych však
řekla, že toto není ocenění pouze
mé, ale všech pracovníků, kteří se
na tvorbě charitního díla podílí,“
podotkla Růžena Kavková, která
v Diecézní charitě Litoměřice působila déle než 30 let.
Za jejího vedení se v litoměřické diecézi podařilo vybudovat síť oblastních, farních
i dobrovolných Charit, zrealizovat

PODĚKOVÁNÍ

Starosta přijal a ocenil dvě osobnosti

Michaela Rozsypalová

odpovídá rozsah a kvalita ubytování a jestli ubytovatel pravidelně oznamuje údaje
o aktuální obsazenosti zařízení a ty odpovídají
realitě.
Jak uvedla vedoucí úřadu Marcela Škrancová, provedené kontroly zatím neprokázaly
porušení pravidel. „Na základě kontrol jsou
ubytovatelům vypláceny příspěvky za ubytování. V případě nedodržení smluvních podmínek zjištěných při kontrole by jim příspěvek
nebyl vyplacen,“ dodala Marcela Škrancová.
/rz/

desítky projektů, některé i v zahraničí. „Díky profesionálnímu
přístupu charitních pracovníků
se podařilo, a stále daří, získávat
prestiž a respekt veřejnosti, jiných neziskových organizací, ale
také státních institucí. Úspěšnou
organizaci netvoří ředitel, ale zaměstnanci, které on vede,“ říká
Růžena Kavková.
Na závěr programu byla představena nová ředitelka a prezident Diecézní charity Litoměřice:
Karolína Wankovská a Leo Gallas.
Eva Hadašová,
Diecézní charita Litoměřice

Dlouholetého učitele Gymnázia
J. Jungmanna Vladimíra Švihlíka
(na snímku vlevo) a známého publicistu a fotografa Miroslava Zimmera přivítal na radnici starosta
Ladislav Chlupáč, aby jim poděkoval za letitou úspěšnou práci.
Studenty oblíbený pedagog Vladimír Švihlík působil na gymnáziu, kde

vyučoval matematiku a zeměpis,
úctyhodných 42 let. „Řada studentů mi říká, že ještě na vysoké škole
těžili z toho, co se naučili na gymnáziu, a většinou neměli s matematikou problémy,“ komentoval kantor
pro některé náročný předmět. U příležitosti jeho odchodu do důchodu
mu starosta za jeho dlouhodobou
činnost v oblasti vzdělávání po-

děkoval a věnoval mu mimo jiné
i publikaci o Litoměřicích a další
upomínkové předměty.
Významné životní jubileum
oslavil známý litoměřický publicista, bývalý zpravodaj Českého
rozhlasu Sever, fotograf a vášnivý
astronom Miroslav Zimmer. „Z rádia jsem odešel v roce 2014 a od
té doby mám mnohem více času
na focení. Je to moje velké hobby,
kterému jsem se jeden čas chtěl
věnovat profesionálně,“ prozradil.
Ačkoli roli regionálního zpravodaje
už před několika lety opustil, v rozhlase ho posluchači mohou i nadále
slýchávat v magazínu ze světa vědy
a fantazie Planetárium, kde má své
pravidelné rubriky.
Oslavenec si ke svým sedmdesátým narozeninám „nadělil“
výstavu svých fotografií. Zájemci
si ji budou moci prohlédnout v září
v divadle.
Text a foto:
Michaela Rozsypalová

převzali pamětní listy
V obřadní síni městského úřadu
byly předány pamětní listy studentům Univerzity třetího věku (U3V),
kterou provozuje škola Ekonom.
Slavnostního aktu se účastnili starosta Ladislav Chlupáč, vedoucí odboru sociálních věcí Renáta Jurková
a také zástupci uvedené školy.
Jak přiblížila lektorka Ekonomu
Marta Hudcová, všech 23 studentů
uplynulý semestr úspěšně dovršilo
i přes nelehké covidové období.
„Šest z nich dokonce absolutoriem v Praze, neboť dokončili šest
po sobě jdoucích kurzů. Účastnili
se tak promoce na České zemědělské univerzitě, pod jejíž záštitou
naše škola Univerzitu třetího věku
pořádá,“ popsala Marta Hudcová
s tím, že obecně největší zájem
mají studující senioři o umělecké
obory. Posledním tématem byli Architekti italského baroka.
Starosta Ladislav Chlupáč, který
studentům předával pamětní listy
připomněl, že město Univerzitu
třetího věku podporuje už řadu let.
„Je to úžasné naplnění volného
času našich seniorů, které jim navíc
přináší spousty nových poznatků,“
poznamenal starosta.
Na tom se shodly i paní Lída
z Litoměřic a Olga z Lovosic, které
litoměřickou Univerzitu třetího věku
navštěvují už delší dobu.
„Ať je to jakýkoli obor, vždy se
dozvíme něco nového a vždy nás
velmi zaujme,“ sdělily seniorky.
Univerzita třetího věku patří
mezi formy celoživotního vzdělávání. Cílem je poskytnout seniorům možnost se kvalifikovaně
a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat s novými znalostmi v oblasti vědy, historie, politiky
nebo kultury. Rozvoj vědomostí
vede k zájmu o současné dění a
také k aktivnímu přístupu k životu.
Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku je
zpravidla určený zájemcům, kteří
dosáhli důchodového věku a mají
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.
/rz/

Předávání pamětních listů na radnici.
Foto: M. Rozsypalová
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LitomĚřice na cestách

Místa přátelská seniorům

Babinského sobota
nabídne pohyb

Tenisté postoupili do vyšší soutěže

Máte tričko města?

Kampaň pro seniory

Zábavné a sportovní soutěže
pro děti, soutěže v netradičních
sportech pro mládež a pro
dospělé, zdravotní a relaxační
cvičení, cvičení pro seniory,
gymnastika a závodní trampolíny pro veřejnost. To vše nabídne
dvanáctý ročník akce Babinského sobota aneb Pohyb netradičně a pro všechny. V sobotu
10. září ji pořádá TJ Sokol Pokratice ve spolupráci s Trampolínami Litoměřice v tělocvičně a na
fotbalovém hřišti TJ v Pokratické
a Sadové ulici.
Jan Hrkal

Družstvo dospělých tenisového oddílu Slavoj Litoměřice letos zaznamenalo velký úspěch.
Po letech zápolení v druhé krajské divizi letos tenisté postupují
do první divize, tj. do nejvyšší
soutěže v kraji.

Super, pošlete fotku

právě startuje

Jste Litoměřičák, který je pyšný
na to, v jak krásném městě žije?
Tak nám pomozte s jeho propagací.
V infocentru jsou k dostání
nová trička ve třech různých provedeních, jež souzní
s grafickým vizuálem města.
Vyražte v nich na své toulky po
České republiky nebo za hranice
naší vlasti a posílejte nám fotky
z vašich prázdninových aktivit.
Nejzajímavější snímky opět zveřejníme a odměníme, stejně jako
v roce 2019, kdy jsme si připomínali 800 let města. „Není totiž
lepší reklamy, než spokojení lidé
pyšní na město, ve kterém žijí,“
říká vedoucí odboru komunikace,
marketingu a cestovního ruchu
MěÚ Eva Břeňová.
Fotografie posílejte na e-mail
info@litomerice.cz nebo je nasdílejte na Facebook Litoměřice Srdcem.
/ihe/

Plavba lodí, soutěžní den na koupališti nebo divadelní představení. To jsou jen některé z aktivit,
které nabídne letošní, už devátý
ročník kampaně Místa přátelská
seniorům.
O d b o r s o c i á l n í c h vě c í
a zdravotnictví MěÚ pro občany
starší 60 let naplánoval celkem
16 různých činností, které připravil společně s poskytovateli
sociálních služeb, s Hasičským
záchranným sborem, Sokolem,
s Klubem českých turistů a řadou
dalších partnerů.
Senioři se mohou těšit na minicvičení, cestovatelskou přednášku
o Tanzanii nebo na večerní předčítání knih se Spolkem LiPen.
„Kampaň bude zahájená
v úterý 9. srpna ve 13 hodin v infocentru akcí s názvem „Jízdenky,
prosím!“ Pracovnice infocentra
v hodinových intervalech doprovodí skupinky seniorů. Ptáte se
kam? To bude překvapení,“ popsala
koordinátorka kampaně Kateřina
Benešová.
Například v pátek 26. srpna se
na koupališti koná již pošesté Den
seniorů aneb Senioři seniorům.
„Akce je dobrovolná a bezplatná.
Připravené aktivity jsou zábavné
a každý si z nich sám vybere podle svých možností. Sejdeme se za
každého počasí a moc se na vás
těšíme,“ zve Milka Kuderová.
Další aktivity budou postupně
následovat až do 31. října. Oblíbené plavby výletní lodí po Labi
jsou naplánované na 31. srpna
a 7. září.
Brožura s podrobným přehledem nabízených aktivit a soutěžní
hrací karta je k dispozici v infocentru. Cílem kampaně je zapojit
seniory do života ve městě. /rz/

AKTIVITY

Rozmarýn nabízí
desítky kroužků
Nabídka zájmových kroužků
na nadcházející školní rok
v DDM Rozmarýn je opět velice
pestrá. Děti si mohou vybrat
z více než padesáti kroužků
různých zaměření, výtvarných
(keramika, rukoprčky, tvořílek,
ateliér kresby a malby ad.), sportovních (fotbálek, atletika, stolní
tenis, gymnastika, badminton,
slackline, florbal, tenis ad.),
přírodovědných (včelaři, rybáři,
zoobadatelé ad.), jazykovědných
(angličtina) i tanečních (mažoretky, zumba, aerobic, street
dance). Dovednosti si mohou
tříbit také v Technickém klubu
mládeže, který při DDM funguje
(digitální dílna, elektrotechnika,
funkční modelář, programování,
robotika, šicí dílna, šperkařství
ad.). Kompletní přehled kroužků,
formuláře i informace o jejich
obsazenosti jsou k dispozici
na webových stránkách DDM
Rozmarýn www.ddmrozmaryn.
cz. Přihlášky budou moci rodiče
podávat na recepci domu dětí
už od 1. září.
/rz/

Sestava A týmu pro letošní
rok byla poskládána jak z mladých hráčů (někteří ještě hrají
za mládežnické kategorie), tak
i ze starších a zkušených, kteří
svými suverénními výkony táhli
družstvo k postupu. Nejvýraznější
postavou úspěchu byl Petr Hudeček, nová posila týmu, který hrál
letos za Litoměřice poprvé. Ten
absolvoval všech sedm zápasů
bez jediné porážky, a tím celý tým
nasměroval k vítězství ve skupině. Mezi další aktéry patřil Adam
Křemeček, Matyáš Bartoň, Pavel
Koňařík, Jiří Šimánek, Michal Šváb
či Vojtěch Pokorný. Za ženy pak
skvěle hrající Petra Svobodová,

Úspěšní litoměřičtí tenisté.

Jessica Kabelková, Kristýna
Wágnerová, Michaela Náprstková
či Leontína Knapíková.
Tým v sezoně odehrál sedm
zápasů proti týmům Jiskra Velké
Březno, TK Krásné Březno A, Tenisová akademie Březno u Loun,

Foto: Petra Prudičová

Tenis Proboštov, TJ Chlumec,
Sportclub Chomutov a Sokol
Košťany. Příští rok tak naše
tenisty ve vyšší soutěži čekají
kvalitnější soupeři a diváky ještě
zajímavější podívaná.
Pavel Koňařík

Tričko města nosí s chutí a úsměvem na rtech nejen mladá maminka Andrea
Pěkná. Do slušivého bodýčka oblékla i synka, který logem města hrdě hlásá:
Jsem Litoměřičák.
Foto: Anna Jančurová

ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY

NOVINKA

Město modernizuje hřiště i zahrady

Spuštěny jsou virtuální prohlídky

Letní měsíce se v některých litoměřických mateřských i základních školách nesou ve znamení
modernizací a oprav.

Prohlédnout si ta nejzajímavější
a turisticky nejatraktivnější
místa v Litoměřicích z pohodlí
domova. To je možné díky novince v podobě 360° virtuální mapy,
kterou město s cílem podpořit letošní turistickou sezonu
zpřístupnilo na adrese: https://
www.litomerice.cz/virtual/

Nového umělého povrchu se dočká multifunkční
sportovní hřiště v areálu Základní školy U Stadionu. Novinkou u sportoviště umístěného uprostřed
atletického oválu budou také čtyři stožáry s osvětlením, tak aby bylo možné ho využívat i ve večerních
hodinách.
Vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Andrea Křížová doplnila, že v této
škole dojde k úpravám také ve vnitřní hale, kterou
využívají nejen žáci, ale také Slavoj BK Litoměřice.
„V hale dojde ke kompletní opravě palubovky
a bude tam rekonstruován i topný kanál. Změny
doznají také toalety, které především při zápasech

basketbalistů kapacitně nevyhovovaly. Nově za
barem budou pouze pánské a dámské vzniknou
na opačné straně haly,“ popsala Andrea Křížová.
Práce budou probíhat na sklonku prázdnin a výuku
nijak zásadně nenaruší.
Na zrevitalizovanou zahradu se mohou těšit
z Mateřské školy Sedmikráska v Ladově ulici. Zahrada se dočká rozšíření a instalují se tam také nové
herní prvky. Řada z nich je totiž více než patnáct let
stará a dosluhuje. Děti si po úpravách užijí například
nové skluzavky, prolézačky i aktivní hrací prvky.
V sousední mateřince Větrník je naplánovaná
oprava střechy. Jedná se o poslední litoměřickou
školku s plochou střechou, která dosud neprošla
opravou. Na konci července byla dokončena také
rekonstrukce atletického oválu v areálu Základní
školy Havlíčkova.
/rz/

ZŠ U STADIONU

Ovládli krajské kolo poháru
Po vítězství v okresním kole atletické soutěže družstev základních
škol Pohár rozhlasu se žáci
ZŠ U Stadionu probojovali do kola
krajského.

Vítězný tým ZŠ U Stadionu po triumfu v Děčíně.

Foto: archiv školy

V Děčíně se představily atletické týmy nejlepších škol celého
Ústeckého kraje. Reprezentovali
jsme tak v této tradiční soutěži
nejen naši školu, ale celé Litoměřice. S napětím jsme očekávali, jak
v obrovské konkurenci naši kluci
obstojí. Po heroických výkonech
a zlepšení mnoha osobních rekordů
se jim povedlo celé krajské finále

vyhrát, a stali se tak nejlepším atletickým týmem základních škol kraje.
Během celého dne soutěže kluci
předváděli soudržnost a týmového
ducha a jeden druhému fandili, což
jim v kombinaci s fantastickými atletickými výkony vyneslo kýžené
zlato. Za družstvo nastoupili: Kryštof Černý, Ben Bolom, Munkhjin
Khishigduuren, Marek Dětinský,
Sam Wangle, Filip Beškolski, Kryštof
Tyl, Honza Soukup, Adam Bradáč
a Dan Kačur. Všem gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a Litoměřic.
Radek Pluhař,
učitel tělesné výchovy

Uvítají ji především turisté, kteří
se do Litoměřic teprve chystají
a rozhodují se, jaká místa ve
městě navštíví. Nyní je mohou
prozkoumat předem, udělat si

představu o tom, co dané místo
nabízí a výlet si lépe naplánovat.
V rámci virtuálních prohlídek je
zatím zpřístupněna dvacítka míst.
Kromě městských hradeb, Mírového, Kostelního a Kapucínského náměstí, parku Václava Havla nebo
Expozice Richard v proměnách
času, tak virtuální návštěvníci
mohou nahlédnout například do
Muzea křišťálový dotek, Galerie
marionet či do Muzea železnice
Kávy s párou. Z ptačí perspektivy
je možné si prohlédnout také
koupaliště na Písečném ostrově

nebo Jiráskovy sady. Další místa
postupně budou přibývat.
„Tímto způsobem propagujeme
nejen turisticky významné a zajímavé lokality či objekty nacházející se v majetku města, ale i ty, jež
jsou provozované soukromými subjekty. Všem nám totiž jde o totéž.
Co nejvěrohodněji přiblížit atraktivitu Litoměřic tak, aby k nám turisté chtěli zavítat,“ poukázala na
smysl nové virtuální mapy vedoucí
odboru komunikace, marketingu
a cestovního ruchu MěÚ Eva Břeňová.
/rz/

VOUCHER NA ŠEST PAMÁTEK

Okruh církevních památek a vyhlídek turisty zajímá
Královské město Litoměřice patří mezi oblíbené turistické destinace. Malebná zákoutí,
úzké uličky i historické stavby lákají k objevování a poznávání. Během letních měsíců
je pro turisty opět připraven speciální voucher, který je provede po místních kostelech, významných vyhlídkách, zavede je na
výstavu i do kavárny.
Okruh církevní památky a vyhlídky Litoměřic
zahrnuje vstup do celkem šesti památek.
Navštívit je možné městský kostel Všech
svatých, kostel sv. Jakuba nebo bývalý jezuitský
kostel Zvěstování Panny Marie. V něm je možné
zhlédnout výstavu manželů Černických: Magické
aktuality: Esoterie lenochodů, kterou pořádá
Severočeská galerie výtvarného umění.

S voucherem se turisté dostanou
i do katedrály sv. Štěpána, která je běžně
nepřístupná, a mohou vystoupat po 118 kamenných a 83 dřevěných schodech až na vrcholek její věže.
Pohled shůry si mohou dopřát též z vyhlídkové věže Kalich, kterou najdou na Mírovém
náměstí v domě, v němž sídlí i infocentrum,
kde je možné výhodný voucher koupit, stejně
jako v katedrále či v kostele Všech svatých.
V jednotlivých památkách získává návštěvník razítka, která pak může vyměnit
za příjemný bonus. Za každé tři vstupy, celkem
tedy 2x, je možné si zdarma vychutnat výběrovou kávu v Lorefa Kafe na Tržnici Felixe
Holzmanna nebo pivo z biskupského pivovaru.
„V kostele Všech svatých a katedrále sv.

Štěpána jsou pro turisty rovněž připraveni průvodci. Většinou se jedná o mladé studenty,
kteří dle zájmu, aktuální poptávky a v rámci
svých časových možností provedou odborným
výkladem celým okruhem či vybranými památkami,“ uvedla projektová manažerka Destinační
agentury České středohoří Radana Kubíčková.
Okruh je letos naplánován od 1. července
do 4. září a celý ho lze projít vždy od úterý do
neděle, přičemž vyhlídku Kalich, věž u katedrály
nebo kostel Zvěstování lze navštívit i v pondělí.
Cena voucheru je 130 Kč, pro seniory
pouhá stokoruna a děti zaplatí 75 Kč. K dětské
vstupence navíc každé dítě dostane Hravého
průvodce s pracovními listy, což baví celou
rodinu. Více informací na www.stredohori.cz.
Radana Kubíčková
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POZVÁNKY

Knihovna
Města čtou
Také letos v srpnu se Knihovna Karla Hynka Máchy připojí
k projektu Města čtou. Čtenáři
a příznivci umění se mohou těšit na čtyři dny plné workshopů,
besed, divadlo, autorská čtení
i koncerty. Akce se koná na
Tržnici Felixe Holzmanna od
čtvrtka 25. do neděle 28. srpna.
Program:
čtvrtek
dopoledne | Čítárna
10 h Workshop s výtvarnicí
Helenou Hoškovou
17 h Nicole Studená – Nebuď
slepý.ce | autorské čtení
pátek
dopoledne | Čítárna
10 h Drátkování | Irena Hejhalová
| workshop
14 h Zdobení tašek | workshop
16 h Lucie Šilhová | autorské
čtení + hudební doprovod Lucie
Palonciová
sobota
Recykl den s Lorefa kafe
15.00 Petr Fejk – Jak se dělá
zoo | beseda a autorské čtení
17.00 Ivan Vrána Blues Band |
koncert
neděle
10.00 jóga s Alicí | cvičení pro
děti
15.00 Fridolín se hledá - divadlo
Pohadlo | pohádka pro děti
17.00 vokální skupina 4TETy |
koncert
Program na září
21. 9. od 17 hodin
Litoměřický knižní festival
Spolek Continual Progress,
knihovna a Literární klub Rizal
pořádají křest knih ltm. autorů.
21. 9. od 18 hodin
Noc literatury 2022
Spolek LiPen s knihovnou pořádá
9. ročník literárního happeningu.
Před Knihovnou K. H. Máchy,
v Keramikafé Dlouhánka, ve
vinárně Noravank přečtou vybrané texty spisovatel Josef
Formánek, Karel František Tománek, Eva Dolejšová, Eva Andělová, Petr Vágai, Lukáš Fíla,
Jakub Ružbatský a další.

BISKUPSKÝ PIVOVAR

Setkání starousedlíků
proběhne 23. září
Tradiční setkání starousedlíků
z Litoměřic se letos uskuteční
v pátek 23. září. Sraz je naplánovaný
na 11. hodinu v restauraci Biskupského pivovaru U svatého Štěpána
v Litoměřicích.
Růžena Šubrtová

POZVÁNKY
KINEMATOGRAFIE

SOBOTA 13. srpna

Poslední víkend v srpnu patří
Filmovému festivalu Litoměřice

Pivní slavnosti prvně na výstavišti

Od 26. do 28. srpna proběhne
22. ročník Filmového festivalu
Litoměřice – FIFELI. Přehlídka aktuální, experimentální i kultovní
filmové tvorby z Česka i zahraničí
je jedinou ucelenou událostí svého druhu na severu Čech.
Festival nabídne ve třech dnech
přes 20 projekcí, debaty s tvůrci
a masterclass či koncert kapely
Bert & Friends. Festivalovým dějištěm bude jako již tradičně Kino
Máj, letní kino a letos nově Divadlo
K. H. Máchy. Předprodej vstupenek
je spuštěn v síti GoOut.
„Festival je srdeční záležitostí
pořadatelů a zejména diváků, kte-

ří si pochvalují přívětivou atmosféru, dobré technické vybavení,
odvážný program a krásu města
Litoměřic. To vše dohromady tvoří
Filmový festival Litoměřice více než
21 let jedinečnou kulturní akcí
svého druhu v Ústeckém kraji a
jsme rádi, že přes všechny vnější
okolnosti se jedná o tradici nepřerušenou,” uvedla jeho ředitelka
Hana Galiová, která festival koordinuje už sedmým rokem.
Vedle zahajovacího a zakončovacího slavnostního večera návštěvníky čeká vybraná kolekce filmů z posledních šedesáti let, které
se setkávají s letošním tématem
Rituály. ,,Rituály nejčastěji vnímá-

me jako akt, který nám umožňuje
překročit určitou hranici, přijmout
změnu nebo získat kontakt s mýtickým světem i se sebou samým.
Každá společnost má jiné rituály
a každá je vnímá trochu jinak. Do
programu jsme vybírali filmy, které
s tímto tématem pracují doslovně,
ale také poměrně volně nebo skrytě,“ vysvětlil dramaturg festivalu
Lukáš Janičík.
Festival nezapomíná ani na tvorbu nastupující generace filmových
tvůrců, nabídne tak například
pásmo filmů studentů FAMU.
Kompletní program najdete
na: https://fifeli.cz/program/22/
komplet/
Klaudie Osičková

27.8. PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM

SRPEN (ZAČÁTKY 21.15 HODIN)

19. 8. ARTHUR: PROKLETÍ + NOC
HRŮZY IV. / Francie, 2022. Režie:
Barthélémy Grossmann. Po projekci: Stezka odvahy pro dospělé aneb
Noční hra Strachy dětství. Vstupné
pouze na film 120 Kč, se stezkou
odvahy 160 Kč.

10. 8. AMÉLIE Z MONTMARTU +
KONCERT KAPELY CROCHE DEDANS / Fr., Německo, 2001. Režie:
Jean-Pierre Jeunet. Začátek akce
ve 20 hodin. Vstupné na koncert
dobrovolné, na film 120 Kč.
12. 8. STŘÍDAVKA / ČR, 2022.
Režie: Petr Nikolaev. Komedie plná
rodinných a partnerských zmatků. V hlavní roli Jitka Čvančarová.
Vstupné 130 Kč.
13. 8. DUNA / USA, Kanada, 2021.
Režie: Denis Villeneuve. Kultovní
sci-fi dílo o mocenských bojích
uvnitř galaktického Impéria, v nichž
jde o ovládnutí planety Arrakis.
Vstupné 120 Kč.
17. 8. PREZIDENTKA / ČR, 2022,
97 min. Režie: Rudolf Havlík.
Vstupné 120 Kč. V hlavních rolích
A. Geislerová a O. Vetchý.

20. 8. PODEZŘELÁ / Jižní Korea,
2022. Režie: Chan-wook Park. Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí muže, který se zabil za
nejasných okolností při pádu ze
skály. Stín podezření ihned padá
na krásnou vdovu, která touto
skutečností nevypadá vůbec rozhozená. Vstupné 120 Kč.
24. 8. MYŠI PATŘÍ DO NEBE + FIRE
SHOW VOX LUMINAS / Česko,
Francie, Polsko, Slovensko, 2021,
87 min. Režie: Jan Bubeníček,
Denisa Grimmová. Před filmem
fire show Vox Luminas. Vstupné
120 Kč. Čas promítání: 20.30 hod.
31. 8. POSLEDNÍ ZÁVOD / ČR,
2022. Režie: Tomáš Hodan.
Vstupné 120 Kč. Od 21 hod.
Letní kino je zastřešeno. Promítáme za každého počasí. Více na
www.kinoostrov.cz

Regionální vinaři
otevřou sklepení
Poslední prázdninovou sobotu
zveme na největší regionální vinařskou akci, která se koná přímo ve vinných sklepích nebo na
vinicích. Akce účastníky provede
pěti vinařskými obcemi na Litoměřicku.
Jedno vinařství na ně čeká
v Žalhosticích, jedno v Malých
Žernosekách, jedno v Třebívlicích a pět ve Velkých Žernosekách.
Celý den bude mezi vinařskými obcemi fungovat kyvadlová
autobusová doprava, která návštěvníky dopraví na trase Litoměřice - Žalhostice - Velké
Žernoseky, přívoz pak na trase
Velké Žernoseky - Malé Žernoseky a opět bus mezi obcemi Malé
Žernoseky - Třebívlice.
Vinaři chystají regionální pohoštění, vinařské novinky i zajímavé povídání.
Radana Kubíčková
Destinační agentura
České středohoří

27. 8. ZAHRADA ČECH

Chovatelé zvou na výstavu drobných zvířat
Český svaz chovatelů Základní organizace Litoměřice - Žitenice připravuje 18. okresní výstavu
mladých králíků, spojenou s místní výstavou králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat. Výstava proběhne v rámci akce Den pro děti
v sobotu 27. srpna na výstavišti od 8 do 18 hodin.
Na výstavě budou vystavovat i chovatelé z německé
družební organizace ze Sebnitz. K vidění dále budou

kočky, terarijní zvířata, ovce, kozy, akvarijní rybičky a další zvířata. Pro děti bude připraven bohatý
doprovodný program, jako například projížďky na
koních, malování na obličej. Návštěvníci budou moci
zakoupit do svých chovů kvalitní zvířata (včetně
kuřic), rovněž tak i chovatelské potřeby, krmiva
a vitamínové doplňky pro zvířata a také včelařské
produkty. Rovněž bude možné zhlédnout oblíbený
králičí hop.
Jiří Andrle

Po dvouleté pauze se opět v Litoměřicích uskuteční již 11. ročník
Pivních slavností. Proběhne
13. srpna od 13 do 22 hodin
- letos prvně na výstavišti.
Návštěvníci se mohou těšit
na několik desítek druhů piv
a bohatý program.
Loni se po více než dvacetileté odmlce podařilo obnovit výrobu piva
v bývalém Korunním pivovaru Litoměřice. Ten nabídne návštěvníkům
několik variant piv, jako jsou Kalich, Baba, Kat anebo Orel. Dále
se mohou návštěvníci těšit na
Pivovar Mlýn, Falkenštejn, Rudohor, Zbraslavská koza, Nová Paka
a mnoho dalších minipivovarů.
Festival pro milovníky piva nabídne nejen pivo, ale taktéž pivní
pálenku, limonády, pochoutky
k pivu, burgery, trdelníky, palačinky
a jiné občerstvení. K dispozici budou i dárková balení piv, trička, půllitry a spousta dalších předmětů,
které je možno si odnést domů.
Slavnosti zpestří bohatý kulturní program. Vystoupí litomě-

Za dobrým pivem a hudbou se letos poprvé vypravíme na výstaviště Zahrada
Čech, které je pro tyto akce jako dělané.
Foto: archiv

řická punk-rocková kapela Synové
výčepu, kapela Kabát revival, Láďa
Křížek & Kreyson, Bohemicca a Baťa
& Kalábůf něžný beat. Slavnosti zakončí kapela Lucie revival.
„Areál výstaviště je parkový prostor, který nabízí širší
možnosti užití akce charakteru

20 LET ZDRAVÉHO MĚSTA

O dopravě hravě zdravě
Dvacet let uplynulo letos od chvíle, kdy se Litoměřice jako první město na severu Čech zapojilo
do projektu Zdravých měst.
Z nováčka se rychle vypracovalo na šampiona
a stalo se i jedním ze šesti referenčních míst Národní
sítě Zdravých měst České republiky (NSZM), a to
v tématu Školství a participace mládeže.
Dvacetileté jubileum si Zdravé město připomene
společně s veřejností v neděli 18. září na Stře-

Pivní slavnosti,“ vysvětlila ředitelka Městských kulturních zařízení Michaela Mokrá. Po celou
dobu konání slavností bude pro
návštěvníky k dispozici zdarma
kyvadlová doprava vyjíždějící
z Mírového náměstí na výstaviště
Zahrada Čech a zpět.
/bre/

leckém ostrově, kde se uskuteční oblíbená akce O
dopravě hravě zdravě pořádaná v rámci Evropského
týdne mobility.
„Návštěvníci se mohou těšit na jízdy zručnosti,
stanoviště státní i městské policie, soutěže,
workshopy a apod. Obyvatele ze vzdálenějších
lokalit města sveze speciálně vypravený výletní
elektrovláček,“ nastínila část programu koordinátorka Zdravého města Litoměřice Ladislava Čelková.
Během roku se Zdravé město zapojuje organizací
různých akcí i do dalších kampaní, jako jsou například Den Země či Ukliďme Česko. Tradicí se stala také anketa a slavnostní vyhlášení oceněných
litoměřických Srdcařů a dobrovolníků.
/rz/

9. - 14.9. ZAHRADA ČECH

Přípravy veletrhu jsou v plném proudu
Již 46. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech se uskuteční od
9. do 14. září. Areál výstaviště
bude pro návštěvníky přístupný
denně od 9 do 17 hodin. Celá
akce se ponese v duchu oslav
200 let od založení Divadla Karla
Hynka Máchy v Litoměřicích.
Vstupenky jsou od 1. července
v prodeji za zvýhodněné ceny, a to
v předprodeji online na webových
stránkách (www.zahradacech.cz),
nebo v den konání akce na místě.
Zajištěna bude zdarma kyvadlová
doprava tam a zpět z Mírového
náměstí a autobusového i horního
vlakového nádraží.
„Veletrh nabízí návštěvníkům
vždy zajímavou ukázkovou ex-

pozici, která se nese v duchu
určitého tématu. Tím letošním
jsou oslavy 200 let od založení
Divadla Karla Hynka Máchy. Takto
významné výročí je totiž potřeba
ukázat i v jiném světle než pouze
v divadelním, což se stane úkolem
ukázkové expozice Zahrady Čech,“
sdělila ředitelka Městských kulturních zařízení Michaela Mokrá.
Návštěvníci se mohou těšit na
zahradnický sortiment, jako je výsadba, stromky, keře, cibuloviny,
trvalky, pokojové a venkovní rostliny, zahradní nářadí apod. Své zde
naleznou i chalupáři či kutilové.
Novinkami letošního ročníku se
stane prodej jedlých květin, skladovací vaky na kapaliny, různé variace čajů a kávy dovážené ze Srí

Lanky apod.
Zahájení veletrhu proběhne
v pátek 9. září. V ten den bude
taktéž vyhlášena Regionální potravina Ústeckého kraje 2022
a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče. Ve
spolupráci s časopisem Receptář
vyhlásí moderátor akce cenu o nejlepší recept Zahrady Čech. Neděle
bude patřit časopisu Zahrádkář,
kdy Český zahrádkářský svaz oznámí vítěze soutěže Křišťálové jablko
a Nejdelší mrkev. O program pondělního dne se postará CS Beton.
V jeho průběhu Zelinářská unie
Čech a Moravy vyhlásí „Zelí roku“.
46. ročník Zahrady Čech zakončí
14. září „Den s Českým rozhlasem“.
/bre/
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Galerie
Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích. Otevírací doba od června do září denně
vč. pondělí 10 – 18 hod. Pro návštěvníky do 19 let a nad 65 let
vstup do stálých expozic zdarma.
Stálá expozice Gotika. Umělecká
topografie regionu severních Čech
ve 13. – 16. století, hlavní výstavní
budova, Michalská 29/7, nabízí výběr z nejvýznamnějších památek
regionálního gotického umění.
V hlavní výstavní budově, Michalská 29/7, je až do 25. 9. přístupná
výstava Nazí. Přirozeně / Naked.
Naturally. Soubor téměř 100 uměleckých děl (kreseb, maleb, grafik,
plastik, fotografií) zachycuje vývoj
zpodobení přirozeného nahého
lidského těla v jeho přirozeném
prostředí v českém výtvarném
umění. Dne 24. 8., 9. a 14. 9. komentované prohlídky (začátek vždy
v 16 hod.).
Muzeum insitního umění, Mírové
nám. 24/16 (zadní trakt), nabízí výstavu Josef Heja (1902 – 1985).
První retrospektivní výstava Hejova
díla v Čechách představuje výběr
z křehkých a subtilních uměleckých
děl, která tento oceňovaný tvůrce
řezboval z dřevěných špalíků či
utvářel z polychromovaných samorostů. Pro srpen a září nabídka tvořivého programu pro děti a rodiče.
Výstava je přístupná do 25. 9.
Diecézní muzeum v Litoměřicích,
Mírové nám. 24/16 (přední trakt),
zve k návštěvě stálé expozice, která
prezentuje výběr nejvýznamnějších
kulturních památek ze sbírek historického Diecézního muzea, doplněný dalšími příklady jedinečného umělecko-historického dědictví
z území litoměřické diecéze.
V prostorách bývalého jezuitského
kostela Zvěstování Panny Marie
(Jezuitská ulice) probíhá až do
25. 9. výstava Magické aktuality.
Vzpoura lenochodů. Jiří Černický /
Michaela Černická. 9. 9. od 19.30
na místě proběhne koncert skupiny Amanita (ČR, Peru, Španělsko).
Komentovaná prohlídka výstavy
11. 9. od 17 hod.
Na parkánech hlavní výstavní
budovy (Michalská 29/7) je
do 25. 9. přístupná instalace nazvaná Kryštof Hošek: Revolution Evolution!, která představuje
několik nadživotních, v precizním
detailu zpracovaných autentických
hlodavců.
Dne 10. 9. (Dny evropského dědictví) a 28. 9. (Den české státnosti) je
vstup na všechny výstavy zdarma.
Změna programu vyhrazena. Více
na webu www.galerie-ltm, FCB a IG.

LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO
3. 6. – 25. 9. Magické aktuality /
Vzpoura lenochodů
Výstava výtvarných a multimediálních prací. Kostel Zvěstování
Panny Marie. Komentovaná
prohlídka 4. 8. v 17 h
10. 6. – 30. 9. Léto ve městě,
léto ve dvojčeti
Výstavy, koncerty, setkání, open
studio, cirkus. Gotické dvojče
10. 6. – 30. 9. Osvícení
Sezonní světelný výstavní projekt.
Gotické dvojče
15. 6. – 30. 9.
Doteky minulých časů
Výstava maleb a grafik Františka
Tomíka. Knihovna K. H. Máchy
24. 6. – 25. 9. Moravský Chagall
Retrosp. výst. lidového řezbáře
Josefa Heji. Museum insit. umění
29. 6. – 25. 9. Nazí. Přirozeně
Výstava. Více na str. 15
1. 9. – 30. 10. Fotky na dlažbě
Výstava fotoklubu Porta na téma
Litoměřice našimi objektivy.
Galerie nemocnice
12.8. – 24.9. Dálka je blízko
Výstava Heleny Hlušičkové a Anastasya Vasylchenko. Galerie Got.
dvojče, vernisáž 12. 8. v 17 h
1., 8., 11., 18., 22., 25., 29. 8.
Cihelna se hýbe
Běh a posilování po sídlišti Cihelna Rákosníčkovo hřiště, 18.30 h
Hudební pondělky
Áda Škarda band. Krušovická
pivnice, 18 – 22 h
Pondělí, středa, čtvrtek
Letní jóga venku
Cvičení pod čirým nebem.
Zahrada SPC Dalimilova 2

Srpen
11. 8. Velká dobrodružství
malého brouka
Hmyzí pohádka v podání divadla
ZA2. Letní scéna divadla, 17 h
12. 8. Pepek a námořník
Koncert. Lodní náměstí, 20 h
13. 8. Pivní slavnosti
Více na straně 15
13. 8. Závod od vrchu
Litoměřice – Babiny
Závod silničních kol. Král středohoří. Start Nerudova ul., 15 h
15. 8. Ruční papír
a papír v prostoru
Workshop, výroba ptáčků z lepenky. Dílna ruč. papíru, 10 h
16. 8. ABBA revival
Letní scéna, Div. K. H. Máchy, 19 h

17. 8. Artist talks
Diskuse s umělkyněmi výstavy
Dálka je blízko. Got. dvojče, 17 h
18. 8. Krasavci na chmelu
Crazy komedie v podání VIP Art
Company. Letní scéna, Divadlo
K. H. Máchy, 19 h
19. 8. Povídání o víně
Vinařství Thaya – Hnanice.
Degustační místnost hradu, 18 h
19. – 20. 8. Death coffee party
10. ročník metalového festivalu.
Výstaviště Zahrada Čech
20. 8. Představení v podání divadelního souboru Vanabí
Experiment, 17.30 h, Dokonalý
partner, 20 h. Divadélko Minimax
22. 8. Ruční papír a papír
v prostoru
Workshop, výroba ducha. Dílna
ručního papíru, 10 h
23. 8. Ztracené Litoměřice
Přednáška historika F. Hrbka
o procesu asanace histor. jádra
města. Knihovna K. H. Máchy,
17.30 h
24. 8. Litoměřické varhanní léto
Nejkrásnější Ave Maria. Katedrála
sv. Štěpána, 19 h
25. – 28. 8. Města čtou
Bohatý program plný umění,
hudby, divadla, aj. Tržnice Felixe
Holzmanna. Více na straně 14
25. 8. Blue cimbal pop rock
Energická show elektrifik. cimbálu. Kavárna Káva s párou, 18 h
26. – 28. 8. Filmový festival
Litoměřice (FIFELI)
Více na straně 14
26. - 28. 8.
Litoměřické svátky hudby
10. ročník hud. fest. klasické hudby. Kostel Všech svatých, 19 h
26. 8. Den seniorů
Koupaliště, 10 – 14 h
27. – 28. 8. Veslařská regata
Přebor okresu Litoměřice s mezinárodní účastí. Střelecký ostrov
27. 8. Otevřené sklepy Českého
středohoří (více na str. 14)
27. 8. Recykl den / workshopy a
besedy zaměřené na udržitelný
životní styl. Tržnice, 10–16 h
27. 8. Bert & Friends
Koncert. Letní kino, 20 h
27. 8. Den pro děti
Loučení s prázdninami, tentokrát
ve stylu ZOO. Zahrada Čech, 10 h
27. 8. Massacre in harbor vol. 8
Metalový festival. Lodní nám.,16 h
28. 8. Jordánský večer
Tržnice Felixe Holzmanna

Září
2. 9. Blues night
Lodní náměstí, 20 h
3. 9. KROKUDY čtvrtmaraton
Běh po nenáročné trati podél
Labe. Střel. ostrov, 14 h
4. 9. Běžíme pro náhradní rodiny
Charit. běh pro děti i dospělé, zúčastnit se a přispět lze i virtuálně.
Mostná hora, 10 h
4. 9. Máša a tři medvědi
Sváťovo dividlo Tržnice, 15 h
4. 9. Roztančíme Litoměřice
Umělci z Litoměřic nás naučí
folklór, čardáš, disco a další tance.
Tržnice, 16 h
9. – 14. 9. Zahrada Čech
Více na straně 15
9. 9. Site specific koncert
Koncert skupiny Amanita Música.
Kostel Zvěst. Panny Marie
10. 9. Den otev. památek
Možnost podívat se do objektů,
které leckdy nejsou běžně přístupné, 9 – 17 h
10. 9. Dny evropského dědictví
Vstupy do výstav a expozic.
SGVU, zdarma
10. 9. Litho Lito: Open Studio
Veřejný tisk grafického listu.
Gotické dvojče, 13 – 16 h
10. 9. Nový cirkus
Představení Feel the Universe
Circus Company. U Gotického
dvojčete
10. 9. Babinského sobota
Více na str. 12
11. 9. Taneční odpoledne
pro seniory
Za doprovodu kapely Rosti Pechouška. Hradní sál, 15 h
17. 9. Kašpárek a hodná víla Jarmilka. Loutková pohádka, Sváťovo
dividla. Divadlo, 10 h

Puellae cantantes a Páni kluci;
13.30 Obelixová show; 15.20
Královská audience 2; 15.30
Veselé odpoledne s Bezva Parťákem a Parťačkou Kačkou; 17.00
Bobíkova show; 18.00 zábavné
soutěže s Terkou; 18.00 Vox
Luminas - Ohnivé jezinky; 19.00
kapela Camna
Hradní nádvoří
10.00 žáci ZUŠ; 13.30 Pragtet
- dámské vokálně instrument.
trio; 16.00 Královská audience 5;
15.30 Cimbálovka Vltava;
18.30 Áda Škarda band
Dominikánské náměstí
14.00 Excrew (instrum. waves)
16.00 Jazzig (Virus mix)
17.00 Kazuyoshi (Random mix)
18.00 Cinic (Tunel underground)
19.00 Shira (LT-mixmaster)
20.00 Motive (Funkadelic house)
21.00 Paskvill (Explosive house)
Historická scéna
program 10.00 - 21.00
Nádvoří kina Máj
11.00 skupina Sortiment
15.40 Královská audience 4
15.45 skupina Sortiment
17.00 Michal David revival
18.00 VOICE
2.30 skupina Sortiment
Tržnice Felixe Holzmanna
11.00 Fousáč harmonikář, 12.00
Tomáš Braun, 13.00 Play, 14.20
Urban Turban, 15.30 Královská
audience 3, 16.00 Toska, 17.00 El
Gaučo, 18.15 Choroš
Klub Baronka
20.00 Mordors Gang; 21.00 Flat
Fly; 22.20 Bikiny
17. 9. Jarmark babího léta
Oslava podpory lokální tvorby se
spojí s vinaři a hudebníky
z regionu. Tržnice F. Holzmanna
20. 9. Milionový údržbář
Komedie v podání Agentury Harlekýn. Div. K. H. Máchy, 19 h
21. 9. Litom. varhanní léto
Varhanní recitál. Katedrála,19 h

17. 9. VINOBRANÍ
Mírové náměstí:
10.00 cimbálovka Vltava
13.30 kapela Voice
15.00 královská audience
15.30 Adam Mišík s kapelou
17.00 The Boom / Beatles show
18.30 kapela Hodiny
19.30 vyhlášení soutěže
O nejlepší burčák
20.00 Pepa Vojtek § Inflagranti
21.30 Děda Mládek Illegal band
22.30 Vox Luminas
22.45 kapela Voice

21. 9. Litom. knižní festival
Veřejný křest knih ltm. autorů.
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

Divadelní nádvoří:
10.00 Sváťovo dividlo;
11.00 dětský Mňam mňam
program s bobíkem; 12.00 sbory

26. 9. Setkání s osobností: Plukovník Mgr. Josef Lottes
Vyprávění o případech elitního
kriminalisty. Hradní sál, 18 h

21. 9. Noc literatury
9. ročník liter. happeningu.
Knihovna, Keramikafé Dlouhánka,
vinárna Norvank, 18 h
23. 9. Král vín
Degustace 15 nejlépe hodnocených vín soutěže v hradu, 18 h
23. 9. Jeff Biograf, Baťa & KNB.
Lodní náměstí, 20 h

