
  Park U Hvězdárny, který byl 
otevřen před čtyřmi roky, ponese 
jméno v prosinci zesnulého Vác-
lava Havla. O návrhu starosty 
města rozhodli zastupitelé na 
konci ledna.  
  „Jde o krásné zákoutí, lidmi 
hojně využívané, navíc nacháze-
jící se v historické části města. 
Domníváme se proto, že je dů-
stojným místem, které může nést 
jméno tak významné osobnosti 
našich novodobých dějin,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč.
  Vzpomínku na prvního českého 
prezidenta umocní i busta, která 

by měla být ještě letos v parku 
umístěna. Náklady na její výro-
bu jsou předběžně vyčísleny na 
zhruba 150 tisíc korun. V této 
souvislosti město Litoměřice a 
Nadační fond Kalich Alexandra 
Vondry opět vyhlásí veřejnou 
sbírku, která se oběma subjek-
tům osvědčila v případě pořízení 
bronzové Myslbekovy sochy 
K.H.Máchy, odhalené na konci 
roku 2010 na Mostné hoře. Číslo 
účtu sbírky bude oznámeno poté, 
co město na její vyhlášení získá 
povolení od krajského úřadu.                                                                                        

(eva)
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Litoměřice získaly dotaci na stavbu sběrného dvora

 ČTĚTE UVNITŘ
Společnost EXPO.CZ má 
zájem provozovat s městem 

     výstaviště                   (str. 12)
Rozpočet je vyrovnaný a 
úsporný                        (str. 3)
Proč trápí Litoměřice prach 
v ovzduší?                    (str. 6)

SLOVO STAROSTY

Milí 
Litoměřičané,
dnes se Vám do 
rukou dostává 
Radniční zpra-

vodaj v novém pojetí. V prů-
běhu pěti let jeho existence 
se stal, soudě dle ohlasů, 
oblíbeným periodikem, 
prostřednictvím něhož vás  
informujeme o aktuálních 
událostech ve městě i o bu-
doucích plánech a záměrech 
radnice. I v jeho případě jsme 
se vydali cestou finančních 
úspor, spočívající v levněj-
ším papíru i v akceptaci na-
bídky na cenově přijatelnější 
tisk. Vás, čtenáře, možná 
potěší fakt, že zpravodaj je 
oproti minulosti celobarevný 
a o čtyři strany bohatší. Což 
například umožní zveřejnění 
více informací z našich škol, 
příspěvkových organizací 
města a dalších subjektů, 
které v Litoměřicích působí. 
Věřím, že i nadále pro Vás 
bude periodikem přinášejí-
cím zajímavé informace o 
městě, ve kterém žijeme a na 
němž nám všem záleží. A to 
je jeho posláním. 
                   Ladislav Chlupáč

            
  V Litoměřicích se  7. a 8. úno-
ra v době od 14 do 17 hodin 
uskuteční zápisy do prvních tříd 
základních škol. Ve stejném ter-
mínu proběhnou jak do šesti škol 
zřizovaných městem Litoměřice, 
tak i do soukromé základní školy 
Lingua Universal.
   „Očekáváme, že přijde jen o 
něco málo méně dětí, než tomu 
bylo loni,“ odhaduje vedoucí 
odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová. Vychází 
přitom z průzkumu provedeného 
jak v litoměřických mateřských 
školách, tak i v předškolních zaří-
zeních sousedních obcí. K zápisu 
by podle odhadů mělo dorazit 264 
předškoláků z místních školek 
a 58 dětí z okolních obcí, což 
je celkem 322 dětí. Loni se jich 
dostavilo 360, z toho 54 rodičů 
požádalo o odklad školní docház-
ky. V tuto chvíli není zřejmé, jak 
se na odkladech odrazí fakt, že 
od 1. ledna roku 2012 jsou před-
školáci osvobozeni od platby v 
mateřských školách jen po dobu 
12 měsíců. 
   Kapacita základní škol je v sou-
časné době dostačující. Vyhovovat 
bude i poté, kdy do škol nastoupí 
děti z populačně silnějších ročníků, 
což v Litoměřicích loni a předloni 
způsobilo výraznější převis poptáv-
ky nad nabídkou míst v mateřských 
školách.                                (eva)

PARK U HVĚZDÁRNY PONESE 
JMÉNO VÁCLAVA HAVLA

Park U Hvězdárny byl veřejnosti otevřen v červenci roku 2008. Jeho výstavba 
stála město Litoměřice 19,7 milionu korun.                           Foto: Eva Břeňová 

TERMÍN ZÁPISŮ 
BYL STANOVEN

  Pravděpodobně v létě tohoto 
roku bude v Litoměřicích uve-
den do provozu nový sběrový  
dvůr u pokratických závor. Měs-
to, které již vyhlásilo výběrové 
řízení na dodavatele, získalo na 
jeho stavbu z evropských fondů 
dotaci ve výši 14,2 milionu 
korun. Celkové náklady jsou 
vyčísleny na  zhruba 15,8 mili-
onu korun. 
  „Obyvatelé potřebují sběrový 
dvůr v dostupné vzdálenosti. 

Zvolené místo je v centru, ale 
zároveň na místě, kde jeho pro-

voz rušit nebude,“ uvedl starosta 
Ladislav Chlupáč na adresu po-
zemku, který město loni koupilo 
i s budovou od Českých drah. 
  Litoměřičtí se v této souvislosti 
inspirovali zkušenostmi z Měl-
níku, kde sběrný dvůr v centru 
několik let úspěšně funguje. 
Obyvatelé města tak mohou oče-
kávat udržované místo obehnané 
zelení, s řadou velkoobjemových 
kontejnerů na nebezpečné odpa-
dy (lednice, televizory, zářivky, 

akumulátory apod.), plastové, 
dřevěné odpady, kovy, objemné 
odpady (například nábytek) a 
bioodpady. Jejich uložení bude 
pro obyvatele zdarma. „Ovšem 
s výjimkou stavebního odpadu, 
který plánujeme zpoplatnit,“ 
upozornil vedoucí odboru život-
ního prostředí Pavel Gryndler.  
Provozovat sběrný dvůr, a to 
šest dní v týdnu,  budou Tech-
nické služby města Litoměřice.                             

(eva)

Pozemek i s budovou koupilo město 
od Českých drah. 

Volba sportovce roku je opět zde
  Pod záštitou starosty města Ladislava Chlupáče 
proběhne 8. února od 18 hodin v domě kultury 
vyhlašování cen Sportovec roku 2011. Slavnostní 
večer, organizovaný Litoměřickým deníkem ve 

spolupráci s ČSTV a městem Litoměřice, moderuje 
Radek Šilhan (TV Prima) a Ondřej Krátoška (Euro-
sport). V průběhu programu vystoupí zpěváci Bohuš 
Matuš a Monika Agrebi.

• • • •

•

•

•
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    Je 23. prosince a kostel-
ní zvony odbíjejí poledne. 
Zhruba stovka lidí stojí mlčky 
v podloubí radnice, u bron-
zové pamětní desky obětem 
válek a totalitních režimů. 
Instalována byla u příležitosti 
20. výročí Sametové revoluce 
zásluhou města Litoměřice 
a Nadačního fondu Kalich 
Alexandra Vondry. Odhalit 
ji chtěl Václav Havel. Před 
návštěvou Litoměřic však na-
konec dal přednost státnicky 
důležitějšímu aktu – projevu 
v Evropském parlamentu. 
Litoměřičanům zaslal video 
s omluvou a slibem, že přije-
de příště. Nestane se tak.  
    23. prosinec roku 2011 se 
do historie České republiky 
totiž zapisuje jako den, kdy se 
národ loučí s Václavem Hav-
lem. „Uctíváme zde památku 
člověka, jenž Litoměřice 
několikrát navštívil  a který 
se vepsal nejen do historie 
českého národa, ale i do jeho 
srdce,“ zahajuje pietní akt sta-
rosta Ladislav Chlupáč poté, 
co zapaluje svíčku pod bron-
zovou pamětní deskou. Je jich 
zde již několik stovek a lidé, 
často s celými rodinami, nosí 
další a další.  Odkaz Václava 
Havla připomíná jeho přítel 
z disentu Zdeněk Bárta, báseň 
Jana Skácela recituje chartista 
Ivan Vilím. Na obrazovce 
informačního centra běží zá-

běry z prezidentovy návštěvy 
Litoměřic v roce 1990. K do-
stání je i publikace „Same-
tová revoluce a počátky OF 
na Litoměřicku“, obsahující 
rozhovor autorky s Václavem 
Havlem.  
   V kondolenční knize přibý-
vá zápisů. „Pane prezidente, 
hodnoty, které jste znovuzro-
dil v našem národě, chceme 
nést dál a učit je i vnoučata.“  
„Pane prezidente, děkuji za 
svobodu. Po 15 letech jsem 
mohl vidět svou vlastní mámu. 
Komunisti mě po porodu od 
ní kvůli Chartě 77 odebra-
li.“  „To, co pro naše předky 
znamenal T.G.Masaryk, to 
samé představujete pro naši 
generaci vy, pane prezidente 
Havle.“ Objevuje se i vzkaz 
psaný dětskou rukou: „Byl jsi 
moc spravedlivý,“ píše Linda 
a svůj vzkaz doplní Havlov-
ským srdíčkem.
    V informačním centru si 
lidé mlčky prohlížejí křišťá-
lový odlitek dlaně Václava 
Havla, zapůjčený Galerií 
křišťálových dotyků v Tere-
zíně. Mnozí z nich myslí na 
to, že odkaz pana prezidenta, 
vtisknutý do jeho dlaně, žije 
s námi dál.  Stejně jako do 
díla vyrytý prezidentův citát:  
„Naděje není optimismus, 
naděje je jistota, že něco má 
smysl“.   

Text a fota Eva Břeňová 

Alexandr Vondra ke smrti pří-
tele: 
   „Smrt Václava Havla mne 
zasáhla. Odešel člověk, kterého 
jsem měl lidsky moc rád. Bolí to, 
přestože jsem ho letos několikrát 
viděl a bylo jasné, že jeho pozem-

ský životní příběh se chýlí ke kon-
ci. Odešel člověk, kterého jsem 
měl čest osobně poznat uprostřed 

osmdesátých let jako vydavatel 
samizdatového časopisu, a jsem 
mu vděčný, že jsem mohl stát 
po jeho boku v dobách horších 
i lepších. Byl to vždy odvážný a 
přitom velice skromný a otevřený 
muž. Před více než dvaceti lety 
jako nově zvolený prezident dal 
českým lidem naději a víru, že 
má smysl se zasazovat o nápravu 
věcí veřejných. To bylo nesmírně 
důležité ve společnosti, kde tehdy 
nevěřil skoro nikdo nikomu a 
ničemu. Teď po jeho úmrtí bu-
dou mnozí mluvit o konci jedné 
epochy. Přitom on sám, přestože 
byl v posledních letech nemocemi 
zesláblý, nikdy do malomyslnosti 
a beznaděje neupadal. Považuji 
proto za důležité v jeho odkazu 
pokračovat. Městu Litoměřice 
pak děkuji za důstojný způsob, 
jakým připomnělo a následně i 
uctilo památku Václava Havla.“
Z projevu Zdeňka Bárty:
   „Ukázalo se, že Václav Havel 
je pro většinu z nás opravdu 

jedním z té řady nejvýznamněj-
ších Čechů naší historie. Když 
jsem v úterý v Praze, v kostele 
svaté Anny, stál čestnou stráž u 
rakve pana prezidenta, byl jsem 
nesmírně dojat oddaností, se 
kterou se mu přicházely poklonit 
zástupy lidí, starých pamětníků, 

ale i velmi mladých lidí, kteří 
přicházeli v neustálém proudu 
tiše a důstojně až do třetí hodiny 
ranní. A když pak ve středu tisíce 
lidí provázely Václava Havla ve 
spontánním, nekonečném průvo-
du královskou cestou na Pražský 
Hrad, všichni v tom zástupu jsme 
cítili, že jsme účastni něčeho pře-
lomově zásadního v historii naší 

země. Možná že konce jedné éry, 
snad počátku éry nové… Všich-
ni bez rozdílu jsme však v tom 
tichém průvodu byli hluboce 
pohnuti.“

Pane prezidente, nezapomeneme

Foto 1: Starosta Ladislav 
Chlupáč byl mezi prvními, 
kteří přišli uctít památku býva-
lého prezidenta.
Foto 2: Pod obrázkem Václava 
Havla hořely stovky svíček. 
Foto 3: Své poslední sbohem 
vpisovali lidé do kondolenční 
knihy umístěné v informačním 
centru.
Foto 4: V den státnického 
pohřbu proběhl v podloubí 
radnice pietní akt, na kterém 
zavzpomínal i evangelický 
farář Zdeněk Bárta. 
Foto 5: Křišťálový otisk dlaně 
Václava Havla ukázal senáto-
rovi Vondrovi autor díla Jan 
Huňát. 
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ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET: 
JE VYROVNANÝ A ÚSPORNÝ

  Město Litoměřice vstoupilo 
do nového roku se schváleným 
rozpočtem. Finanční výbor splnil 
slib, a zastupitelům včas předložil 
vyrovnaný rozpočet. Ti jej v zá-
věru loňského roku jednomyslně 
schválili.
  Očekávané příjmy nového roz-
počtu dosahují 354 milionů korun. 
Celkové výdaje jsou plánovány 
v objemu 377 milionů korun. I 
přesto je rozpočet ve své celkové 
bilanci vyrovnaný. „Zbývající 
rozdíl je tvořen finančními  zů-
statky z nedokončených akcí roku 
2011, které se do kapitoly příjmů 
zapojují jako další financování 
nového rozpočtu,“ vysvětlil 
předseda finančního výboru a 
radní města Radek Lončák. Jak 
podotkl, příprava rozpočtu probí-
hala ve spolupráci s jednotlivými 
odpovědnými místostarosty a 
vedoucími odboru v  tvůrčí a kon-
struktivní atmosféře, ale jednání 
byla náročná s ohledem na poža-
davek vyrovnané bilance běžných 
příjmů a výdajů. 
  „Prodej majetku, který tento defi-
cit do jisté míry saturoval v před-
chozích letech, dobíhá. V roce 
2012 počítáme s mnohem menším 
příjmem například z prodeje bytů, 
který dosáhne jen pěti milionů ko-
run. Ještě v roce 2011 přitom bylo 

rozpočtováno 28 milionů korun.  
Nůžky mezi příjmy města a jeho 
výdaji by se tak nejen z  tohoto 
důvodu mohly nekontrolovatelně 
rozevřít, čemuž je třeba zabránit. 

Proto jsme při jednáních finanční-
ho výboru velmi pečlivě zvažovali 
každý výdaj, zejména pak každou 
investiční akci a posuzovali její 
užitečnost, případně návratnost,“ 
uvedl radní Lončák.
  Omezeny byly také výdaje na 
zpracování nových projektů, pro-
vozní výdaje městského úřadu, 
ale i některé granty. Po několika 
letech tak město například nebude 
podporovat instalaci solárních pa-
nelů na ohřev teplé užitkové vody, 
na něž dosud majitelé domků 
mohli získat třicetitisícovou dota-
ci. „Což ale neznamená, že s tímto 

typem podpory končíme. Zavede-
na může být opět v dalších letech, 
pokud to ekonomická situace 
města dovolí,“ podotkl předseda 
finančního výboru. Snahou při 
sestavování rozpočtu na rok 2012 
bylo maximální zachování všech 
preferovaných služeb pro občany 
města Litoměřice.
  V oblasti investičních akcí jsou 
prioritou ty, na které se podaří 
získat dotace. Rozpočet například 
počítá s devíti miliony korun, jež 
by měly představovat podíl města 
v případě získání dotace na mo-
dernizaci autobusového nádraží. 
Další čtyři miliony jsou pro rok 
2012 vyčleněny na revitalizaci 
Jiráskových sadů, pro něž získaly 
Litoměřice grant ve výši 25 milio-
nů korun od nadace Proměny. Již 
samozřejmostí jsou pokračující 
opravy mateřských a základních 
škol, údržba města, investice do 
zeleně a podobně.
  „Absolutní prioritou je však 
dokončení projektu geotermální 
energie, který v případě realizace 
zajistí rozvoj města na mnoho let 
dopředu,“ vyzdvihl starosta Ladi-
slav Chlupáč význam v České re-
publice pilotního projektu, jehož 
přípravné práce byly úspěšně za-
vršeny podáním žádosti o dotaci. 

Eva Břeňová 

PŘÍJMY:    354 miliónů Kč
VÝDAJE:   377 milionů Kč 

Radek Lončák, předseda 
finančního výboru:  „Zbýva-
jící  rozdíl je tvořen finanční-
mi  zůstatky z nedokončených 
akcí  roku 2011, které se do 
kapitoly příjmů zapojují jako 
další financování nového 
rozpočtu.“

S výměnou dopravce došlo ke zdražení jízdného v MHD
  Semilská dopravní společnost BusLine od 
1. ledna provozuje v Litoměřicích městskou 
hromadnou dopravu. Vítězného uchazeče na-
bídkového řízení vybrala rada města v režimu 
mimořádné situace poté, co smlouvu městu 
vypověděl Dopravní podnik Ústeckého kraje 
(DPÚK).
  Radní zároveň schválili obsah smlouvy o za-
jištění veřejné služby s touto společností, jejíž 
součástí je i výše jízdného. Důsledkem je, že 
od 1. ledna došlo k jeho zvýšení ze současných 
osmi na deset korun a v případě dětí od šesti do 
patnácti let ze čtyř na pět korun.  „K navýšení 
ceny, která byla dlouhodobě ve srovnání s okol-
ními městy podprůměrná,  dochází po dlouhých 
letech. Důvodem jsou změny daňové sazby a 
také růst cen pohonných hmot,“  vysvětlil mís-
tostarosta Karel Krejza.
  „Pokud si ale občané u dopravce zakoupí či-
povou kartu, budou mít jízdné o dvacet procent 
levnější, tedy na současné úrovni,“ upozornil 
druhý místostarosta Jan Szántó. Čipové karty 
vydané DPÚK vymění jejich držitelům nový 
dopravce zdarma, na náklady města. V průběhu 
prvního čtvrtletí příštího roku si mohou i noví 
zájemci zakoupit čipovou kartu, a to za zavádě-
cí cenu 60 korun. Poté se její cena zvýší na stan-
dardních zhruba 160 korun. O výměnu původní 
či o novou čipovou kartu lze požádat v litomě-
řické kanceláři dopravce BusLine,  v areálu 
bývalého ČSAD v Českolipské ulici, později 

pak přímo i u řidičů linkových autobusů. Karty 
nebudou časově a termínově ohraničeny. 
  Radní zároveň schválili i seznam osob, jež 
mohou cestovat zdarma. „Zdarma budou pře-
pravovány děti do šesti let v doprovodu dospělé 
osoby, dětský kočárek s dítětem, držitelé průka-
zů ZTP a ZTP/P, včetně průvodce a vodícího 
psa, dále psi podrobující se speciálnímu výcvi-
ku, strážníci městské policie v uniformě, senioři 
starší 70 let, jež se prokáží osobním dokladem, 
a držitelé stříbrné a zlaté Janského plakety či ně-
které úrovně Zlatého kříže Českého červeného 
kříže,“ vyjmenoval osoby osvobozené od platby 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodář-
ství městského úřadu Jan Jakub. 
   Společnost BusLine hodlá používat nízkopod-
lažní autobusy s pohonem na plyn, který budou 
po dostavbě čerpací stanice u mostu generála 
Chábery tankovat přímo v Litoměřicích a ne až 
v Ústí nad Labem, jako tomu bylo dosud.
Litoměřice letos stál provoz MHD 2 miliony 
750 tisíc korun. Pro příští rok počítá městský 
rozpočet s částkou 3,2 milionu korun. Město 
přitom bude hradit dopravci pouze skutečnou 
kompenzaci ztráty z přepravného.  

Eva Břeňová 

   Téměř 140 dětských koledníků, 
41 dobrovolníků jako vedoucích 
tříkrálových skupinek Diecézní 
charity Litoměřice vyrazilo v lednu 
do ulic obcí a měst. I letos probí-
hala Tříkrálová sbírka. Jak se 11. 
ledna ukázalo při rozpečeťování 
52 tříkrálových pokladniček, cel-
kový výtěžek sbírky dosáhl 129 
458 korun. 
   „Výsledek mě velmi potěšil. 
Neméně mě těší nadšení koled-
níků, kteří se nenechají odradit 
někdy negativními reakcemi lidí a 
stále koledují s radostí. Věřím, že 
důvěryhodnost Tříkrálové sbírky 
poroste a lidé budou i nadále ochot-
ni přispívat na pomoc potřebným,“ 
říká Růžena Kavková, ředitelka 
DCH Litoměřice.
  Diecézní charita Litoměřice letos 
z Tříkrálové sbírky podpoří nově 
vzniklé Dobrovolnické centrum a 
terénní práci Poradny pro uprchlíky 
a migranty DCH Litoměřice.    (ek)

Sbírka byla
opět úspěšná

Pokladničky rozpečetila pracovnice 
MěÚ Hana Chrudimská.  

Školákům využívajícím MHD stouplo jízdné o jednu korunu.                                             Foto Eva Břeňová 



     

  
         
         
      

    V rámci budoucího zkulturnění celého pro-
storu v okolí velkoplošných prodejen OBI a 
Interspar, schváleného Ministerstvem kultury 
ČR, má kromě vzniku nového obchodního 
centra dojít i k dalším zásadním změnám. 
Demolice totiž pravděpodobně čeká dvě zchát-
ralé budovy bývalé koželužny, jež dlouhodobě 

hyzdí vjezd do areálu, a jejich nahrazení ob-
dobnými stavbami. 
  „Ani jedna ze staveb není kulturní nebo tech-
nickou památkou. Navíc jejich stav je tristní a 
město nemá zákonné možnosti, prostřednic-
tvím kterých by přimělo majitele k rekonstruk-
ci, která by byla velmi nákladná. Ministerstvo 
kultury proto dospělo k závěru, že demolice je 
možná,“ informovala vedoucí odboru územ-
ního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích 
Zdeňka Klenorová. 
  Z pohledu památkové péče je za nepřekročitel-
né považováno zejména dohodnuté  prostorové 
uspořádání celé lokality a objemové parametry 
staveb. A to zejména výška objektů, neboť 
v případě dotvoření „nové čtvrti“  bylo cílem 
využít doposud nezastavěných ploch na okra-
jích řešeného území pro vytvoření plynulého 
přechodu od velkých hmot k drobnější okolní 

zástavbě a krajině linoucí se podél řeky.
   Kdy k demolicím starých objektů dojde, zá-
leží na majiteli, kterým je developerská společ-
nost zastupovaná Jaroslavem Třešňákem. „Na-
hradit je mají stavby obdobného charakteru, 
jež budou využity hlavně k administrativním 
účelům,“ upřesnila vedoucí Klenorová. V pra-
vé z nich (při pohledu na Interspar) má být i 
fastfood. Svým rozměrem by měla  zasahovat 
až k hlavní příjezdové silnici do Litoměřic, a 
utvořit tak pomyslnou „stavební čáru“. Sou-
částí územní studie je i výstavba nového parku 
za areálem prodejny KIS, revitalizace prostoru 
podél Labe, stejně jako stavba již zmíněného 
nového obchodního centra u soutoku Ohře 
s Labem. S ohledem na záplavovou oblast 
bude stát na  několik metrů vysokých pilířích. 
Prostor mezi nimi má sloužit jako parkoviště.   

Eva Břeňová 
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  Pravděpodobně ještě letos bude 
na rohu ulic Kamýcká a 28. října 
zahájena stavba supermarketu 
LIDL. Investor již požádal o vy-
dání stavebního povolení. Záměr 
je v souladu s územním plánem 
města, na rozdíl od bývalého zpra-
covatelského závodu Dřevona, je-
hož provoz byl v této obytné části 
města označen za nevhodný. Po 
jeho demolici je území v současné 
době již asanované.
  „Kromě LIDLU hodlá v tomto 
prostoru jiný investor postavit po-
lyfunkční dům s byty a prodejnou 
nepotravinářského typu. I tento 
záměr je v souladu s územním 
plánem města,“ informovala ve-
doucí odboru územního rozvoje 
městského úřadu Zdeňka Kleno-
rová.
  Ani jedna ze staveb nebude podle 
ní rušit charakter okolní vilové zá-
stavby. „Ve spolupráci s městským 
architektem jsme ovlivnili koneč-
nou podobu obou objektů. Proto i 
stavba LIDLU bude s ohledem na 
naše požadavky poměrně atypic-
ká,“ dodala vedoucí Klenorová. 
Investoři musejí splnit i poměrně 
přísný regulativ týkající se zeleně. 
Třicet procent nezastavěné plochy 
totiž mají osázet zelení. Součástí 
stavby má být před LIDLEM ne-
jen parčík, ale i parkovací plocha 
pro přibližně osmdesát vozidel. 
Vlastní parkoviště, stejně jako 
příjezdovou cestu, bude  mít také 
sousední polyfunkční dům. Jeho 
investor se zároveň zavázal ke 
stavbě chybějícího chodníku v uli-
ci 28. října.                            (eva)

INVESTOR UŽ 
POŽÁDAL O STAVEBNÍ 

POVOLENÍ

POHLED NA MĚSTO ZŮSTANE ZACHOVÁN

  V Litoměřicích plánuje soukro-
má developerská společnost, jež 
je vlastníkem pozemků,  postavit 
obchodní centrum v blízkosti 
Intersparu tak, jak 4. ledna na-
psal Litoměřický deník v článku 
nazvaném „U Intersparu postaví 
další obchodní galerii. Nebude vi-
dět na Labe“.  Vedení litoměřické 
radnice se však v této souvislosti 
ohrazuje proti tvrzení autora, že 
nebude vidět na město. 

  Městský architekt a pracovníci 
odboru územního rozvoje měst-
ského úřadu totiž výrazně ovliv-
ňovali výslednou podobu celého 
komplexu. Činili tak i  s cílem 
zachovat pohled na město, re-
spektive městskou památkovou 
rezervaci. O tom, že bylo jejich 
úsilí úspěšné, svědčí i závěry 
Ministerstva kultury ČR.  „Z hle-
diska zvýšené ochrany hodnot 
Městské  památkové rezervace 

Litoměřice (dále jen MPR) a 
jejího prostředí konstatujeme, že 
navrženým řešením nedojde k ne-
gativnímu zásahu do hmotové a 
kompoziční návaznosti pásma na 
území MPR, ani k pohledovému 
narušení siluety MPR, popřípadě 
míst významných pohledů na 
MPR a výhledů z ní,“ stojí ve 
stanovisku ministerstva kultury, 
jež město Litoměřice obdrželo 
v závěru loňského roku.       (eva)

Navržený způsob zástavby u Labe. Z vizualizace je zřejmé, že pohled z parkoviště na město zůstane zachován. 

Na vizualizaci vidíme dvě administrativní budovy, jež mají nahradit zchátralé objekty bývalé koželužny. (zdroj JTH)

Objekty bývalé koželužny čeká demolice

Projektant počítá se zachováním předního domku. 
Foto Eva Břeňová



  Přes dvě stovky zástupců 
fairtradových měst se v závě-
ru loňského roku setkalo na 
5. mezinárodní konferenci, 
jež se konala v Malmö ve 
Švédsku. Nechyběli mezi 
nimi ani zástupci Litoměřic, 
které letos na podzim spolu 
se Vsetínem získaly jako prv-
ní v České republice statut 
fairtradového města. 
  „Na programu byly mimo 
jiné semináře a workshopy 
zaměřené na zadávání veřej-
ných zakázek, místní angažo-
vanost pro fair trade a diskuze 
s producenty z Keni a Ghany. 
25 zemí vyslalo své zástupce 
na konferenci diskutovat o 
budoucím vývoji a posilování 
Fairtrade hnutí,“ charakte-
rizovala obsah konference 
projektová manažerka Měst-
ského úřadu v Litoměřicích 
Marcela Trejbalová.
  Kromě výměny zkušeností 
a inspirace, které delegáti 
získali v průběhu konference, 
bylo shromážděním přijato 
oficiální prohlášení, jež bude 
švédskými politiky tlumoče-
no v Evropském parlamentu 
a také na konferenci OSN o 
udržitelném rozvoji v Rio de 
Janeiro.
  „Fairtradové hnutí věří, 
že můžeme měnit svět 
k čistějšímu, zdravějšímu a 
spravedlivějšímu skrze naše 
každodenní spotřebitelská 
rozhodnutí,“ podotkla Mar-
cela Trejbalová.          (eva)

  Již schválený rozpočet Lito-
měřic počítá s dalším rozvojem 
města. Ne však s tak intenziv-
ním, jako tomu bylo v letech 
posledních.     
  Nejvyšší, a to devítimiliono-
vá částka je v kapitole odboru 
územního rozvoje vyčleněna na 
případnou spoluúčast města při 
plánované modernizaci auto-
busového nádraží. První žádost 
Litoměřic o dotaci z Regionální-
ho operačního programu Severo-
západ ve výši 60 milionů korun 
nebyla úspěšná. „Regionální 
rada Severozápad tentokráte dala 
přednost projektům týkajícím 
se rozšiřování sítě cyklostezek. 
Využijeme opakované výzvy 
k podání žádosti,“ informovala 
vedoucí odboru územního roz-
voje městského úřadu Zdenka 
Klenorová. 
  Pokračovat bude rozvoj Miřejo-

vické stráně. Zastupitelé schválili 
3,1 milionu korun na vybudování 
nové komunikace Trnková a 
Broskvová. V rozpočtu je vy-
členěno i 1,75 milionu korun na 
stavbu dešťové kanalizace. 
  Opravy chodníků se nezastaví 
ani letos. „Přijde na řadu Škrou-
pova ulice. Pokračovat budeme 
v úpravách Krajské ulice, kde 

jsme loni vybudovali nové 
chodníky. Nyní se zaměříme na 
vozovku, kterou s ohledem na 
jednotný ráz historického jádra 
města necháme vydláždit,“ doda-
la Zdenka Klenorová. 
  Vedení radnice hodlá i nadále 
plnit slib daný občanům, že 
postupně bude přibývat počet 
parkovacích míst na sídlištích. 
V rozpočtu města proto vyčlenilo 
částku ve výši 1,2 milionu korun 
na vybudování parkovací plochy 
v Ladově ulici. 
  I letos má probíhat oprava par-
kánového zdiva, údržba dětských 
hřišť a budování bezbariérových 
přístupů. Loni vznikla bezbarié-
rová trasa vedoucí od nemocnice 
až k autobusovému nádraží. O 
tom, které místo přijde na řadu 
v roce 2012, povedou diskusi i 
zástupci osob zdravotně handica-
povaných.                            (eva)
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S PRVNÍ ŽÁDOSTÍ MĚSTO NEUSPĚLO Ve Švédsku byli 
také Litoměřičtí

Podle Zdenky Klenorové se město 
opakovaně pokusí získat dotaci na 
modernizaci autobusového nádraží. 
                              Foto Eva Břeňová 

  Město vypsalo granty pro rok 
2012. Celkem je vedení radnice 
připraveno  rámci šesti vypsaných 
programů rozdělit téměř milion 
korun. Uzávěrka příjmu žádostí u 
některých z nich je již 20. února. 
  Což je případ Programu podpo-
ry pracujícím s dětmi a mládeží, 
jehož cílem je podpořit jedno-
rázové projekty zabývající se 
smysluplným trávením volného 
času. Celková výše grantu je 70 
tisíc korun a představuje částeč-
nou kompenzaci nákladů na akce 
kulturní, vědomostní, ekologické, 
sportovní a jiné, jež se konají na 
území města. Žadatelem může být 
kdokoli.
  Stejnou částkou disponuje od-
bor školství, kultury, sportu a 
památkové péče městského úřadu 

i v případě  obdobného Programu 
podpory pracujícím s dětmi a mlá-
deží. Určen je ale pouze pro školy 
a školská zařízení, které s přispě-
ním grantu pořádají různé akce, 
mezi nimi i olympiády. I v případě 
tohoto programu je uzávěrka pří-
jmu žádosti 20. února. 
  Do stejného data musejí zaslat 
žádost odboru i ti, co chtějí získat 
grant z Programu podpory spor-
tovním klubám a tělovýchovným 
jednotám na výkonnostní a zájmo-
vý sport. Dotace ve výši 180 tisíc 
korun je určena jako částečná kom-
penzace nákladů na jednorázové 
sportovní akce pro děti a mládež, 
například na pořádání turnajů. 
  „Radní vyhlásili i Program pod-
pory v oblasti kultury, na který 
vyčlenili 300 tisíc korun,“ upo-

zornila vedoucí odboru Andrea 
Křížová s tím, že v rámci úspor-
ných opatření města je celková 
výše grantů nižší, než tomu bylo 
v roce předchozím. O způsobu 
jejich rozdělení přitom rozhodují 
příslušné komise.  
  Za Interní grantový systém Zdra-
vého města Litoměřice zodpovídá 
oddělení projektů a strategií 
městského úřadu. „Jde o systém 
podpory organizacím, institucím i 
aktivním občanům, kteří chtějí při-
spět k rozvoji města a ke zlepšení 
kvality života obyvatel v něm,“ 
informovala manažerka projektu 
Zdravé město Litoměřice Monika 
Čapková. Uzávěrka příjmu žádostí 
je 2. března. Loni byl z tohoto 
programu podpořen například 
Den dýní pořádaný galerií, By-
linkobraní organizované Diakonií, 
biojarmark apod. Pro letošní rok je 
připraveno 150 tisíc korun.

  Město vyhlásilo i Program 
podpory nestátních neziskových 
organizací zaměřených na činnost 
občanů v sociální oblasti. „Dotace 
v celkové výši 200 tisíc korun je 
určena jako částečná kompenzace 
nákladů souvisejících s organi-
zováním akcí pro občany města 
Litoměřice v sociální oblasti,“ 
uvedla vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Renáta Jurko-
vá s tím, že  příjem žádostí trvá až 
do 31. prosince. S pomocí grantu 
loni proběhl například výlet seni-
orů lodí, nákup odsavače par pro 
chráněnou dílnu Diakonie apod. 
  Podmínky a příslušné formuláře 
k jednotlivým vypsaným gran-
tům a dotacím jsou ke stažení na 
internetových stránkách města 
v sekci Dotace/granty - http://
radnice.litomerice.cz/dotace.html 
a  http://zdravemesto.litomerice.cz
/granty-a-dotace.html            (eva)

MĚSTO VYPSALO GRANTY

   Od loňska můžou cyklisté využí-
vat nové úseky jedné ze čtyř páteř-
ních cyklostezek Ústeckého kraje 
– Labské stezky, nejdůležitější 
národní cyklostezky. Letos k nim 
přibude dalších 16,5 kilometru 
zpevněného povrchu, rozjíždí 
se totiž druhá etapa výstavby. 
   V první etapě 2010 – 2011 byla 
dokončena výstavba částí trasy 
Velké Březno – Malé Březno 
– Přerov u Těchlovic a Litomě-
řice – Třeboutice v celkové délce 
5,9 km. 
  Aby došlo k naplnění celého zá-
měru projektu z dotací Regionál-
ního operačního programu Seve-
rozápad, tedy propojení Litoměřic, 
Ústí n.L., Děčína a státní hranice 

s Německem, začne se v roce 
2012 budovat část další. Přestože 
je Labská stezka v celé trase vy-
značena směrovým značením a za 
příznivých klimatických podmí-
nek hojně využívána, významná 
část trasy má stále nevyhovující 
parametry. 
   Podstatou II. etapy projektu je 
odstranění infrastrukturních nedo-
statků bránících rozvoji cyklistic-
ké dopravy na trase:
1. Děčín – Těchlovice: stez-
ka zatím vedena po frekvento-
vané silnici II/261, délka 9,8 km
2. Církvice - Libochovany - Vel-
ké Žernoseky: zatím vedeno po 
silnici II/261 a  po nevyhovující 
prašné cestě o délce 5,6 km. 

3. Roudnice n.L. – Dobříň: stez-
ka zatím vedena po kamenné 
potahové stezce a panelové cestě, 
délka 1 km
  Výstavba druhé etapy, zahájené 
na počátku tohoto roku, potrvá do 
srpna příštího roku.  Celkové plá-
nované výdaje na stavbu dosáhnou 
200 milionů korun (bez DPH). 
   Závěrečná III. etapa projektu 
Labská stezka, v rámci které bu-
dou dokončeny chybějící úseky na 
trase Velké Žernoseky – Litoměři-
ce – Roudnice n/L – Hněvice, hra-
nice Ústeckého a Středočeského 
kraje, je aktuálně ve fázi pokročilé 
projektové přípravy. Realizace je 
plánována v období let 2012 
– 2014.               Ellen Herzogová

Výstavba Labské stezky pokračuje
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LITOMĚŘICE TRÁPÍ PRACH V OVZDUŠÍ 
I SPALOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH KALŮ

  V posledních měsících se Lito-
měřice v rámci celé České repub-
liky nechtěně ocitly téměř na špici 
tabulky označující místa s nejvyšší 
koncentrací polétavého prachu v 
ovzduší. Vedoucího odboru život-
ního prostředí městského úřadu 
Pavla Gryndlera jsme se zeptali, 
jaké jsou příčiny tohoto stavu. 
  „Těch vlivů je bohužel hned 
několik. Svůj podíl na negativním 
stavu ovzduší   má výtopna Na 
Kocandě, která topí hnědým uhlím 
a nemá zakryté složiště paliva. 
Dále zhoršuje ovzduší dálkový 
přesun prachu z mosteckých dolů, 
významným zdrojem prachu je 
i  čížkovická cementárna, která 
je nucena při zvýšených koncent-
racích oxidu uhelnatého ve spali-
nách odstavit na nezbytně nutnou 
dobu odlučovač ve snaze zabránit 
jeho poškození. Negativně v tom-
to směru na ovzduší působí i Lo-
vochemie, která před několika lety 
začala zásobovat teplem lovosické 
domácnosti, do té doby vytápěné 
plynem. Zvýšila tak výrobu tep-
la, a tím i  produkci prachu. Svůj 
podíl na zhoršení stavu však mají i 
domácnosti, které ve snaze ušetřit 
topí nekvalitním palivem.“
  Máme nějakou naději na zlep-
šení negativního stavu? 
  „Situace by se mohla zlepšit 
v případě realizace geotermálního 
projektu. Tehdy by výtopna Na 
Kocandě začala využívat teplo 
z nitra země. Pozitivní je i záměr 
Lovochemie, která připravuje pře-
chod výtopny na fluidní spalování, 
jehož výsledkem bude pokles 
emisí prachových částic. Tech-
nologicky i finančně náročnou 
rekonstrukci odlučovače provádí 
čížkovická cementárna ve snaze 
snížit úniky prachových částic 
do ovzduší. Dále by měla být 
v Terezíně ve velmi blízké době 
zprovozněna čerpací stanice, u 
níž bude možno tankovat stlačený 
zemní plyn do autobusů i automo-
bilů, které by při jeho využití měly 
produkovat méně emisí, než při 
jízdě na naftu. Vítám i iniciativu 
ministerstva životního prostředí, 
které  připravuje zákon, jenž má 
umožnit postih občanů, kteří  spa-
lují  různý odpad, a zamořují tím 
ovzduší.“ 
  Můžeme i my sami prostřed-
nictvím rozhodnutí učiněným na 
lokální úrovni pomoci zlepšení 
nepříznivého stavu?
  „Samozřejmě takové varianty 
hledáme. Jedním z kroků bude 
již na jaře čištění komunikací 
tlakovou vodou, čímž nahradíme 
klasické zametání, při němž se víří 
prach. Dále chystáme  informační 

kampaň, jejímž prostřednictvím 
hodláme informovat  obyvatele, 
pro které je plyn drahý, o možnosti 
topit tzv. mikropeletami. Tedy 
granulkami z pilin, které při napl-
nění zásobníku kotle vydrží hořet 
až osm hodin a emise z takových  
zdrojů jsou minimální. Zajímavé 
je i to, že kotel, který umožňuje 
topit mikropeletami, zároveň 
umožňuje i spalování  kusového 
dřeva, jež je ještě levnější.“  
  Vraťme se nyní k otázce spalo-
vání kalů z Ostrama v čížkovic-
ké cementárně. Proti spalování 
a navážení kalů se postavili jak 
litoměřičtí zastupitelé, tak i 
veřejnost. Pod petici, odeslanou 
krajskému úřadu, se podepsalo 
deset tisíc lidí. Vy jste byl členem 
skupiny, která monitorovala 
zkušební spalování. Jaké po-
znatky jste si odnesl? 
  „Po  provedených jednáních a  
měřeních, kterých jsem  se účastnil, 
mohu jednak konstatovat, že vede-
ní cementárny projevilo vstřícnost 
a otevřenost v otázkách spojených 
s představením vlastního provozu 
cementárny a s tím souvisejících 
vlivů na okolní životní prostředí. 
Výsledky vlastní spalovací zkouš-
ky neprokázaly překračování sta-
novených emisních limitů u žádné 
ze sledovaných látek. Také se nám 
dostalo  ujištění, že tento podnik 
zadal zpracování rozptylové stu-
die a že v nejbližší době umístí 
na své webové stránky výstupy 
z kontinuálního měření emisí pro 
možnost kontroly širokou veřej-
ností. Vedení  podniku rovněž 
slíbilo provedení generální opravy 
elekroodlučovače.“
  To, s čím ale nejste spokojen, 
je fakt, že po výše uvedené 
generální opravě elektrood-
lučovače se GEOBAL 4 (kaly 
z ostravských lagun) opravdu 
začne v čížkovické cementárně 
spalovat. 
  „Dle mého názoru je nesprávné 

převážet kaly z jedné postižené 
oblasti do druhé postižené oblas-
ti přes celou republiku a zde je  
skladovat a spalovat.  Tyto  kaly 
sice splňují zákonem stanovené 
limity, ale jejich obrovské množ-
ství a problematická možnost 
homogenizace může  způsobit, že 
v některých obdobích jejich spa-
lování  nebude složení emisí tak 
příznivé jako při vlastní spalovací 
zkoušce. Rovněž není zaručeno, 
že při skladování kalů nedojde 
k jejich degradaci, která znemožní 
následné spalování.“ 
  Což umožňuje mnohokráte 
kritizovaná změna integrované-
ho povolení, vydaná krajským 
úřadem.
  „V této souvislosti  bych chtěl 
říci, že budeme usilovat o změnu 
integrovaného povolení tak, aby  
neumožňovalo spalování celých 
pneumatik z důvodu vyšší četnos-
ti výpadů elektroodlučovače. Dále 
se budeme snažit o přehodnocení 
stanovených současně platných 
emisních limitů  pro TZL (tuhé 
znečišťující látky), SO2 (oxid 
siřičitý)  a TOC (celkový organic-
ký uhlík) s tím, že výše uvedená 
cementárna se nalézá v oblasti 
s dlouhodobě zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Tudíž není možné na-
stavovat emisní limity na méně 
přísné úrovni než ty, které stanoví 
nařízení vlády z roku 2002.“
  Osobně se domnívám, že 
občanská iniciativa, vedená 
místním obyvatelem Liborem 
Pisklákem, přinesla mnoho po-
zitivního, a to nejen ve zlepšení 
informovanosti obyvatel.
  „To nepochybně. Bez ní bychom 
jen těžko dosáhli toho, že vedení 
čížkovické cementárny zadalo 
zpracování rozptylové studie, jež 
prokáže skutečné dopady výroby 
na okolí a míru znečištění stavu 
ovzduší v okolí. Dále je evidentní, 
že i další významní znečišťo-
vatelé,  například Lovochemie, 
zvyšují aktivitu v informování  
o ekologizaci svých provozů. 
Osobně se domnívám, že asi ne-
zabráníme spálení již dovezených 
kalů, uložených v Litvínově, ale 
mohli bychom zabránit tomu, aby 
se k nám z Ostravy nenavezly dal-
ší desítky tisíc tun tohoto odpadu, 
případně jiných  odpadů  z jiných 
míst, které by zvýšily zatížení 
ovzduší v našem  okrese. Hlavní 
přínos tohoto případu však spatřuji 
v tom, že se podaří donutit všech-
ny hlavní znečišťovatele ovzduší  
v nastartování  dlouhodobého 
trendu zaměřeného na snižování 
emisí v našem okrese.“ 

Eva Břeňová  

PLÁN PŘISTAVENÍ 
KONTEJNERŮ

   S příchodem jara technické služby 
opět zahájí pravidelný svoz biood-
padu z vybraných lokalit. Službu 
i nadále město poskytuje zdarma. 
Zájemcům již zapůjčilo 450 hnědých 
nádob určených na tento typ odpadu. 
   „Pravidelný svoz bude probíhat 
jednou za čtrnáct dní, vždy v sudý 
týden v pondělí. První se uskuteční 
v pondělí druhého dubna,“ infor-
movala Lucie Egrešiová, referentka 
odboru životního prostředí městské-
ho úřadu. V daném termínu je tedy 
možné přistavit sběrnou nádobu 
určenou ke svozu.
   Do nádob patří rostlinný odpad ze 
zahrady, jako je listí, tráva, plevel, 
větve, dále zbytky jídel, včetně potra-
vin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, 
zeleniny, slupky, výkaly drobných 
domácích zvířat. Naopak do nádob na 
bioodpad nepatří  maso, kosti, uhy-
nulá zvířata, olej z potravin, obaly od 
potravin ze skla, plastu, kovu. (eva)

Svoz bioodpadu
je opět zdarma

  2. -  3.2. Družstevní – Mládežnická

  6. -  7.2. Horova

  7. -  8.2. Plešivecká

  9. - 10.2. Pokratická – Družba

13. - 14.2. Sokolská

14. - 15.2. Tyršovo náměstí

16. - 17.2. Kořenského

20. - 21.2. Masarykova

23. - 24.2. Nezvalova – Havlíčkova

27. - 28.2. Škroupova

   1. -  2.3. Boženy Němcové

   5. -  6.3. Pražská

   6. -  7.3. U Kapličky

  8. -  9.3. Fillova

12. - 13.3. Marie Pomocné

13. - 14.3. Na Mýtě

15. - 16.3. Topolčianská

19. - 20.3. Žižkova

22. - 23.3. Březinova Cesta

26. - 27.3. Neumannova

29. - 30.3. Smetanova

Kontejnery jsou přistavovány v uve-
dený den v době od 14 do 15 hodin 
a odváženy následující den ráno do 
10 hodin. 

 Radnice chce obyvatelům města 
nabídnout informace o aktuál-
ním stavu ovzduší, respektive 
o  koncentracích nebezpečných 
prvků v ovzduší. Připravuje proto 
instalaci softwaru, který umožní 
zobrazení aktuálních informací na 
webových stránkách města. (eva)

Mikropelety představují levný způsob 
topení. 

Informace 
o stavu ovzduší
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Hlášení lze podat 
jen elektronicky

  Podnikatelé produkující 
více než sto kilogramů ne-
bezpečného odpadu nebo sto 
tun ostatního odpadu jsou 
povinni podat úřadům hlášení 
o odpadech za rok 2011 pou-
ze elektronickou cestou, a to 
nejpozději do 15. února tohoto 
roku.  Již není možné podávat 
hlášení v tištěné podobě, ani 
zasílat hlášení v elektronické 
podobě přímo na městský 
úřad.
  Podmínkou pro podání 
hlášení je registrace do tzv. 
ISPOPU. Registrace se pro-
vádí elektronicky na adrese 
www.ispop.cz.  Bez provedené 
registrace nelze hlášení podat.
  „Ministerstvo životního pro-
středí vede registr podaných 
a zpracovaných Hlášení o 
produkci a nakládání s odpady 
za celou republiku. Z těchto 
dat připravuje a rozesílá na 
příslušné úřady i seznamy 
podnikatelů (původců odpa-
dů), kteří dosáhli zákonem 
daného limitu, ale ohlašovací 
povinnost přesto nesplnili. Ti, 
co povinnost nesplní, mohou 
dostat pokutu až do výše jed-
noho milionu korun,“ upozor-
nila na možná rizika pracovni-
ce odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Litoměři-
cích Zlatuše Řepíková.
  „V našem případě se povin-
nost podání hlášení o odpa-
dech týká zhruba čtyř stovek 
firem a také 39 obcí, jež spa-
dají do správního území města 
Litoměřice,“ dodala Zlatuše 
Řepíková.                        (eva)

     

Město Litoměřice vypsalo granty 
pro rok 2012. Celkem je vedení 
radnice připraveno  rámci šesti 
vypsaných programů rozdělit 
téměř milion korun. Uzávěrka 
příjmu žádostí u některých z nich 
je již 20. února. 
  Což je případ Programu podpo-
ry pracujícím s dětmi a mládeží, 
jehož cílem je podpořit jedno-
rázové projekty zabývající se 
smysluplným trávením volného 
času. Celková výše grantu je 70 
tisíc korun a představuje částeč-
nou kompenzaci nákladů na akce 
kulturní, vědomostní, ekologic-
ké, sportovní a jiné, jež se konají 
na území města. Žadatelem může 
být kdokoli.
  Stejnou částkou disponuje od-

bor školství, kultury a památkové 
péči městského úřadu i v případě  
obdobného Programu podpory 
pracujícím s dětmi a mládeží. 
Určen je ale pouze pro školy a 
školská zařízení, které s přispě-
ním grantu pořádají různé akce, 
mezi nimi i olympiády. I v přípa-
dě tohoto programu je uzávěrka 
příjmu žádosti 20. února. 
  Do stejného data musejí zaslat 
žádost odboru i ti, co chtějí získat 
grant z Programu podpory spor-
tovním klubám a tělovýchovným 
jednotám na výkonnostní a 
zájmový sport. Dotace ve výši 
180 tisíc korun je určena jako 
částečná kompenzace nákladů 
na jednorázové sportovní akce 
pro děti a mládež, například na 

pořádání turnajů. 
  „Radní vyhlásili i Program pod-
pory v oblasti kultury, na který 
vyčlenili 300 tisíc korun,“ upo-
zornila vedoucí odboru Andrea 
Křížová s tím, že v rámci úspor-
ných opatření města je celková 
výše grantů nižší, než tomu bylo 
v roce předchozím. O způsobu 
jejich rozdělení přitom rozhodují 
příslušné komise.  
  Za Interní grantový systém 
Zdravého města Litoměřice 
zodpovídá oddělení projektů 
a strategií městského úřadu. 
„Jde o systém podpory orga-
nizacím, institucím i aktivním 
občanům, kteří chtějí přispět 
k rozvoji města a ke zlepšení 
kvality s tív sekci Dotace/granty 
- http://radnice.litomerice.cz/
dotace.html a  http://zdravemes-
to.litomerice.cz/granty-a-dota-
ce.html                                (eva)

CÍLEM JE DOSÁHNOUT 
ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Změna plánu  umožní další rozvoj města
  Výstavba velkoplošné prodejny v areálu 
starých mrazíren, nového parkoviště na okraji 
sídliště  Pokratice a stavba rozvodné sítě pro 
geotermální teplárnu. Tři záměry, které by 
mohly být realizovány v případě schválení 
v pořadí druhé změny územního plánu města 
Litoměřice. 
  „Již 10. ledna proběhlo společné jednání se 
zástupci dotčených orgánů, kraje a okolních  
obcí. Do konce února zpracujeme výsledek 
projednávání, který předložíme nadřízenému 
orgánu, jenž rozhodne, zda navrhovaná změna 
územního plánu není v rozporu  s koncepcí 
územního rozvoje, obsaženou v nadřazených 
dokumentacích. Předpokládám, že v květnu 
seznámíme s navrhovanými změnami  oby-
vatele města prostřednictvím veřejného pro-
jednání. V červnu by se jimi mohli zabývat 
zastupitelé,“ charakterizovala postup vedoucí 

odboru územního rozvoje městského úřadu 
Zdeňka Klenorová. 
  „Stavbou nového parkoviště naproti zdravot-
nímu středisku, při výjezdu z Pokratic směrem 

na Ústí nad Labem, bychom v budoucnu rádi 
pokračovali v  postupném rozšiřování počtu 
parkovacích míst na sídlištích,“ konstatoval 
místostarosta Karel Krejza. V úvahu zde  
v případě získání pozemku připadá i stavba 
parkovacího domu. 
  Změna charakteru plochy je nutná v případě 
stavby velkoplošné prodejny v areálu bývalých 
mrazíren. Podle územního plánu je sice lokali-
ta určena pro komerční využití, ale plocha pro 
vybudování nové prodejny je striktně omezena 
na maximálně 150 metrů čtverečních. Nová 
velkoprodejna však má být  rozlehlejší. Do 
náročné revitalizace zchátralého areálu starých 
mrazíren, na kterou  město Litoměřice nemá a 
nebude mít finanční prostředky, se totiž  inves-
tor dle svého vyjádření pustí pouze v případě, 
že bude mít zajištěnou návratnost vložené in-
vestice.                                                      (eva)

ZACHOVÁNÍ VÝŠE POPLATKU 
JE V RUKOU OBYVATEL MĚSTA

  Náklady města Litoměřice na 
svoz a uložení komunálního od-
padu letos vzrostou. I přesto je 
cílem vedení radnice nezvyšovat  
roční poplatek za svoz komunál-
ního odpadu, který v současné 
době činí 498 korun na osobu. 
  V loňském roce dosáhly nákla-
dy odpadového hospodářství ne-
celých 19 milionů korun. Zhruba 
šest milionů platilo město ze 
svého rozpočtu, zbývající částku 
pokryly příjmy z poplatků od 
občanů a ze svozu separovaného 
odpadu. Po zvýšení daně z při-
dané hodnoty a nárůstu ceny za 
svoz komunálního odpadu však 
výdaje města stoupnou o dalších 
zhruba 600 tisíc korun.
  Rozpočet města s navýšením 
částky na odpadové hospodář-
ství nepočítá. Radní pověřili 

vedoucího odboru  životního 
prostředí hledáním cest vedou-
cích k úsporám. „Dosáhneme 
jich například zrušením velko-
objemových kontejnerů, jejichž 
svoz je vzhledem ke stoupají-
címu  množství odpadu stále 
více nákladnější. Učiníme tak 
ale až po zprovoznění nového 
sběrného  dvora u pokratických 
závor. Dále budeme optimalizo-
vat svoz směsného komunálního 

odpadu,“ vyjmenoval možné 
způsoby vedoucí odboru život-
ního prostředí městského úřadu  
Pavel Gryndler. 
  Pokud lidé chtějí udržet součas-
nou výši poplatku, je třeba zvy-
šovat podíl  separovaného odpa-
du. Dále je nutné omezit náklady 
na úklid v okolí kontejnerových 
stání. „Proto budeme postihovat 
ty občany, kteří odloží odpad 
mimo kontejner. Není možné 
dělat z  kontejnerových stání 
smetiště díky nábytku, lednicím, 
televizorům a dalším odpadům,“ 
dodal vedoucí odboru. K ulože-
ní těchto odpadů slouží sběrný 
dvůr, případně velkoobjemový 
kontejner a mobilní sběr nebez-
pečných odpadů. Dále je možné 
využít i zpětného odběru elek-
trozařízení u prodejců.       eva)

Tříděný odpad je svážen do Prosmyk. 
Foto Eva Břeňová

Pohled na místo, kde by v budoucnu mohlo být 
vybudováno nové parkoviště. Řidiči zde již parkují, 
ale pozemek není v majetku města, nýbrž státu. 



   

   
 

  V duchu tohoto hesla proběhl 
na konci ledna v Masarykově 
základní škole a v ZŠ Havlíčkova 
Den s technikou. Nejen školáci, 
ale i veřejnost si mohla vyzkou-
šet drobnou robotickou dráhu, 
vyrobit menší elektrotechnický 
výrobek, sestavit model letadla 
nebo výrobek z nanovlákna. 
  Připraveny byly  zajímavé ukáz-
ky výzkumných a vzdělávacích 
aktivit, drobné vědomostní sou-
těže a matematické a fyzikální 
hříčky. 
   Akci zorganizovala Technická 
univerzita v Liberci společně 
se Základní školou v Havlíčko-

vě ulici v Litoměřicích, DDM 
Rozmarýn a městem Litoměřice. 
Cílem bylo vzbudit u školáků, 
středoškoláků a veřejnosti vůbec 
zájem o technické obory.  Na hu-
manitně zaměřených školách je 
totiž převis poptávky nad nabíd-
kou a technicky zaměřené obory 
mají studentů nedostatek. „Tento 
nepříznivý poměr pro vědu a 
techniku  bychom rádi zvrátili,“ 
uvedl Jiří Rudolf, organizátor 
akce, jehož cílem je s podporou 
města založit v Litoměřicích 
technický klub mládeže, který by 
fungoval při Domu dětí a mláde-
že Rozmarým.         Eva Břeňová

   Služby školního psychologa bude 
i v letošní roce nabízet Školní po-
radenské centrum (ŠPC) Základní 
školy v Havlíčkově ulici. Zabývá se 
problémy výukovými, výchovnými, 
osobními a rizikovým chováním. 
Dále se věnuje žákům se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. 
  Aktivity školního psychologa 
působí především preventivně. 
Poskytuje konzultace a poraden-

ství. Součástí náplně práce je také 
diagnostika a depistáž, metodická 
a vzdělávací činnost. Poradenské 
služby na škole jsou zajišťovány 
v týmové spolupráci s výchovným 
poradcem, metodikem prevence, 
vedením školy, třídními učiteli a 
dalšími pedagogy. Hlavní výhodou 
je každodenní přítomnost pracov-
níků, která umožňuje řešit vzniklou 
situaci aktuálně, informovanost a 

komunikace se všemi učiteli a ve-
dením školy i možnost spolupráce 
s dalšími odborníky. 
  Od roku 2007 je škola součástí 
projektu financovaného z evrop-
ských sociálních fondů. Po projek-
tech VIP I Kariéra a VIP II Rozvoj 
školních poradenských pracovišť, 
díky kterým na škole fungoval 
školní speciální pedagog, je nyní 
škola zapojena do projektu VIP III 
RAMPS (Rozvoj a metodická pod-
pora poradenských služeb). 

Markéta Bartošová
školní psycholog
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Podpora opět jde 
sportu i kultuře

 V kapitole odboru školství, kul-
tury, sportu a památkové péče 
i v roce 2012 zůstaly dotace a  
granty týkající se podpory sportu 
a kultury. Jejich výše však byla 
v souladu s požadavkem na vyrov-
nanost rozpočtu snížena.
  V případě dotace na činnost spor-
tovních oddílů, kdy se příspěvek 
na základě kritérií schválených 
sportovní komisí odvíjí od počtu 
členské základny, se jeho výše 
snížila  z dosavadních 500 tisíc na 
450 tisíc korun. Snížení podpory z 
rozpočtu města  se týká i kultury. 
Kulturní komise může v roce 2012 
rozdělit v programu na podporu 
kultury místo původních 500 tisíc 
o dvě stě tisíc méně. S mimořád-
nou padesátitisícovou podporou 
v roce 2012 však může od města 
počítat pěvecký sbor Puellae can-
tantes. Určena je  na jeho účast na 
mezinárodní pěvecké olympiádě 
v USA, kam se kvalifikoval. 
  V oblasti dotací tak byla navý-
šena pouze částka představující 
přímou podporu města sportovním 
oddílům pracujícím s dětmi a mlá-
deží, a to z dosavadních 1,7 mili-
onu korun na 2,25 milionu korun.  
„Po dvou letech již ale s ohledem 
na úsporná opatření nezískají tří-
milionovou dotaci na účast v první 
lize hokejisté,“ upozornila vedoucí 
odboru školství, kultury, sportu  a 
památkové péče Andrea Křížová.  
    Do správy odboru školství spadá 
i čtrnáct příspěvkových organi-
zací města. Příspěvek na provoz 
jim podle vedoucí Křížové nebyl 
krácen. Zachován zůstal na úrovni 
roku předchozího.  
  I v roce 2012 bude pokračovat 
obnova mateřských a základních 
škol zřizovaných městem. Půl mi-
lionu korun dostane například ZŠ 
U Stadionu na výměnu osvětlení 
sportovní haly. V ZŠ B. Němcové 
zase budou natřena okna a doplně-
no těsnění.                              (eva) 

Školní psycholog působí 
také preventivně

RIZIKO PŘEDSTAVUJÍ JEN 
MECHANICKÉ ZÁSAHY  

  V Základní škole Ladova v Li-
toměřicích, ani v mateřské škole 
v Ladově ulici nejsou v současné 
době tolik diskutované azbestové 
panely, které by mohly být pro 
děti zdraví škodlivé. ZŠ Ladova 
totiž prošla kompletní moderniza-
cí. Stejně tak v již zmíněné školce 
byly v rámci kompletní výměny 
oken vyjmuty i meziokenní vlož-
ky, které mohly obsahovat azbes-
tová vlákna.  Údaje obsažené v 
článku s názvem „Školy a školky 
prošly revizí. Azbest se v někte-
rých našel“, který vyšel 9. ledna  
v Litoměřickém deníku, týkající 
se těchto dvou školských zařízení, 
tak nejsou pravdivé.
  Faktem je, že zřizovatel dosud 
stavebně nezasahoval do objektu 
Základní školy v Havlíčkově 
ulici v Litoměřicích a do objektu 
Centrální školní jídelny ve Svojsí-
kově ulici. Stejně jako i v případě 
několika dalších mateřských škol 
se zde nacházejí tzv. boletické pa-
nely, v minulosti hojně využívané 
pro své příznivé vzhledové a me-
chanické vlastnosti. Až postupem 
času se ukázala možná rizika. „Ta 
však vyvstávají hlavně v případě, 
že do panelů mechanicky zasa-

hujete, což se v případě těchto 
objektů neděje. Reálné nebezpečí 
tak nehrozí,“ uklidňuje možné 
obavy vedoucí litoměřického sta-
vebního úřadu Jan Nejtek. 
  Zřizovatel bude usilovat o to, 
aby ve vytipovaných objektech 
proběhla v brzké době hygienická 
měření, jež prokáží míru koncen-
trace azbestu v prostředí. Vedení 
litoměřického pracoviště krajské 
hygienické stanice očekává v této 

záležitosti od nadřízených orgánů 
příslušné pokyny. 
  V případě nedodržení stano-
vených hygienických limitů 
budou přijata příslušná opatření.  
„Objekty hodláme postupně re-
konstruovat, a to v závislosti na 
finančních možnostech  města,“ 
uvedl místostarosta Karel Krejza.  
Město již žádalo o dotaci na re-
konstrukci ZŠ v Havlíčkově ulici, 
zatím však bezúspěšně.        (eva)

Podle vedoucího stavebního úřadu Jana Nejtka nejsou boletické panely nebez-
pečné v případě, že se do nich mechaniky nezasahuje. Využity například byly při 
stavbě centrální školní jídelny.                                                 Foto Eva Břeňová 

Žáci Masarykovy základní školy si vyzkoušeli kromě jiného i práci s jednodu-
chými integrovanými obvody.                                              Foto Eva Břeňová 

Technika není nuda
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MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU 
VÝKLADNÍ SKŘÍNÍ MĚSTA

  Postupná obnova školek zři-
zovaných městem Litoměřice 
bude pokračovat i v příštím roce. 
Vedoucí předškolních zařízení o 
tom ujistil místostarosta Václav 
Červín, který si všechny školky 
znovu prohlédl, aby se seznámil 
s jejich aktuálním technickým 
stavem a potřebami.
  Školky a školy totiž považuje 
vedení radnice za výkladní skříň 
města. Proto jejich obnova bude 
pokračovat. Například v příštím 
roce proběhne výměna oken 
mateřské školy v Alšově ulici za 
1,5 milionu korun a rekonstrukce 
kuchyně v Ladově ulici za zhruba 
milion.  „V rozpočtu města jsme 
si samozřejmě nechali finanční 
rezervu pro případ havarijních sta-
vů,“ uvedl místostarosta Červín.
  Podle Moniky Mejtové, ředitelky 
mateřských škol, příspěvková or-
ganizace města postupně  moder-
nizuje interiéry i z vlastních zdro-
jů. A to vlivem zvýšení školného, 
k němuž došlo 1. září loňského 
roku. Po více než deseti letech 
došlo k navýšení platby, a to o 
sto korun. Nově rodiče hradí 450 
korun.  I nadále však platí, že od 
poplatku jsou osvobozeny děti rok 
před nástupem školní docházky. 
  Místostarostu Červína dále zají-
malo, jak se ředitelce mateřských 
škol daří postupně umísťovat 57 
dětí, jejichž rodiče původně do-
stali zamítavé stanovisko o přijetí.  
„Od 1. září jsme postupně umístili 
31 dětí, tudíž zbývají jen děti na-
rozené v roce 2009, které dovrší 
tří let věku až v letošním roce,“ in-
formovala Monika Mejtová.  Svůj 
postup by si proto měli rozmyslet 
rodiče, kteří včas neplatí školné. 

Ředitelka v současné době evi-
duje dvanáct dětí, kterým i po 
opakovaných jednáních s rodiči 
hrozí vyloučení ze školky kvůli 
neuhrazeným platbám. 
  Přestože je kapacita litomě-
řických mateřských škol plná, 

situace by se podle místostarosty 
Červína a ředitelky Mejtové měla 
s ohledem na demografický vývoj 
stabilizovat. V příštím roce totiž 
očekávají, že k zápisu přijdou o 
čtyři desítky dětí méně, než tomu 
bylo letos.                             (eva)

Místostarosta Červín si prohlédl i největší školku v Baarově ulici, která má 120 
dětí, jež mají k dispozici kromě jiného vybavení i vnitřní bazén a saunu. (eva)

3. 2. Pololetní příměstský tábor, 
určený školním dětem (od 7 do 
15.30 hod., cena 100 Kč, dopo-
ledne hledání pokladu na Bílé 
stráni, odpoledne - turnaj stolní 
hry) 
4. 2. Keramická dílna pro mládež 
i dospělé (9 – 12 hod., 100 Kč /1 
hod.)
4. 2. Hrátky s PC (9 - 12 hod., 
10 Kč/1hod.)
4. a 25. 2. Moderní deskové hry 
(od 9 hod., vstup zdarma)
4. 2. Magic turnaj (9 - 13 hod., 10 
Kč pro nečleny)
4. 2. Taneční víkend pro rodiče 
s dětmi (13.30 - 15.30 hod., téma 
LINE DANCE - skupinový tanec 
v řadách, vstup 10 Kč)
13. – 17. 2. Jarní příměstský tá-
bor (určen školním dětem, od 7 
do 15.30 hod., 100 Kč /den). 
13.2. Přírodovědná procházka 
Žernoseky – Litoměřice 
14.2. Celodenní výlet do ZOO 
v Ústí n.L. 
15.2. Hledání pokladů 
16.2. Plavecký bazén 
17.2. Hry v tělocvičně, povídání o 
knihách, deskové hry 
18. 2. Valentýnská diskotéka od 
17 do 18.30 hod., vstup 20 Kč 
s Valentýnkou, 25 Kč bez Valen-
týnky. Soutěže, tanec, nejhezčí 
Valentýnka bude oceněna 
25. 2. Sobotní tvořivá dílna 
– šperky z cínů a korálků - určena 
dětem i dospělým  (cena od 100 
Kč)
25. 2. Dětský karneval se soutěže-
mi (15 – 16.30 hod., v tělocvičně 
na 8.ZŠ, vstup 30 Kč, přezůvky 
s sebou).  
Více na: www.ddmrozmaryn.cz 

DDM ROZMARÝN

Dny otevřených  dveří v mateřinkách
MŠ název datum
Stránského Kamarád 01.02.
Masarykova Kytička 16.02.
Revoluční Beruška 21.02.
Eliášova Paletka 08.03.
Plešivecká Pohádka 01.03.
Ladova 428 Sedmikráska 14.02.
Mládežnická Lipová 23.02.
Alšova Sluníčko 07.03.
Baarova Delfínek 28.02
Nerudova Mašinka 23.02.
Ladova 431 Větrník 13.02.

Návštěva možná v době od 8 do 15 hodin. 

Starosta blahopřál studentům gymnázia k dalšímu úspěchu
  Pomyslný klobouk dolů smekl starosta Ladi-
slav Chlupáč před trojicí studentů Gymnázia 
Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Respektive 
před znalostmi, které prokázali v celorepubli-
kové dějepisné soutěži gymnázií, jež proběhla 
v Chebu. Domů se z ní totiž vrátili jako vítě-
zové. 
  Družstvo ve složení Jakub Sommerschuh, 
Michaela Křivánková a Lucie Bažantová se 
značnou bodovou převahou převálcovalo své 
konkurenty. Mezi 72 českými a 2 slovenskými 
družstvy středoškoláků získalo nejvíce bodů. 
Krok s nimi drželi pouze jihlavští gymnazisté, 
kteří získali o pouhý bod méně. 
  „Nepochybně vás takovýto výsledek stál 
mnoho hodin přípravy. Děkuji vám za zvyšo-
vání prestiže gymnázia i reprezentaci celého 
města,“ uvedl starosta.  „Zúročili jsme více 

než půlroční přípravu, jež se projevila ve 
vynikajících znalostech českých dějin pobě-
lohorského období a kultury doby baroka,“ 
odpověděl učitel dějepisu Petr Bašus. Úspěchu 
si cení o to více, že příprava nebyla kvůli nepří-
znivé atmosféře na gymnáziu, zmítaném spory 
s bývalou ředitelkou, zdaleka ideální. 
   Petr Bašus již nyní myslí na obhajobu příček 
nejvyšších. A to vzhledem k tomu, že Jakub 
i Michaela jsou studenty čtvrtého ročníku. 
„Mám vyhlédnuto dalších patnáct šikovných 
studentů. Kdo z nich disponuje nejlepšími 
znalostmi, prokáže školní kolo,“ uvedl peda-
gog. 
Trojice litoměřických gymnazistů za svůj 
úspěch převzala zajímavé ceny. Mimo jiné je 
senátor Alexandr Vondra pozval na prohlídku sídla 
Evropského parlamentu do Bruselu. Eva Břeňová

Trojice studentů s pedagogem Petrem Bašusem na-
slouchá slovům starosty.             Foto Eva Břeňová
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Rodí se zde více 
miminek

   Celkem 827 porodů, při kte-
rých přišlo na svět 829 živě 
narozených dětí, proběhlo loni 
v litoměřické porodnici. Překonán 
tak byl o jeden porod údaj z roku 
2007, a může se tak připsat rekord 
v největším množství porodů od 
roku 1988 (kdy se zde uskutečnilo 
833 porodů). Srovnáme-li počet 
porodů v roce 2011 s rokem před-
chozím, zjistíme, že v roce 2011 
se uskutečnilo o 173 porodů více, 
než v roce 2010.
V průběhu roku 2011 se narodilo 
nejvíce dětí v měsíci květnu a čer-
venci, tj. 84, respektive 83 dětí. 
Naopak nejméně porodů proběhlo 
v roce 2011 v září, a to 57. V pro-
sinci 2011 se uskutečnilo 65 po-
rodů a narodilo se více kluků, než 
holčiček. 20. prosince kolem po-
ledne přišlo na svět letošní osmis-
té miminko a stejně jako v případě 
pětistého, šestistého a sedmistého 
to byl opět chlapeček.
Mezi nejčastější jména holčiček 
narozených v prosinci 2011 v li-
toměřické porodnici patří Anna, 
Tereza (po 3) a Eliška (2x). U klu-
ků je to Ondřej (5x), Lukáš (4x), 
Filip a Jakub (po 3).               (nk)

Dominik Jaroš z Terezína se stal 
letošním 800. miminkem litoměřické 
nemocnice. Na snímku s maminkou 
Kateřinou.             Foto Eva Břeňová 

NOVÝ PŘÍSTROJ UDRŽUJE 
PACIENTOVU TEPLOTU

  Prvním pacientům pomáhá zcela 
nový hyper-hypotermický přístroj 
umístěný na anesteziologicko re-
suscitačním oddělení Městské ne-
mocnice v Litoměřicích. Nemoc-
nice jej získala loni na podzim. 
Zaškolení všech, kteří s ním bu-
dou pracovat, bylo poslední fází 
před jeho uvedením do provozu. 
Na nákup přístroje Blanketrol 
III získalo zdravotnické zařízení 
šek v hodnotě 330 tisíc korun od 
Nadace ČEZ.
  „Hyper-hypotermický přístroj 
Blanketrol III je vysoce efektivní,  
mikroprocesorem řízený vodní 
systém, který umožňuje udržovat 
teplotu pacienta na požadované 
hodnotě. Součástí přístroje je 
citlivé teplotní čidlo, které teplotu 
pacienta kontinuálně sleduje,“ 
uvedla přednosti nového vyba-
vení primářka anesteziologicko-
-resuscitačního oddělení Ludmila 
Kesslerová a doplnila, že rychlost 
ohřátí nebo ochlazení vodního 

systému je 3,8 až 5°C za minutu. 
  „Přístroj bude na našem odděle-
ní využit k zahřívání, eventuálně 
ochlazení pacienta v určených 
indikacích, jako například u paci-

entů po resuscitaci, pacientů s vy-
sokou či naopak nízkou tělesnou 
teplotou, eventuálně v pooperační 
péči po dlouhých výkonech,“ do-
plnila primářka Kesslerová.   (nk)

Primářka oddělení Ludmila Kesslerová vysvětlila přednosti nového přístroje. 
Foto Naďa Křečková 

Názory sester přinesly 
cennou zpětnou vazbu

 Do své druhé fáze vstoupil mezinárodní gran-
tový projekt „E-learning - přenos na poli mo-
derního zdravotnického vybavení“, jehož 
příjemcem je firma LINET a na jehož řešení parti-
cipuje vedle zahraničních i litoměřická nemocnice.
   Po analýze potřeb v oblasti vzdělávání proběhla další 
fáze, a to samotné testování pilotní verze e – learnin-
gových lekcí. V rámci tohoto kroku byly skupině vše-
obecných sester  představeny první dva kurzy zamě-
řené na lůžka pro intenzivní péči a etiologii dekubitů.  
Tato skupina si kurzy prošla a dala řešiteli projektu 
cennou zpětnou vazbu v podobě zhodnocení akcepto-
vatelnosti pro koncového uživatele, včetně námětů na 
vylepšení.                                                               (nk)

  S ohledem na vysoký zájem rodiček o litoměřic-
kou porodnici a s tím související zájem maminek 
o nadstandardní jednolůžkové pokoje došlo v 
prosinci k otevření dalších dvou pokojů tohoto 
typu. V současné době jich je  pět. 
  Vedení nemocnice věří, že za zájmem rodiček 
stojí hlavně komfortní  prostředí porodnického 
oddělení, jež bylo v modernizované podobě 
uvedeno do provozu zhruba před rokem. Díky 
investici ve výši 14 milionů korun tak mohlo 
být rekonstruováno sociální zařízení, zakoupeny 
polohovací postele a další vybavení. „Nyní nám 
sem přicházejí rodit ženy nejen z Litoměřicka, 
ale i z okolních regionů,“ dodává vrchní porodní 
asistentka Simona Filipová.                          (eva)

„Nadstandardů“ přibylo

PRIMÁŘI PŘEDLOŽILI KONCEPCI ROZVOJE
    Primáři jednotlivých oddělení 
Městské nemocnice v Litoměři-
cích splnili úkol. Každý z nich vy-
pracoval a dozorčí radě nemocnice 
předložil střednědobou koncepci 
rozvoje primariátu, o jejíž zpraco-
vání byli členy rady požádáni. 
  Tomuto kroku předcházela ce-
loroční práce členů dozorčí rady 
s primáři, vrchními sestrami a 
ostatním personálem. „Postupně 
jsme obcházeli jednotlivé primari-
áty a diskutovali s lékaři a sestrami 
o skutečných potřebách oddělení, 
přáních pacientů a debatovali o 
reálných plánech dalšího rozvoje. 
Činili jsme tak bez účasti vedení 
nemocnice, aby diskuse probíhala 
v otevřenější atmosféře, bez zby-
tečného ostychu,“ uvedl Radek 
Lončák, předseda dozorčí rady, 

která tímto způsobem postupovala 
vůbec poprvé. 
  „Předloženými materiály jsem byl 

překvapen. Primáři přesně vědí, 
jak primariáty dále vést a hlavně 
odborně rozvíjet ke spokojenosti 

pacientů,“ zhodnotil výsledek 
celoročního procesu předseda 
dozorčí rady po jejím jednání. 
Jak podotkl, předložené koncep-
ce a některé návrhy na rozšíření 
poskytovaných zdravotnických 
služeb budou ředitelem nemocnice 
zapracovány do strategie rozvoje 
nemocnice na nejbližší roky. A to 
s ohledem na reálné finanční mož-
nosti zdravotnického zařízení, jež 
je příspěvkovou organizací města. 
Přestože aktuální ekonomické 
výsledky ukazují, že nemocnice 
opět hospodařila s vyrovnaným 
rozpočtem, výhled na letošní  rok 
s ohledem na současný vývoj ve 
zdravotnictví není příliš příznivý. 
Tento fakt proto bylo nutné vzít v 
úvahu při tvorbě aktuálního roz-
počtu.                                     (eva)

Jednání dozorčí rady vedl její předseda Radek Lončák. Na snímku vlevo je člen 
dozorčí rady Daniel Sadil.                                                       Foto Eva Břeňová 
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 Podle reakcí 
přítomných jeden 
z nejhezčích plesů 
zažil před Váno-
cemi Dům kultury 
v Litoměřicích. 
Slavil totiž 20. 
narozeniny. Slo-
vem jej důstojně 
a zároveň vtipně 
provázel moderátor 
Petr Vágner, herec 
populárního seriálu 
Ordinace v růžové 
zahradě. Profesi-
onální výkon ús-
teckého big bandu  
BONIT sklízel 
pochvalu od hostů 
večera. Stejně jako 
skupina VERTIGO, finalista te-
levizní soutěže Česko Slovensko 
má talent, jejíž čtyři členové se 
při vystoupení nejistí. Při akroba-
tické show na šálách zavěšených 
v kovové stropní konstrukci se tak 
všem tajil dech. Do varu přítomné 
pány i dámy, mezi nimiž nechy-
běli ani zastupitelé a radní města, 
přivedly krátce před půlnocí hity 
Michala Davida.
  „Slavnostního zahájení provozu 
se Dům kultury v Litoměřicích  
dočkal 14. prosince 1991, přesně 
ve 14.30 hodin. Stalo se tak za hoj-
né účasti místních občanů,“ připo-

mněl v úvodní řeči starosta města 
Ladislav Chlupáč událost, která 
v následujících letech výrazně 
ovlivnila kulturní život celého re-
gionu.  Výstavba však ani zdaleka 
nebyla jednoduchá. Vlekla se totiž 
osm let.  Příčinou byl zhruba rok 
trvající archeologický výzkum, ne-
spolehlivost dodavatelů a nakonec 
i ekonomická situace. Před dokon-
čením objektu dokonce hrozilo, 
že stavba bude zakonzervována, 
případně využita vzhledem k její 
rozestavěnosti k jiným účelům. 
Dokončení investiční akce, jejíž 
náklady se vyšplhaly na 74 milionů 
korun, trvalo téměř dva roky. 

 Výsledek však 
stál zato, pro-
tože dům kul-
tury od té doby 
slouží jako 
hojně využí-
vané kulturně 
- společenské 
centrum. První 
maturitní ples 
se zde konal v 
roce 1992. Od 
té doby zde 
proběhly stov-
ky koncertů, 
plesů a zábav-
ných pořadů. 
Dům kultury 
je i oblíbeným 
místem filma-

řů. Jednou z domén bylo i konání 
Swingových kaváren. 
  Postupně začaly přibývat další 
nové akce. V roce 1997 převzalo 
dům kultury od okresního úřadu do 
své správy město. Od té doby jeho 
provoz zajišťují  Městská kulturní 
zařízení, příspěvková organizace 
města, do jejíž správy spadají i 
kino Máj a divadlo K. H. Máchy. 
Do centra pozornosti celé Evropy 
se DK dostal v roce 2008, kdy 
zde v době předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie 
probíhalo jednání ministrů do-
pravy zemí EU.  Před evropskou 

akcí investovalo město do výměny 
starých koberců, které nahradilo 
moderní marmoleum.
  Jen v loňském roce prošlo DK 
téměř 29 tisíc návštěvníků. „Kaž-
dým rokem se zde koná 25 plesů,  
30 koncertů, společenská setkání, 

odborné konfe-
rence, prestižní 
výstava vín Vi-
nařské Litomě-
řice, loutkový 
festival, prezen-
tace středních 
škol s názvem 
Škola - cesty k 
dalšímu vzdě-
lávání, taneční 
soutěž TEAM 

DANCE Litoměřice, mistrovství 
ČR tanečních formací, pravidelné 
dětské pořady, cestopisné před-
nášky, kurzy taneční a společenské 
výchovy, taneční pro dospělé, 
jazykové kurzy a mnohé další 
akce. Prostory  bývalé restaurace 
využívá taneční a pohybové stu-
dio, v němž probíhají lekce street 
dance, břišních tanců a zumby,“ 
poukázala na rozmanitost nabíd-
ky Věra Kmoníčková, která je  
poslední ředitelkou MKZ. Jejími 
předchůdci byli  Rudolf Wlodárek, 
Jakub Honzátko, p. Zelenka, Věra 
Hromádková, Veronika Rybová a 
krátce i Daniel Krýsl.          (eva)

DŮM KULTURY SLAVIL DVACET LET EXISTENCE

Ples pořádaný u příležitosti 20 let domu kultury zahájil starosta Ladislav Chlu-
páč. Večer moderoval Petr Vágner.                                          Foto Eva Břeňová 

Čestný občan města 
Litoměřice, generál 
František Chábera, 
by se 5. ledna dožil 
sta let.  Narodil se 
v německém Lans-
bergu. Jeho matka 
s ním však brzy 
odjela do Čech na 
venkov, kde přežili 
strasti první světové 
války. Františkův 
otec se z ní vrátil 

v roce 1920 jako ruský legionář. Od té doby 
žila rodina v rodinném domku Litoměřicích. Po 
vyučení elektromontérem se František Chábera 
přihlásil do školy pro odborný dorost letectva 
v Prostějově. Tam prodělal výcvik stíhacího pi-
lota a jako takový sloužil u leteckého pluku. Jeho 
letecký talent byl využit při zalétávání letadel 
ve Výzkumném ústavu letectví v Letňanech až 
do 15. března 1939, kdy byly Čechy a Morava 
okupovány německou armádou.
   Na výzvu zpravodajského důstojníka MNO 
opustil naši zem, aby stihl začátek druhé světo-
vé války už jako francouzský pilot. Při prvním 
leteckém střetu zaznamenal pět sestřelů, načež 
mu bylo uděleno nejvyšší francouzské vojenské 
vyznamenání Medaile Militaire. Bojové mise mu 
dodávaly na sebevědomí, nikoli však na jistotě, 

že válku přežije. Proto si nepsal deník, třebaže 
by vystačil na mnoho stran válečných úspěchů 
z Francie, Anglie či Slovenského národního 
povstání.
   František Chábera nebyl během války ani jed-
nou zraněn a do vlasti se vrátil jako velitel 1. letky 
smíšené letecké divize SSSR. V hodnosti kapitá-
na se v roce 1945 vrátil na své původní působiště, 
aby byl v hodnosti majora 16. prosince 1948 
zatčen Státní bezpečností. Byl eskortován do věz-
nice na Borech a tam v potupné atmosféře draní 
peří s důstojníky československé západní armády 
mu byl po půl roce sdělen soudní rozsudek: pět let 
vězení za připravovaný přelet hranice na Západ.
   Byl převezen do koncentračního tábora Vojna 
v Příbrami. Spoluvězni věděli, že mají mezi se-
bou válečného hrdinu, proto ve volných chvílích 
rádi naslouchali jeho historkám, ale strážníci to 
posoudili jako přípravu spiknutí. Z toho důvodu 
byl přemístěn do dolů v Jáchymově, odkud byl po 
pěti letech otrocké práce propuštěn s tím, že může 
být zaměstnán jedině jako dělník.
   Sametové revoluce se dožil až v důchodu. Byl 
rehabilitován a postupně dosáhl hodnosti gene-
rálmajora. 9. května 1991 mu prezident Václav 
Havel předal vysoké státní vyznamenání Řád R. 
M. Štefánika. Důchod však stále dostával jako 
elektrikář.
   Pro něho asi největší poctou bylo, když jej 
vojenský historik Jiří Rajlich zařadil mezi třicet 

československých letců druhé světové války 
v publikaci Esa na obloze.
   Zemřel 21. října 1999 ve věku 87 let. Byl 
pohřben na litoměřickém hřbitově se všemi 
vojenskými poctami, za zvuku státní hymny i 
vojenských gripenů letky z Čáslavi.
   V roce 2002 byl jmenován čestným občanem 
města Litoměřic a v roce 2009 byl po něm pojme-
nován nový litoměřický most přes Labe.               
                              Jiří Blaž (dlouholetý kamarád)

Před sto lety se narodil 
generál František Chábera 

Věra Kmoníčková,  
ředitelka MKZ.



   Pouze jeden zájemce chce od 
roku 2013 provozovat společně 
s městem Litoměřice výstaviště. 
Po vyhlášení výběrového řízení  si 
podklady vyzvedli tři zájemci. Na-
bídku nakonec podal jeden z nich. 
Do výběrového řízení na utvoření 
obchodní společnosti, v níž bude 
město a partner vlastnit stejný díl, 
se přihlásila společnost EXPO CZ. 
Společnost VÝSTAVY, tedy sou-
časný provozovatel výstaviště, se 
nepřihlásila.
  „Po podrobné ekonomické, práv-
ní a etické analýze stanovených 
závazných podmínek výběrového 
řízení jsme došli k závěru, že při 
jejich dodržení není možné aktiv-
ně, úspěšně a především kvalitně 
vykonávat naši podnikatelskou 
činnost,” vzkázali radnici jednate-
lé společnosti VÝSTAVY.  Vzápětí 
však dodali, že jejich zájem provo-
zovat výstaviště v případě, že měs-
to ve výběrovém řízení nevybere 
vhodného partnera, i nadále trvá. 
Podle místostarosty Karla Krejzy 
se podmínky řízení mohou něko-
mu zdát být přísné, ale koncipo-
vány jsou tak, aby vedení radnice  
zajistilo výstavišti, a potažmo tak i 
městu, co nejlepší rozvoj. 
  Rada města se výběrovým říze-
ním již několikrát zabývala. Po 

prostudování obsáhlého materiálu 
a po poradě s právníkem rozhodne 
o tom, zda jediná došlá nabídka 
odpovídá zadávací dokumentaci. 
„Pokud ano, navrhneme zastupi-
telstvu potvrzení vítězného ucha-
zeče. V opačném případě výběro-
vé řízení zrušíme,“ nastínil další 
postup Karel Krejza. Mimořádné 
jednání zastupitelstva, svolané 
právě k tomuto bodu, se uskuteční 
7. února. 
  Do té doby je podle místostaros-
ty předčasné hovořit o tom, kdo 
stojí za společností EXPO CZ. 

Místostarosta uvedl pouze to, že 
jde o společnost, která byla cíleně 
založena pro realizaci projektu 
týkajícího se budoucího provo-
zování výstaviště. Vlastnickou 
strukturu však její majitelé v po-
dané nabídce městu dostatečně 
identifikovali. 
  Jak již dříve deklarovali za-
stupitelé, výstavnictví musí být 
v Litoměřicích zachováno. Pod-
nikatelský záměr a výše investic 
přitom byly nejdůležitějšími 
podmínkami výběrového řízení.                                                                                             
                                  Eva Břeňová 

   V Litoměřicích byla ukonče-
na modernizace křižovatky nad 
železničním přejezdem, v mís-
tě napojení ulic Nerudovy a 
Sokolovské. Stavbu, zahájenou 
počátkem listopadu, převzali 
zástupci města v závěru loň-
ského roku.
  „Jde o chodci frekventované 
a ještě nedávno ne zcela bez-
pečné místo, které se nachází 
v blízkosti škol, navíc je lidmi 
hojně využívané při cestě na 
Mostnou horu,“ odůvodnil 
zhruba osmi set tisícovou in-

vestici místostarosta Václav 
Červín. Realizována mohla být 
díky finančním úsporám města 
v závěru loňského roku. 
 Výsledkem je vybudování 
dvou bezpečných přechodů 
pro chodce, nasvícených pro-
střednictvím nejmodernější 
LED technologie, a chodníků. 
Pouze povrch vozovky je zatím 
provizorní. „Nový asfaltový 
povrch bude položen na jaře,“ 
dodal investiční technik odbo-
ru územního rozvoje Ladislav 
Pošík.                  Eva Břeňová

Místo výplaty dávek 
se nezměnilo

  
   Od 1. ledna 2012 Minister-
stvo práce a sociálních věcí 
ČR sjednotilo proces výplaty 
nepojistných dávek sociální 
ochrany, tedy dávky hmotné 
nouze a dávky pro osoby se 
zdravotním postižením.  Mís-
to spojené s jejich výplatou se 
však v Litoměřicích nezměni-
lo.  „Rozhodování, vyplácení a 
administrace těchto dávek sice 
nově provádí Úřad práce ČR, 
ale nadále na kontaktním pra-
covišti, které sídlí v budově 
městského úřadu na Mírovém 
náměstí,“ upozornila vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu 
v Litoměřicích Renáta Jurko-
vá.                                   (eva)

Pokuty musely 
být odepsány

   Zhruba milion korun město ode-
psalo jako nevymožené pokuty 
(pohledávky) za dopravní pře-
stupky a nároky náhrad nákladů 
řízení. Vznikly z přestupkových 
řízení, které vedl odbor dopravy 
a silničního hospodářství měst-
ského úřadu v období od počátku 
roku 2003 do konce roku 2005. 
Důvodem je uplynutí zákonné 
lhůty pro výkon rozhodnutí. 
   Zároveň s tím byla odepsána 
částka ve výši 40 tisíc korun, 
která představuje nevymožené  
pokuty za dopravní přestupky a 
náhrady nákladů řízení vzniklých 
z přestupkových řízení vedených 
odborem proti osobám, které již 
zemřely.                                (eva)

Cílem modernizace křižovatky bylo zvýšit bezpečí chodců

Cílem modernizace křižovatky bylo podle místostarosty Červína zvýšit bezpečí 
chodců.                                                                                  Foto Eva Břeňová

JEDNA SPOLEČNOST PROJEVILA ZÁJEM 
PROVOZOVAT S MĚSTEM VÝSTAVIŠTĚ

Výstavní pavilony v zájmu zachování jejich konkurenceschopnosti volají po vý-
raznější modernizaci, na kterou město nemá dostatek prostředků. Hledá proto fi-
nančně silného partnera.                                                         Foto Eva Břeňová  

  Radní města schválili vznik krizové ubytovací 
jednotky na městské ubytovně v Želeticích. „Stává 
se totiž stále častěji, že buď jednotlivec, nebo i celá 
rodina se nečekaně, mnohdy i ze dne na den ocitne 
bez střechy nad hlavou. Je proto třeba mít připraven 
prostor pro stav nouze,“ vysvětlil Aleš Slavíček, 
vedoucí litoměřické pobočky občanského sdružení 
Naděje, které ubytovnu v Želeticích pro město pro-
vozuje. 
   O jejím obsazení rozhoduje provozovatel ubytovny  

dle momentální potřeby. Obsazení je povinen hlásit 
na oddělení správy bytového hospodářství, které pro 
ubytované připraví řádnou  „Dohodu o poskytnutí 
přístřeší“. Maximální délka pobytu v krizové jednot-
ce je třicet dní. Za den pobytu zaplatí dospělá osoba 
75 korun, dítě do 15 let 25 korun, dítě nad 15 let 
rovnou padesátikorunu.
   V Želeticích se celkem nachází dvacet holobytů 
pro sedm desítek lidí. V přízemí objektu funguje 
azylová ubytovna pro osmnáct žen.                  (eva)

Jde o pomoc lidem v nouzi

   Ředitelem litoměřického gym-
názia se stane dosavadní ředitel 
lovosického gymnázia Miloš 
Štyks. Jako vítěze výběrového ří-
zení ho do funkce potvrdili radní 
Ústeckého kraje.                   (eva)

O řediteli je rozhodnuto
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  Ačkoliv je Hrad Litoměřice teprve 
rok v provozu, vědí o něm lidé z růz-
ných koutů republiky. Přesvědčili se 
o tom zástupci Centra cestovního 
ruchu Litoměřice (CCR), kteří  se 
v lednu zúčastnili na brněnském 
výstavišti mezinárodního veletrhu 
turistických možností  v regionech 

Regiontour.
  Na stánku Litoměřic byly k dispozi-
ci nejen propagační materiály hradu, 
ale i rozličné propagační předměty. 
Zájemci o cestu do Litoměřic a okolí 
dostali na místě také praktické rady. 
„Nejvíce se lidé ptali na možnosti 
turistického vyžití v regionu a na 

informace týkající se  ubytování,“ 
přiblížila své zkušenosti manažerka 
CCR Martina Vondráková. „Potěšily 
nás kladné ohlasy lidí, kteří již v Li-
toměřicích byli,“ dodala manažerka, 
která kromě propagace města vidí 
v jeho účasti na Regiontour přínos 
i v navázání budoucí spolupráce 
s mnohými subjekty zabývajícími se 
cestovním ruchem.                   (eva)
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Markéta kraluje chemii, Eliška 
s Míšou jsou správní dobrovolníci

   Královnu chemie Ústeckého 
kraje Markétu Pilneyovou a dva 
žáky Základní školy Boženy 
Němcové přijal ve své kanceláři 
starosta Ladislav Chlupáč. Stu-
dentce litoměřického gymnázia, 
odborně vedené pedagožkou 
Ludmilou Šimánkovou, popřál 
k vynikajícím výsledkům dosa-
ženým v oblasti chemie. Elišce 
Horové a Michaelu Štefanovi, 
kteří při roznášení vánočních 
balíčků určených seniorům 
pomohli stařence v nesnázích, 
poděkoval za  citlivý přístup. 
  Oktavánka Markéta Pilneyové 
byla v rámci Mezinárodního 
roku chemie vyhlášena Králov-
nou chemie Ústeckého kraje. 
Její úspěchy v této oblasti jsou 
přitom dlouhodobějšího rázu. 

I letos získala v nejnáročnější 
kategorii A první místo v chemic-
ké olympiádě Ústeckého kraje. 
Kvalifikovala se tak do národního 
kola, jež proběhlo na konci ledna. 
„Mým cílem je probojovat se na 
mezinárodní olympiádu, která se 
letos uskuteční ve Washingtonu,“ 
prozradila starostovi své plány 
devatenáctiletá dívka, jež bude 
od září studovat na Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze. 
Po jejím ukončení se chce věno-
vat vědecké práci.
  Eliška s Michaelem zase staros-
tovi vyprávěli o tom, jak se jim 
nikdo neozýval z bytu, na který 
zvonili. „Nějak se nám to nezdá-
lo, a tak jsme se ptali u sousedů, 
jestli o paní nevědí více. Až jsme 
se dozvonili na sousedku, která 

měla od jejího bytu klíče. Po 
odemčení  jsme zjistili, že stará 
paní upadla a leží celou noc na 
zemi. Bez pomoci druhého ne-
dokázala vstát,“ popsali příběh 
žáci osmé třídy ZŠ Boženy Něm-
cové. K události došlo v prosinci 
při  distribuci vánočních balíčků 
zakoupených městem seniorům, 
jimž zdravotní stav neumožnil 
zúčastnit se předvánočního po-
sezení, které pro ně organizovalo 
město Litoměřice.    
  „Děkuji vám za citlivý přístup, 
který jste v tomto případě pro-
kázali, a řediteli školy Václavu 
Hančovi za dlouholetou spolu-
práci,“ uvedl starosta Chlupáč. 
Vánoční balíčky totiž žáci této 
školy roznášejí litoměřickým 
seniorům již patnáct let.       (eva)

Markéta Pilneyová. Eliška a Michael, žáci ZŠ Boženy Němcové.                            Fota Eva Břeňová 

Ubytovna cizinců 
ukončila činnost

  Diecézní charita Litoměřice 
ukončila na konci roku projekt 
ubytování cizinců s vízem za 
účelem strpění pobytu. Poslední 
tři ubytovaní odcestovali z Lito-
měřic 15. prosince. Učinila tak 
po dvanácti letech, v průběhu 
kterých byl projekt realizován. 
Důvodem ukončení služby je 
skutečnost, že soustavně klesá 
počet cizinců, kteří žádají o me-
zinárodní ochranu. 
  Diecézní charita Litoměřice 
zahájila projekt v roce 1999 na 
základě smlouvy se Správou 
uprchlických zařízení MV ČR. 
Cizinci, kteří v České republice 
podali žádost o mezinárodní 
ochranu (azyl) a jejich žádost 
byla zamítnuta, mají právo ob-
rátit se k Nejvyššímu správnímu 
soudu se žádostí o mimořádný 
opravný prostředek – kasační 
stížnost. Do doby než je toto 
podání vyřízeno, pak mohou 
požádat o zajištění ubytování. 
Správa uprchlických zařízení 
MV ČR zajišťovala ubytování 
těmto cizincům prostřednictvím 
Diecézní charity v ubytovně na 
okraji Litoměřic. 
  Během téměř dvanácti let 
poskytování služeb bylo v Li-
toměřicích ubytováno více než 
tisíc cizinců z téměř dvaceti zemí 
světa. V posledních třech letech 
soustavně klesá počet žádostí o 
azyl, které jsou podány v České 
republice, a ve druhém pololetí 
roku 2011 již ubytovacích slu-
žeb využívali pouze tři cizinci. 
Zejména z tohoto důvodu bylo 
rozhodnuto, že nadále budou tito 
strpitelé ubytováváni v Poby-
tových střediscích ministerstva 
vnitra, kterým se dříve říkalo 
uprchlické tábory. 
R. Striženec, poradce pro uprch-
líky a migranty                       (rs)

HRAD ZNAJÍ I V BRNĚ

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY PODPORUJE MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
  Občanské sdružení Místní akční 
skupina České středohoří bylo za-
loženo v červenci 2006. Základním 
cílem sdružení byla příprava a reali-
zace rozvojové strategie směřující ke 
zlepšování kvality života a životního 
prostředí v regionu prostřednictvím 
aktivního získávání a rozdělování 
finančních prostředků. Sdružení zís-
kalo na realizaci svých záměrů v ro-
ce 2009 dotaci z Programu rozvoje 
venkova pro období 2009 - 2013. 
Dotace slouží ke krytí provozních 
výdajů sdružení a větší část je dále 
rozdělována prostřednictvím šesti 
opatření mezi oprávněné příjemce 

působící na území MAS. Území je 
vymezeno katastry mikroregionů 
Porta Bohemica, České středohoří, 
Úštěcko a sedmi samostatnými 
obcemi Litoměřice, Prackovice 
n.L., Mlékojedy, Polepy, Chodouny, 
Liběšice a Křešice.
   Podporovaná opatření se týkají 
rozvoje lidských zdrojů, zajištění 
sociálních potřeb, vzhledu obcí a 
kvality prostředí, péče o kulturní 
dědictví, rozvoje cestovního ruchu, 
přidávání hodnoty zemědělským a 
potravinářským produktům a mo-
dernizací zemědělských podniků. 
Maximální výše dotací se pohybuje 

od 750 tisíc korun  po dva miliony 
korun. V letech 2009-11 vyhlásila 
MAS 4 výzvy k předkládání projek-
tů a poskytla dotaci na 69 projektů 
v celkové částce vyšší 30 milionů 
korun. Vyhlášení páté výzvy je před-
běžně naplánováno na letošní jaro. 
V roce 2011 sdružení rovněž podpo-
řilo ze svých prostředků 14 žádostí o 
neinvestiční příspěvek pro veřejný a 
neziskový sektor na kulturní, spole-
čenské, vzdělávací a sportovní akce.
   V letošním roce bylo sdružení 
hodnoceno v rámci 112 MAS v Čes-
ké republice ve skupině „Dobře 
fungující MAS“ s jasnou strategií a 

přidanou hodnotou při rozdělování 
finančních prostředků.
   Kancelář MAS, sídlící na adrese 
Ploskovice 50, poskytuje informace 
obcím, neziskovým organizacím a 
podnikatelům v zemědělství a ces-
tovním ruchu o možnostech získání 
dotací na jejich rozvojové záměry. 
Sdružení organizuje vzdělávací akce 
a propaguje svou činnost na odbor-
ných konferencích, celostátních a 
regionálních výstavách a kulturních, 
společenských a sportovních akcích. 
Více informací najdete na interneto-
vých stránkách www.mascs.cz. 
                 Bohumír Jasanský, ředitel



Sto zvířat. Skupina v roce 
2010 oslavila 20. narozeniny.  
Od 19.30 hod.
Sváťovo dividlo. Kašpárek 
a hodná víla Jarmilka. Od 
10.00 hod.
Nejúspěšnější sportovec Li-
toměřicka roku 2011. 
Od 18.00 hod.
Taneční pro dospělé. 
Od 19.00 hod.
Sváťovo Dividlo. O Smolíč-
kovi. Od 10.00 hod.
Mistrovství ČR v jízdě na 
veslařském trenažéru. 
Od 10.00 hod.
Litoměřický masopust. 
Mírové náměstí 13 – 19  hod.
Taneční pro dospělé. 
Od 19.00 hod.
UDG. Koncert české popové 
skupiny z Ústí n/L. Od 19.30 
hod.
Taneční odpoledne. Hraje 
kapela Severka. 15.00 hod.

BŘEZEN 2012
Sváťovo dividlo – Míša Ku-
lička. Od 10 hod.
Dia show – Vůdů 
Afrika. Od 18 hod.
Taneční   odpoledne. 15 hod.
Vlasta Redl s novou 
kapelou. Od 19.30 hod.
Princeznovský bál s Heidi 
Janků. Od 15 hod.
Sváťovo dividlo – otevření 
galerie loutek. Od 10 hod.
22. PLES JARA. Od 20 hod.
Irská taneční show. 
Od 19.30 hod.
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Dům kultury Divadlo Karla Hynka Máchy

Kino Máj na únor 2012

Ředitelská lóže. Divadlo v Řez-
nické Praha. Chlapské přátelství, 
rivalita i láska dvou starých „ko-
mediantů“ v černé komedii. Od 
19.00 hod.
Někdo to rád v kině.....La 
Provence Praha. Pamatujete si 
ještě na půvab starých kin? Od 
19.00 hod.
Karel Plíhal.  Od 19.30 hod.
Richard Nedvěd - One man 
show 2012. Od 19.00 hod.

Představení pro školy i veřejnost
Velká školní taška(řice). Secy 
musiccall Nymburk. Jistě víte, 
že děti nechtějí nosit velké škol-
ní tašky. Od 9.00 a 10.30 hod.

Představení pro děti s rodiči  
Vodníkův sen. No Kakabus Pra-
ha. Humorně laděný pohádkový 
příběh Od 15.00 hod.

             BŘEZEN 2012
Představení pro školy (i veřejnost):

Divadlo HP Praha / JAK VÍLA 
MODROVLÁSKA SPLNILA 
TŘI PŘÁNÍ A...
Největší kouzlo nemá žádnou 
cenu, když člověku vládne 
chamtivost, lenost a sobectví 
nad soucitem, dobrotou a lás-
kou. Od 9 a 10.30 hod. Pro MŠ a 
1.- 5. třídy ZŠ. Vstupné 40 Kč. 
Naivní divadlo Liberec / NE-
KLAN.CZ ANEB ZE STA-
RÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH. 
Vtipná interpretace pověsti o 
jednom z bájných potomků le-
gendárních Přemysla a Libuše. 
Od 9.30 a 11. hod. Pro II. st. ZŠ 
a SŠ. Vstupné 80 Kč. 

Divadlo Anfas Praha / KŘE-
MÍLEK A VOCHOMŮRKA. 
Pařezová chaloupka v mechu a 
kapradí je plná dobrodružství. 
Od 9 a 10.30 hod. Pro MŠ a 

1.- 4. třídy ZŠ.
Představení pro děti s rodiči:

Divadlo Rozmanitostí / SAXA-
NA – DÍVKA NA KOŠTĚTI. 
Saxana je neobyčejná mladá ča-
rodějnice. Čarování ji totiž moc 
nebaví. Příběh plný kouzel a 
nečekaných, komických situací. 
Od 15 hod. Vstupné 50 Kč. 

Večerní představení
ZUŠ LITOMĚŘICE.  Koncert 
žáků základní umělecké školy. 
Od 18 hod. Vstup zdarma. 
Hynkovo hravé divadlo Lito-
měřice / RODINNÝ PRŮVAN 
(Un Air de famille). Agnes 
Jaoui. Hra v komicky hořkém, 
ale v podstatě smířlivém duchu 
ukazuje život jedné „obyčejné“ 
francouzské rodiny a jejích čle-
nů. Od 19 hod. Premiéra. Vstup-
né 150 Kč. Rezervace do 25.2.     
LUCIE VALČOVÁ – klavír. 
Nadějná mladá pianistka je 
posluchačkou AMU.  Od 19 
hod. Předplatné KPH. Vstupné v 
doprodeji: 150, 100, 50 Kč.
Umělecká agentura P&P Praha 
/ EDITH PIAF – MILOVAT 
K SMRTI. 
Komorní muzikál, ve kterém za-
zní 20 nejslavnějších písní Edith 
Piaf s vyprávěním o jejím životě.
Od 19 hod. Vstupné v předpro-
deji: 320, 300, 260, 220 Kč. 
Rezervace do 8.3. 

VÝSTAVA – Jaroslav Vyšín / 
CESTY K HORIZONTŮM
Jaroslav Vyšín je od roku 1974 
členem Svazu českých fotogra-
fů. Od 17 hod. Vstup zdarma.  
Občanské združení Li-Di 
Litoměřice / SNĚHOVÁ KRÁ-
LOVNA (H. Ch. Andersen). 
Gerda a Kay jsou kamarádi, 
kterým u babičky nic neschází. 
Jednoho dne však Sněhová 
královna promění Kayovo srdce 
v led a uzamkne ho ve svém 
království. Od 18 hod. Vstupné 
v předprodeji: 100 Kč.
Divadlo Radka Brzobohatého 
Praha / VYHAZOVAČI
Představení (nejen) pro mladé... 
Neuvěřitelně vtipný a nesmírně 
lidský příběh se točí kolem disco 
klubu Cinders.  Od 19 hod. Re-
zervace do 21.3. Divadelní před-
platné. Vstupné v předprodeji: 
320, 300, 260, 220 Kč.
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Hugo a jeho velký objev. 
Od 17.30 hod.
Nebezpečná metoda. 
Od 20.00 hod.
Kronika. (USA/VB, 2012, 
sci-fi horor). Tři kamarádi ze 
střední školy získají nadpřiro-
zené schopnosti. Od 22.00 hod.  
Alvin a Chipmunkové 3. 
Od 15.00 hod.
Hugo a jeho velký objev. 
Od 17.30 hod.
Kronika. Od 20.00 hod.
Nebezpečná metoda. 
Od 22.00 hod.
Alvin a Chipmunkové 3. 
Od 15.00 hod.
Kronika. Od 17.30 hod.
Hugo a jeho velký objev. 
Od 20.00 hod.
Expediční kamera 2012.
Hugo a jeho velký objev. 
Od 17.30 hod.
Kronika. Od 20.00 hod.
Bůh masakru. (Francie/
Německo, 2011, komedie/
drama). Od 20.00 hod.
Jack a Jill. (USA, 2011, kome-
die). Jack má krásný život, ale 
jen do příjezdu svého dvojčete 
sestry Jill. Od 17.30 hod.
Star wars: Epizoda I – Skrytá 
hrozba. (USA, 1999, sci- fi). 
Galaktická sága trojrozměrném 
podání s novými scénami. 
Od 20.00 hod.

Star wars: Epizoda I – Skrytá 
hrozba. Od 17.30 hod.
Speciální jednotka. (Francie, 
2011, akční). Kontroverzní no-
vinářka Elsa je unesena členem 
Talibanu. Od 20.00 hod.
Jack a Jill. Od 22.00 hod.
Star wars: Epizoda I – Skrytá 
hrozba. Od 15.00 a 17.30 hod.
Jack a Jill. Od 20.00 hod.
Speciální jednotka. 
Od 22.00 hod.
Happy feet  2.  Od 15.00 hod.
Speciální jednotka. 
Od 17.30 hod.
Jack a Jill. Od 20.00 hod.
Den zrady. (USA, 2011, dra-
ma).  Od 17.30 hod.
Černobílý svět. (USA, 2011, 
drama). Příběh o vztahu tří 
zcela rozdílných a výjimečných 
žen. Od 20.00 hod.
Černobílý svět. Od 17.30 hod.
Den zrady. Od 20.00 hod.
Star wars: Epizoda I – Skrytá 
hrozba. Od 17.30 hod.
Jeden musí z kola ven. (VB/
Francie/Německo, 2011, thril-
ler). Píše se rok 1973 a britská 
tajná služba MI 6 se snaží najít 
ruského špióna. Od 20.00 hod.
Čarodějné pohádky. 
Od 09.30 hod.  
Signál. (ČR, 2011, komedie). 
Film o dvou sympatických 
podvodnících. Od 17.30 hod.

Cesta na tajuplný ostrov 2. 
(USA, 2012, dobrodružný). 
Od 20.00 hod.              
Mupeti. (USA, 2011, kome-
die). Od 15.30 hod.
Nepřítel pod ochranou. (USA, 
2012, akční). Bývalý agent 
CIA, který zběhnul, se ocitne 
ve vězení.    Od 17.30 hod.
Cesta na tajuplný ostrov 2. 
Od 20.00 hod.
Signál. Od 22.00 hod.
Mupeti. Od 15.00 hod.
Cesta na tajuplný ostrov 2. 
Od 17.30 hod.
Signál. Od 20.00 hod.
Nepřítel pod ochranou. 
Od 22.00 hod.
Mupeti. Od 15.00 hod.
Cesta na tajuplný ostrov. 
Od 17.30 hod.
Nepřítel pod ochranou. 
Od 20.00 hod.
Signál. Od 17.30 hod.
Muž na hraně. (USA, 2012, 
thriller). Newyorský policajt na 
útěku vstoupí do lobby hotelu
Rooswelt. Od 20.00 hod. 
Muž na hraně. Od 17.30 hod.
Signál. Od 20.00 hod.
Stud. (VB, 2011, drama). 
Brandon je třicátník, neschop-
ný zvládat svůj sexuální život. 
Od 20.00 hod.
Žena v černém. (VB/Kanada, 
2012, horor). Film je založen 

na klasické duchařine. 
Od 17.30 hod.

          Válečný kůň. (USA, 2011, vá-
lečné drama).  Od 20.00 hod.
Modrý tygr. (ČR, 2011, rodin-
ná komedie). Od 15.30 hod.

          Tohle je válka. (USA, 2012, 
akční komedie). Dva tajní 
agenti, kamarádi na život a 
na smrt, sbal tutéž holku. Od 
17.30 hod.

          Žena v černém. Od 20.00 
hod.

          Válečný kůň. Od 22.00 hod.
Modrý tygr. Od 15.00 hod.

          Válečný kůň. Od 17.30 hod.
          Tohle je válka. Od 20.00 hod.
          Žena v černém. Od 22.00 hod.

Modrý tygr. Od 15.00 hod.
          Žena v černém. Od 17.30 hod.
          Válečný kůň.  Od 20.00 hod.

Válečný kůň. Od 17.30 hod.
          Perfect days – I ženy mají 

své dny. (ČR, 2011, komedie). 
Úspěšná kadeřnice a hvězda 
televizní show oslavuje čtyři-
cátiny. Od 20.00 hod.
Láska je láska. (ČR, 2012, 
komedie). Komedie ze života a 
o životě. Od 17.30 hod.

          Tohle je válka. Od 20.00 hod.
Kdo, když ne my? (Německo, 
2011, historický). Film o lásce 
z počátku 60. let, z provinčního         
Západního Německa. 
Od 20.00 hod.        
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 PLESY V DK
  3.2. GJJ Litoměřice
  4.2. SpgŠ Litoměřice 4. C
10.2. SpgŠ Litoměřice 4. D
11.2. Gymnázium Roudnice
17.2. Ples ovocnářské unie
18.2. SZŠ Ústí n/L
24.2. VOŠ a SOŠ Roudnice n/L
25.2. SOŠ a SOU Neklanova Roudnice 
2.3. Ples SpgŠ Ltm, 4.B
3.3. GJJ Ltm, 4.B
9.3. GJJ Ltm, 4.A
10.3. Spgš Ltm, 4.A
16.3. SŠHGS Ltm, OP 4
23.3. VOŠ OT Štětí, 4.J + 4.D + 4.I
30.3. SŠHGS Ltm, HT 4



  Kulturní život v Litoměřicích 
zpestřily s příchodem nového 
roku tři fotografické výstavy. 
Již 4. ledna proběhla v galerii 
nemocnice vernisáž vůbec první 
výstavy Josefa Pospíchala s ná-
zvem „Motýli a orchideje“. 
   O den později byla v Galerii 
Na Baště zahájena výstava fo-
tografií redaktora Českého roz-
hlasu Sever Miroslava Zimmera 
„Foto-grafika“ a dlouholetého 
fotografa a litoměřického zastu-
pitele Petra Hermanna „Paměť 

dřeva“. „Přijali jsme pozvání 
Fotoklubu Porta. Společně vy-
stavujeme poprvé,“ uvedl Petr 
Hermann s tím, že společnou akci 
oba vnímají jako pozvánku na 
dvě samostatné výstavy, které se 
v Divadle K. H. Máchy uskuteční 
koncem roku u příležitosti jejich 
životních jubileí. Miroslav Zim-
mer zde bude vystavovat v září a 
v říjnu, Petr Hermann v listopadu 
a v prosinci.
   Nové snímky mají být až do 
konce února k vidění i v miniga-

lerii radnice na Mírovém náměstí. 
Svá díla s mottem „Toulky“ zde 
prezentuje další úspěšný litomě-
řický fotograf Josef Rotter. Činí 
tak společně s Rostislavem Krá-
lem, jenž svou expozici nazval 
„Temné středohoří“. Oba  jsou 
zakladateli nového fotoklubu 
Skupina XIX.                       (eva)

   Zrcadlo Litoměřicím 
minulým nastavili man-
želé Ilona a Oldřich 
Kotyzovi v publikaci 
Zmizelé Litoměřice, 
která se před několika 
dny objevila na pultech 
knihkupectví.  Pod 
společným označením 
Zmizelé Čechy, Morava 
a Slezsko ji vydalo na-
kladatelství Paseka. Uči-
nilo tak v rámci edice, 
která má připomenout 
zaniklou tvář měst i ce-
lých regionů se zřetelem 
na jejich historický či 
umělecký význam a na sílu genia 
loci, na jehož vytváření se podíleli 
naši předkové. 
   V publikaci nalezneme téměř 
130 historických snímků. Napří-
klad pohled na Litoměřice před 
výstavbou Severozápadní dráhy, 
a to i s kostelem sv. Jiří, jenž  byl 
zbořen v sedmdesátých letech 19. 
století. Nechybí ani Labská ulice, 

stejně jako celé Mlýnské před-
městí, které zasáhl v souvislosti 
s přeložkou železnice, probíhající 
v letech 1956 – 57, smutný osud 
demolice. Zajímavý je snímek 
staré radnice (dnes muzeum) 
se zříceným předním traktem, 
k čemuž došlo v roce 1916.  Re-
konstrukce trvala deset let. Další 
snímky ukazují původní podobu 
objektu U Černého orla nebo 

domu U Kamenného 
jelena, stejně jako konce 
Dlouhé ulice s barokním 
špitálem zvaným Trojče 
dva roky před jeho likvi-
dací roku 1961. „Nejstarší 
fotografie pochází z roku 
1878, nejmladší pak ze 
sedmdesátých let minu-
lého století, kdy původní 
zástavba ustoupila stavbě 
sídlišť,“ uvedl archeolog 
litoměřického muzea 
Oldřich Kotyza, který 
s manželkou Ilonou 
pracoval na knize tři 
roky.  

Právě vydanou knížku vhodně 
doplňuje výstava Zmizelé Li-
toměřice, která až do 4. března 
probíhá v litoměřickém muzeu. 
Zatímco v knize jsou publikovány 
pouze historické fotografie, v mu-
zeu je doplňují  snímky autora vý-
stavy Martina Kolaříka, přibližující 
aktuální podobu původních zákou-
tí.                                           (eva)
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7.2. v 17.00 hodin
Esoterické otazníky
Základy numerologie – co zname-
nají čísla v datu narození, nume-
rologická mřížka.
Další zajímavé dotazy zodpoví 
Jaroslava Slavíčková.

8.2. v 17.00 hodin
Stezka poznání/ České středo-
hoří
Vyprávění o zajímavostech z na-
šeho okolí, ve spolupráci s CHKO 
České středohoří.

21.2. v 17.00 hodin
Principy života/ Ing. Petr Hr-
dlička
Nedaří se Vám v životě něco 
podle Vašich představ? Přijďte se 
dozvědět více o praktické sebez-
kušenostní filozofii.

22.2. v 18.00 hodin
Cestopis / Marcela Trejbalová
Malavi - cesta nejen za férovým 
obchodem (čajové plantáže, chuť 
cukrové třtiny, život drobných 
farmářů, ruch velkoměsta)

27.2. v 17.00 hodin
Autorský večer/ Václav Vokolek
Podvečerní zastavení a vyprávění 
o autorových nových knihách .

29.2. v 18.00 hodin
Večery pro ucho / 
Bublina přibližnosti
Podle nedávného sociologického 
průzkumu dnes každý druhý 
mladý člověk z Prahy považuje 
Berlín za meku umění a smyslupl-
né město k životu. Ale jaký smysl 
života a jaký ráj nacházejí v Berlí-
ně české ženy, které zde skutečně 
žijí, vychovávají děti, pracují, 
sní a touží? Autorkou netradičně 
pojatého radiodokumentu je Dora 
Kaprálová.

Dětem

13.2. – 18.2.
Jarní prázdniny
Dětské oddělení je otevřeno i 
v dopoledních hodinách.

14.2. 9.00 – 11.00
Zpívánky se skřítkem /
Waldorfská iniciativa
Přijďte si zacvičit, zatančit a za-
zpívat v kruhu dětí s maminkami 
(nebo tatínky).

25.2. v 9.00 hodin
Stezka poznání / Boreč
Pojďte s námi poodhalit záhadu 
Borečského vrchu.
Výlet nejen pro rodiče s dětmi. 
Odborný výklad zajištěn.
Rezervace do 20.2. na tel: 
416732453 nebo e-mail: det-
ske@knihovnalitomerice.cz

KNIHOVNA ZVE...ZMIZELÉ LITOMĚŘICE

Oldřich Kotyza podepisoval při vernisáži výstavy  právě vy-
danou knížku.                                             Foto Eva Břeňová 

Nový rok přinesl tři 
výstavy fotografií

M. Zimmer a P. Hermann vystavují 
v Galerii Na Baště.

Do uzávěrky zbývá několik dní
   Poslední dny zbývají lidem, kteří 
se chtějí zúčastnit 4. ročníku foto-
grafické soutěže „Život a cestovní 
ruch v Českém středohoří“. Sou-
těž, vyhlášená na podzim loňského 
roku jejím organizačním výborem 
a Centrem cestovního ruchu Lito-
měřice, má totiž uzávěrku již 10. 
února. 
  Soutěžit lze ve dvou kategoriích. 
Kategorie A je bez omezení věku 
a kategorie B patří mládeži do 
osmnácti let. „Vernisáž výstavy 
nejlepších fotografií spojená s 
předáním cen autorům proběhne 
31. března v Hradu Litoměřice,“ 
dodal Petr Hermann, předseda 
odborné poroty složené z noviná-
řů, profesionálních a amatérských 
fotografů.
  Smyslem akce je  propagovat krá-
sy Českého středohoří, a to jak oči-
ma profesionálů, tak i naprostých 

amatérů. Fotografie krajiny, zvířat 
i lidí by měly oslovit nejen zdejší 
obyvatele, ale také ty, kteří sem při-
jíždějí za přáteli, za poznáním i za 
rekreací. „Soutěžní snímky budou 
těšit diváky nejen na výstavách, 
které pořádáme, ale také při jejich 
případném použití v interiérech a 
v propagačních materiálech, jež 

se pro návštěvníky našeho regionu 
připravují,“ podotkl Petr Hermann. 
Propozice současného ročníku i 
výsledky těch předchozích jsou 
umístěny na nových webových 
stránkách fotosoutěže, jež byly 
spuštěny zároveň s vyhlášením 
čtvrtého ročníku akce. Adresa strá-
nek je  www.e-fotosoutez.cz.
  Myšlenka pořádat fotosoutěže a 
výstavy vznikla v létě roku 2008 
v Centru cestovního ruchu Litomě-
řice. Tehdy se sešla skupina nad-
šenců a zajímavý nápad uvedla v ži-
vot. Od té doby organizuje  soutěže 
každým rokem a mimo to pořádá i 
mnoho výstav na několika místech. 
Patří mezi ně galerie nemocnice, 
minigalerie na radnici a vstupní pro-
story Divadla K.H.Máchy. Děje se 
tak v Litoměřicích, tedy ve městě, jež 
má ambici stát se Bránou do Českého 
středohoří.                                 (eva)

Členové komise při hodnocení soutěž-
ních snímků. Zleva: Petr Schuster, Ota 
Titěra, Josef Rotter, Jan Brodský    
                                 Foto Eva Břeňová 



   Tvrdošíjně a ve finále úspěšně prosazoval 
stavbu nové chirurgie. Stál u zrodu hospice 
sv. Štěpána. Rozjížděl činnost Zdravého měs-
ta Litoměřice, které je dnes váženým členem 
Národní sítě Zdravých měst v ČR. Pracoval 
v Diecézní charitě, zdravotně sociální komisi 
města, stejně jako i v jeho radě a zastupitel-
stvu. Právem za svůj přínos v rozvoji tohoto 
města byl MUDr. František Pražák oceněn 
soškou Antonína Klára, kterou převzal z rukou 
starosty.
    Asi nejvíce ze všeho je podle svých slov pyš-
ný na stavbu nové chirurgie. „Prosadit ji totiž 
nebylo vůbec jednoduché. Objevovaly se hla-
sy, že stará budova stačí. Její otevření v červnu 
roku 1996 bylo skutečným vítězstvím,“ vzpo-

míná František Pražák na vznik nové chirurgie, 
jejímž primářem byl až do roku 2002, kdy měl 

odejít do starobního důchodu. Činorodý lékař, 
který již v šestnácti letech sešil psovi poraně-
nou tlapku, však tak neučinil. Své schopnosti 
následně uplatnil jako lékař na jednotce in-
tenzivní péče a později v léčebně dlouhodobě 
nemocných, kde působí dodnes. 
   Pokud se jeho slova naplní, ještě letos za-
bouchne za medicínou pomyslná vrata. „A 
budu se věnovat již jen svým rozmanitým 
koníčkům, jako je fotografování, práce ve 
Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka, 
sběr minerálů a hornin, pěstování květin, astro-
nomie a v neposlední řadě i záliba v cestování, 
kterou realizuji společně se svou manželkou,“ 
říká chirurg, který letos v září oslaví své 75. 
narozeniny.                 Text a foto Eva Břeňová

  Ve věku 85 let zemřel v Litoměři-
cích výtvarník a knihař - restaurátor 
s titulem mistr uměleckého řemesla 
Albín Václav Kuthan, dlouholetý 
pracovník litoměřického Státního 
oblastního archivu. Vysokého uzná-
ní se mistru Kuthanovi dostalo roku 
1969, kdy byl pozván v rámci akce 
UNESCO na pomoc Florencii, jejíž 
historické sbírky, včetně knihov-
ních fondů, byly těžce postiženy 
rozvodněným Arnem. V roce 2007 
získal diplom a medaili „Za celoži-
votní zásluhy o české archivnictví“, 
což je nejvyšší ocenění, které je 
možné v Česku v oboru archiv-
nictví získat. Významná rovněž 
byla jeho činnost na poli moderní 
výtvarné a umělecké knižní vazby. 
Poslední rozloučení s ním proběhlo 
25. ledna.                                (eva)
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DO MĚSTA DORAZÍ MASOPUST
Multifunkční prostor Oka-mžik 
(Osvobození 19)

3. 2. Vernisáž výstavy oceněných 
prací ze 14. ročníku soutěže  pořá-
dané Památníkem Terezín na téma 
„Jak můžeme dál žít?“. Od 18 
hodin. V rámci vernisáže vystoupí 
pěvecký sbor Vox Melodica II z 
Mostu (sbormistr Martin Laxa) s  
programem sestaveným z duchov-
ních i světských písní pozdního 
středověku,  renesance a raného 
baroka. Výstava bude k vidění do 
6.3. ve všední dny od 15 do 19.

22. 2. Koncert písničkáře Rosti 
Čurdy a kapely Pepek a námořník, 
vstupné 50 Kč. Od 19 hodin. 

29. 2. Promítání filmu Židovské 
štěstí (1925, režie A. Granovskij, 
hl.role S. Mikhoels). Od 18 hodin.

14. 3. Koncert písničkářů - Jan 
Zubryckyj + Caine 
(Znouzectnost), vstupné 50 Kč. Od 
19 hod.

Opustil nás 
mistr knihař

Sdružení vybuduje na 
Mostce novou stezku

   Nové informační panely, stoly a lavice a dřevěný přechod. To je 
výčet nejvýznamnějších změn, ke kterým na Mostné hoře dojde v 
průběhu letošního roku. Občanské sdružení ProLUKA zde bude   re-
alizovat projekt Naučné stezky Mostná hora, na který získalo dotaci 
z Programu rozvoje venkova ve výši 400 tisíc korun. Dokončen by 
měl být v srpnu letošního roku.
   Cílem je seznámit veřejnost s pestrostí geologické stavby masívu 
Mostné hory a navazujících vrchů, zajímavostmi tohoto území z hle-
diska geomorfologického, přiblížit bohatost a rozmanitost přírod-
ních stanovišť a také upozornit na kulturně-historické zajímavosti a 
dlouhodobé i dnešní hospodářské vlivy člověka na okolní krajinu. 
   „Projekt jsme se rozhodli vytvořit na základě výstupů z diskusí 
Zdravého města Litoměřice, které proběhly v rámci akcí pro zapo-
jování veřejnosti, ve kterých se naše sdružení aktivně angažuje. Při-
pravován byl se žáky 8. a 9. tříd ZŠ Masarykova a jejich pedagogy,“ 
uvedla Petra Dostalová, předseda občanského sdružení ProLUKA. 
Z diskusí s veřejností vyplynula potřeba zvýšení atraktivity Mostné 
hory pro cestovní ruch a zároveň pro občany města Litoměřice, 
kteří by mohli více tuto lokalitu využívat pro trávení svého volného 
času.                                                                                            (do)

OSOBNOSTI LITOMĚŘIC   NÁŠ SERIÁL   OSOBNOSTI LITOMĚŘIC

TIPY PRO VÁS

    Průvod maškar opět vtrhne do 
Litoměřic. 22. února se totiž usku-
teční masopust, pořádaný měst-
skými kulturními zařízeními. Do 
průvodu jsou zváni nejen školáci, 
ale kdokoli, kdo bude chtít vyhnat 
Paní zimu, a ukončit tak její nad-
vládu nad městem.
    Moderátor v masce starosty 
zahájí průvod ve 13.30 hodin. 
Následovat budou staročeské pís-
ničky, tance, masopustní soutěže, 
ale i divadelní příběh ukazující 
průběh zabíjačky formou kres-
lených obrázků. Průvod maškar 
projde městem i v 17 hodin. „Vy-
šli jsme tak vstříc lidem, kteří se 
teprve vracejí ze zaměstnání, aby 
se i oni mohli stát součástí maso-
pustu, který tentokráte skončí až 
v 19 hodin,“ upozornila na hlavní 
změnu ředitelka Městských kul-
turních zařízení Litoměřice Věra 
Kmoníčková.  

PROGRAM:
13:00  ŠVEJK Music
13:30  PRŮVOD 
           MAŠKAR 
14:00  Pohádka divadlo 
           TEREZA 
14:30  Lidové zpěvy a tance
14:50  Masopustní soutěže 
15:10  ŠVEJK Music
15:30  Zabíjačka LIVE 
           aneb Jak to bylo 
           s naším čuníkem?
16:10  Lidové tance a zpěvy 
16:30  ŠVEJK Music
17:00  PRŮVOD 
           MAŠKAR 
17:30  Pohádka Štěpánčino 
           divadélko – O myšce 
           Lidce
18:00 Staročeské písničky        
           kapely SEVERKA

  19:00  KonecStejně jako loni projde i letos městem průvod 
maškar.                                   Foto Eva Břeňová

16. 2. Vernisáž výstavy Gotické 
deskové malířství v severních a 
severozápadních Čechách. Stře-
dověké umění v připravovaném 
rozsahu nebylo v našem regionu 
dlouhodobě prezentováno. Vý-
stava by měla představit poslední 
výsledky bádání v oblasti středo-
věké deskové malby a zhodnotit 
neopomenutelný význam sever-
ních a severozápadních Čech pro 
uměleckou tvorbu. Kromě oltářů, 
oltářních křídel a obrazů návštěv-
níci zhlédnou i grafické předlohy 
deskové malby. Zastoupeni budou 
Mistr svatojiřského oltáře, Mistr 
slavětínského oltáře, Hans Hesse 
a další.

FRANTIŠEK PRAŽÁK STÁL U ZRODU NOVÉ CHIRURGIE 

Severočeská galerie
výtvarného umění

• •
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