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   V Litoměřicích se v zimním 
období nesmí solit chodní-
ky, ani komunikace. Ekolog 
Lubomír Studnička se totiž 
odvolal k Ministerstvu život-
ního prostředí proti rozhodnutí 
Chráněné krajinné oblasti České 
středohoří, jejíž vedení udělilo 
městu výjimku. O tu musí žádat 
s ohledem na fakt, že se nachází 
v CHKO.
   „Odvolání podal pan Studnička 
poslední možný den. Do doby, 
než ministerstvo rozhodne, 
nesmí být sůl k posypu používá-
na,“ informoval vedoucí odboru 
životního prostředí městského 
úřadu Pavel Gryndler. V praxi 
to znamená, že silnice a chod-
níky budou v případě námrazy 
či větší sněhové nadílky sypány 
pouze inertním materiálem. Ten 
však není tak účinný jako sůl.    

(eva)

EKOLOG SE ODVOLAL

  Nový parkovací dům Na Ko-
candě v místě, kde dříve stávala 
benzinová pumpa, pravděpo-
dobně nebude. Vedení  radnice 
se zabývá  žádostí o přehod-
nocení záměru, kterou zaslali 
členové společenství vlastníků 
bytových jednotek nacházejí-
cích se v těsném sousedství.
   K žádosti je vedla obava, že 
výstavbou garážového domu 
dojde ke zvýšení hladiny hluku 
vlivem celodenního provozu 
parkovacího domu i ke zhoršení 
životního prostředí. Obyvatelé 
se dále obávají i snížení kom-
fortu bydlení, nevratných změn 
urbanistických a architektonic-
kých hodnot stávající zástavby 
a snížení ceny nemovitostí. 
   Výstavbou parkovacího domu, 
jež by probíhala výhradně v režii 
soukromého investora, zamýš-

lelo vedení radnice zvýšit počet 
parkovacích míst, kterých je 
v centru nedostatek. „ Respek-
tujeme názory zdejších obyvatel 
a pokusíme se přijmout taková 
opatření, jež by mohla vést k 
zastavení projektu. Je však zřej-
mé, že město to něco bude stát, 
protože soukromý investor již 
do příprav investoval finanční 
prostředky,“ uvedl místostarosta 
Karel Krejza po jednání, které 
vedl se zástupci několika domů 
Na Kocandě.  
   Současné vedení radnice vyšlo 
vstříc obyvatelům této lokality 
nedávno, když se po několika-
letém úsilí podařilo na základě 
jejich přání vymístit čerpací sta-
nici k novému mostu generála 
Chábery.  Nyní přehodnocuje 
i záměr budoucího využití po-
zemku.                               (eva)

PARKOVACÍ DŮM NA KOCANDĚ 
PRAVDĚPODOBNĚ NEBUDE

VÁNOČNÍ VÝZDOBA JE KRÁSNĚJŠÍ

   Bronzová busta Václava Hav-
la, umístěna na kamenném pod-
stavci, krášlí park litoměřický 
park. Dílo pocházející z dílny 
akademické sochařky Alžběty 
Kumstátové přijela do Litomě-
řic odhalit 2. října manželka 
zesnulého prezidenta Dagmar 
Havlová, jež přijala pozvání 
starosty  Ladislava Chlupáče a 
tehdejšího senátora A.Vondry. 
   Právě zásluhou města Litomě-
řice a Nadačního fondu Kalich 
A.Vondry došlo k realizaci 
myšlenky, která navazovala na 
rozhodnutí zastupitelů přejme-
novat park U Hvězdárny na 
park Václava Havla. Učinili tak 
na počest osobnosti, která zane-
chala hlubokou stopu v novodo-
bých dějinách českého státu.                                                                 

Více na str. 2 

Necelý rok po smrti Václava Havla odhalila v Litoměřicích paní 
Dagmar bustu svého manžela.                             Foto Iveta Lhotská  

PREZIDENTOVU BUSTU 
ODHALILA MANŽELKA

Nové ozdoby osazovali pracovníci Technických slu-
žeb.                                            Foto: Eva Břeňová 

Milí Litoměřičané,
do konce roku 
2012 zbývá již jen 
několik dní.  Je 
tedy čas na malé 
ohlédnutí. Hned 

na počátku roku zahájila činnost 
Destinační agentura Českého 
středohoří se sídlem v Lito-
měřicích. Jmenován byl nový 
ředitel gymnázia, což zklidnilo 
rozjitřenou atmosféru.  Po ně-
kolika letech náročných jednání 
se nám podařilo splnit přání 
obyvatel Kocandy, a přemístit 
benzinovou pumpu k mostu 
generála Chábery. Pokračovaly 
opravy chodníků, budování bez-
bariérových tras, modernizace 
školských zařízení, ale i stra-
vovacího provozu nemocnice. 
Litoměřice se letos několikrát 
ocitly v centru pozornosti. Prvně 
při jednání ministrů obrany zemí 
Visegrádské čtyřky, podruhé při 
návštěvě bývalé ministryně 
zahraničí USA Madeleine Al-
brightové. Pozornost vzbudilo i 
odhalení busty Václava Havla, 
kterého se osobně zúčastnila 
Dagmar Havlová. Kromě busty 
zkrášlilo naše město i nové 
mramorové pítko na Dlouhé 
ulici a socha Panny Marie, která 
opět zdobí Pekařskou ulici. Ve 
městě proběhla řada kulturních 
událostí, přičemž mezi novinky 
patřila úspěšná přehlídka decho-
vých orchestrů Zlatý dech  2012 
a přehlídka vín Litoměřický 
hrozen. Za zmínku nepochybně 
stojí i obhájení nejvyššího oce-
nění kvality veřejné správy. 
    Věřím, že i rok 2013 přinese 
nejen městu Litoměřice, ale i 
vám mnoho dobrého. Krásné 
prožití svátků vánočních přeje 

Ladislav Chlupáč

 Vánoční výzdoba je opět bohatší a krás-
nější. „Na lampách osazených kolem 
náměstí již svítí nové ledkové ozdoby, 
jež vyniknou nejen večer, ale i ve dne. 
Zkrášlí i vánoční strom,“ informoval 
ředitel Technických služeb města Ivo 
Elman. Koupě nových ozdob, včetně 
renovace starých, stála 250 tisíc korun. 
Litoměřice se rozzářily na první adventní 
neděli.

   Vánoční strom rozsvítí starosta města 
ve středu 5. prosince před 18. hodinou 
I letos je připraven zajímavý kulturní  
program spojený s mikulášskou nadílkou 
pro malé i velké. V jeho průběhu vystou-
pí dívčí skupina 5Angels, zpěvačka Yvet-
ta Blanarovičová, litoměřické vokální 
uskupení Apendix nebo taneční skupina  
Funky Dangers. Program začíná na Mí-
rovém náměstí v 15:30 hodin.         (eva)
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   Veřejná sbírka na pořízení 
busty Václava Havla je u 
konce. Za účasti vedoucí od-
boru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského 
úřadu Andrey Křížové  a 
pracovnice odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Hany 
Chrudimská došlo 1. listopa-
du k rozpečetění pokladničky, 
která byla od vyhlášení sbírky 
umístěna v informačním cent-
ru. Celkem v ní bylo 3 039 Kč. 
I s částkou zaslanou na konto 
sbírky tak město Litoměřice 
vybralo na pořízení busty 
230 460 Kč.                     (eva)

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
BYLA UZAVŘENA

   Z části  radnice zmizelo po ně-
kolika týdnech lešení. Historický 
objekt č.p. 16/8 již zdobí  nová 
fasáda. A to ve zcela jiném ba-
revném provedení, než na jakou 
jsme dosud byli zvyklí. 
   „Karmínově červená v kombi-
naci s bílou pocházela ze 70. let 
minulého století. Neměla histo-
rické opodstatnění. Průzkumem 
nátěrových vrstev jsme zjistili, 
že nejstarší dochovanou barvou 
je okrová, proto je nová fasáda 
kombinací tmavších a světlej-
ších tónů okru,“ informovala 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče Andrea 
Křížová. 

   Nejde přitom o změnu jedinou. 
Kromě toho byla repasována 
okna, která jsou doplněna o 
vnější část tak, aby se ráz domu 
co nejvíce podobal původnímu 
vzhledu. Zároveň s tím od-
borníci restaurovali kamenné 
prvky, jako například šišky nebo 
obelisky, jež zdobí plášť histo-
ricky zajímavého objektu. Výběr 
fasády i renovace ozdobných 
prvků probíhala ve spolupráci 
s pracovníky Národního památ-
kového ústavu. 
   „V následujících letech by-
chom chtěli obdobně postupovat 
i v případě sousedního  Kalichu,“ 
dodala Andrea Křížová.      (eva)

ČÁST RADNICE MÁ NOVOU FASÁDU

   Na novou fasádu získalo 
město dotaci z Programu re-
generace městských památko-
vých rezervací. Nejde přitom o 
jediný objekt, na který dostaly 
Litoměřice účelovou dotaci od   
Ministerstva kultury. Zároveň 
s tím došlo v letošním roce i 
k restaurování interiéru kaple 
sv. Vavřince, která se nachází 
v biskupské rezidenci na Dóm-
ském náměstí. Její renovace tak 
byla v letošním roce kompletně 
dokončena. Opravou letos pro-
šla na Dómském náměstí i kon-

zistoř. V centru města zase dům 
č.p. 88 v Klášterní ulici a objekt 
č.p. 6/8 v Jezuitské ulici. 
    „Celková výše dotace z Mi-
nisterstva kultury dosáhla v 
letošním roce  téměř 900 tisíc 
korun,“ upřesnila vedoucí od-
boru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová. Dalších 
500 tisíc představoval příspěvek 
města. Výše  900 tisíc korun 
dosáhly náklady vložené do 
rekonstrukcí domů jejich vlast-
níky.                                   (eva)

RENOVACÍ PROŠLY DALŠÍ 
HISTORICKÉ OBJEKTY

BUSTA SE STALA OZDOBOU PARKU
   Několik stovek lidí postá-
vajících za okrasným jezír-
kem v parku Václava Havla 
se 2. října stalo svědky ne-
všední události. Za krásného 
podzimního počasí odhalila 
Dagmar Havlová, tehdejší 
senátor Alexandr Vondra a 
starosta Ladislav Chlupáč 
bronzovou bustu Václava 
Havla. 
   „Je úžasná. Přesně jste 
vystihla dobrotu Václavova 
pohledu,“ neskrývala dojetí 
paní Dagmar a pohladila 
Alžbětu Kumstátovou po 
rameni. Právě mladá litomě-
řická autorka byla pověřena 
vytvořením díla, na kterém 
pracovala několik měsíců. 
Jak se shodli přítomní, do 
parku zasadila Václava 
Havla civilního, občanského, 
neokázalého.  
   „Václav Havel byl noblesní 
muž a politik. Představoval 
to nejlepší z toho, co jsme 
zvyklí nazývat étosem a ele-
gancí první republiky. Doká-
zal spojovat lidi, kteří by se 
jinak buďto vůbec nepotkali, 
nebo by se vzájemně vyhnuli 
velkým obloukem. Mám in-
tenzivní dojem, že právě to-

hle nám v dnešní době velmi 
chybí,“ konstatoval v úvodu 
ministr obrany Alexandr 
Vondra, který se s Václavem 
Havlem potkal již v disentu. 
Ostatně stejně jako litoměřic-
ký evangelický farář Zdeněk 
Bárta, na jehož pozvání přijel 
Václav Havel již coby pre-
zident na počátku 90. let do 
Litoměřic. Zdeněk Bárta ve 
svém projevu zavzpomínal 
na svého přítele prostřednic-
tvím úryvku z knihy Dálkový 
výslech, v níž se vyjadřuje o 
naději, která „nám dává sílu 
žít a pořád znovu něco zkou-
šet i v podmínkách navenek 
beznadějných“. 

   Podle 
starosty 
Ladisla-
va Chlu-
páče je 
b u s t a 
Václava 
Havla na 
d ů s t o j -
ném mís-
tě. „V 
krásném 
prostředí 
parku, u 

jezírka, navíc 
s výhledem na 
komín pivova-
ru.“ 
  Odhalení 
díla, které svou 
přímočarostí a 
čistotou výbor-
ně vystihuje 
v ý j i m e č n o u 
osobnost Vác-
lava Havla, 
zpestřilo kul-
turní vystou-

pení Havlovy 
oblíbené kapely 

Jazz Kohnspiracy se saxofo-
nistou Vratislavem Braben-
cem. Kromě jiného zazněla i 
improvizace na téma skladby 
Nebo jití jest Hospodinovo z 
desky The Plastic People of 
The Universe  Pašijové hry 
velikonoční.
   Po slavnostním aktu se 
jeho účastníci přesunuli do 
nedaleké kavárny Fér café, 
kde otec a syn Huňátovi uká-
zali paní Dagmar křišťálový 
odlitek dlaně Václava Havla, 
který je vystaven v Galerii 
křišťálových dotyků v Tere-
zíně.                  Eva Břeňová

Dílo odhalili společně Ladislav Chlupáč, Dag-
mar Havlová a Alexandr Vondra.

Na slavnostní okamžik se přišlo podívat několik sto-
vek lidí.                                     Fota: Iveta Lhotská

Uznání nejvyšší se Alžbětě 
Kumstátové dostalo od Dag-
mar Havlové. 

č.    jméno dárce dar

1. Pavelková Markéta 100

2. Korčák Pavel 500

3. PhDr. Miltová Alena 1 000

4. Glanzstoff Bohemia 75 000

5. Holubová Eva 3 000

6. Hájek Pavel 1 000

7. Město Litoměřice 62 000

8. manželé Kejřovi 5 000

9. MUDr. Kanyzová Iva 500

10. Černý Jindřich 1 000

11. Chládek & Tintěra, a. s. 10 000

12. Nadační fond Kalich 50 000

13. Mgr. Krejza Karel 5 000

14. Pail Tomáš 321

15. Podlipný Petr 1 000

16. Kumstátová Jiřina 5 000

17. HK Laboratoř s. r. o. 5 000

18. KES HAK, s. r. o. 2 000

19. pokladnička v IC 3 039

celkem 230 460

PŘEHLED DÁRCŮ



   Nejen město Litoměřice, ale i 
celé Litoměřicko a Slánsko má 
po šesti letech nového senátora. 
Stal se jím MUDr. Hassan Me-
zian z Litoměřic. U příležitosti 
jeho zvolení jsme ho požádali o 
rozhovor. 
  Začněme u Vašich rodin-
ných kořenů. Je známo, že 
pocházíte ze Sýrie. V jakém 
prostředí  jste vyrůstal?
   „Před 65 lety jsem se naro-
dil v syrském Damašku jako 
osmý z deseti dětí. Rodiče se 
narodili v Alžírsku. Otec byl 
ředitelem gymnázia, matka byla 
v domácnosti. Většina z jejich 
deseti dětí vystudovala vysokou 
školu, přestože to rodiče měli 
hodně těžké. Své dětství v Sý-
rii jsem strávil hlavně četbou. 
První knihu jsem měl v ruce ve 
čtyřech letech, první boty jsem 
však na sobě měl v sedmi letech, 
když jsem šel poprvé do školy.“
Co Vás přimělo k odchodu do 
Československa a následně roz-
hodlo o tom, že zde zůstanete?

   „Když mi bylo dvacet let, po 
smrti otce jsem prodal knihy a 
za utržené peníze jsem jel vla-
kem studovat do Rakouska. Má 
cesta však 
skončila v 
Praze, kde 
jsem byl 
přijat na 1. 
lékařskou 
f a k u l t u 
Univerzity 
K a r l o v y. 
Žil jsem 
skromně s 
25 dolary 
m ě s í č n ě , 
které mi posílala starší sestra. 
Krátce po začátku studií jsem 
se seznámil se svou životní lás-
kou Helenou z Litoměřic. Toto 
seznámení dále ovlivnilo můj 
život. Spolu jsme vychovali tři 
dnes už dospělé děti.“ 
   Jak odlišná je mentalita 
obou národů? Je něco, čeho 
si vážíte u Čechů a Syřané 
to postrádají a naopak?

   „V Česku žijí pracovití lidé. 
Český národ má bohatou kul-
turní, vědeckou a sportovní 
historii a Češi jsou jeden z nej-
tolerantnějších národů na světě. 
Syřané jsou temperamentní, 
pohostinní a syrské rodiny jsou 
velmi semknuté. V současnosti 
však trpí ukrutnou a nepocho-
pitelnou vnitřní válkou. Žádná 
válka není nikdy spravedlivá. 
Mnoho Syřanů studovalo v teh-
dejším Československu a podle 
mých informací v Sýrii žije asi 
500 rodin s československými 
kořeny. Mám v úmyslu je jako 
senátor kontaktovat s nabídkou 
pomoci v této těžké době.“
   Stal jste se úspěšným léka-
řem, provozujete soukromou 
rehabilitační praxi v Litomě-
řicích. Co pro vás bylo impul-
sem vrhnout se do politiky?
   „Na Litoměřicku pracuji již 
od roku 1975 jako internista, 
obvodní lékař, závodní lékař či 
záchranář. Nyní jako rehabilitač-
ní lékař provozuji rehabilitaci v 

Litoměřicích, Lovosicích, Bohu-
šovicích nad Ohří a Úštěku. Léčil 
jsem zde tisíce lidí, mnoho z nich 
se stalo i mými přáteli. Znám 
jejich problémy a právě kvůli 
nim jsem se rozhodl zúčastnit se 
veřejného dění a jít do politiky.“
Budete nadále pokračo-
vat ve své lékařské praxi?
   „Samozřejmě. Především mí 
pacienti mě dostali do Senátu a 
nemám v úmyslu je opustit. Chci 
si nadále ponechat ordinační ho-
diny. Je to nejlepší zpětná vazba, 
která bude určovat hlavní pod-
něty mé další práce v Senátu.“
Vy však nejste v politice nováč-
kem. Působíte již několik let v 
zastupitelstvu, byl jste i členem 
Rady města Litoměřice. Je něco 
konkrétního, čeho byste chtěl 
právě v Litoměřicích jako se-
nátor tohoto kraje dosáhnout?
   „Zaměřovat se budu hlavně 
na otázky zdravotnictví, soci-
álních věcí, rozvoje venkova a 
ochrany životního prostředí.“                                                                                         
                               Eva Břeňová 
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   Město Litoměřice má za sebou 
hned dvoje volby. Stejně jako 
v celé ČR zde probíhaly 12. a 
13. října volby do krajského 
zastupitelstva. Místostarostové 
Karel Krejza (ODS) a Jan Szántó 
(ČSSD), stejně jako zastupitel 
Zdeněk Dušek (KSČM) zasednou 
v krajském zastupitelstvu. Výsle-
dek v Litoměřicích kopíroval vý-
sledky v kraji. I zde vyhráli prvně 
od sametové revoluce komunisté. 
Po šesti letech pak končil mandát 
senátorovi Alexandru Vondrovi. 
Konaly se proto na Litoměřicku 
i Slánsku, tedy v regionech tvoří-
cích společný obvod č. 29, záro-
veň i volby senátní.              (eva)

VÝSLEDKY VOLEB V LITOMĚŘICÍCH

    KSČM vyhrála v Litoměři-
cích s téměř 24 % odevzdaných 
hlasů. Druhá ODS získala 16 
%, třetí ČSSD 15 %. Přes deset 
procent se pak přehouplo již jen 
Hnutí PRO! kraj, které získalo 
13 % hlasů. Volební účast byla 
téměř stejná jako před čtyřmi 
lety. Z 19 600 voličů zapsaných 
v seznamu přišlo k urnám 39 % 
voličů.  
   Vítězství komunistů v Litomě-
řicích téměř kopírovalo výsledky 
do kraje, kde při účasti ve výši 
34 % získala KSČM 25 procent, 

což je o sedm procent více než 
před čtyřmi lety. Zatímco v Lito-
měřicích skončili druzí občanští 
demokraté, v kraji byla druhá 
ČSSD a ODS až třetí.
 V krajském zastupitelstvu 
má nově město Litoměřice tři 
zástupce, zatímco dosud mělo 
pouze jednoho. ODS a s ní i mís-
tostarosta Krejza však odcházejí 
do opozice. Vládnout Ústeckému 
kraji budou komunisté a sociální 
demokraté, v našem případě tedy 
zastupitel Dušek a místostarosta 
Szántó.                                (eva)

KOMUNISTÉ VYHRÁLI JAK V 
KRAJI, TAK V LITOMĚŘICÍCH     S napětím se očekávaly volby 

do Senátu. O hlasy voličů totiž 
soupeřilo hned deset  kandidátů, 
mezi nimi i dosluhující Alexan-
dr Vondra, člen místní organi-
zace ODS v Litoměřicích. Svůj 
post však neobhájil, stejně jako 
jeho předchůdce Zdeněk Bárta 
(nezávislý za KDU-ČSL) a ješ-
tě o šest let dříve Karel Burda 
(ODS). Přestože v Litoměřicích 
získal za Hassanem Mezianem 
(28 %) druhý nejvyšší počet 
hlasů (26 %) Alexandr Vondra 
(komunistka Jitka Sachetová 
z Polep 19 %), na postup to pra-
vicovému Vondrovi nestačilo. 

Do druhého kola se při součtu 
celého regionu probojovali 
pouze zástupci levice – z celko-
vého prvního místa komunistka 
Sachetová (25 %) a ze druhého 
místa litoměřický zastupitel 
Mezian (22 %). Třetí Alexandr 
Vondra získal jen 17 % hlasů.  
  Vítězem druhého kola a lito-
měřickým a slánským senáto-
rem se na dalších šest let stal 
Hassan Mezian (53%), který 
porazil tajemnici OV KSČ 
v Litoměřicích Jitku Sache-
tovou (47 %). K urnám však 
tentokráte dorazilo jen 17 % 
voličů.                               (eva)

VONDRU VYSTŘÍDAL MEZIAN 

HASSAN MEZIAN: “ V ČESKU ŽIJÍ PRACOVITÍ LIDÉ“

Povoláním pedagog 
PaedDr. Zdeněk Dušek 
(KSČM) má dlouholeté 
zkušenosti z komunální 
politiky. Ani v krajském 
zastupitelstvu není no-
váčkem.

Mgr.  Karel Krejza 
(ODS), místostarosta 
Litoměřic , je v kraj-
ském zastupitelstvu 
nováčkem. S ODS 
bude pracovat v opo-
zici.

Město Litoměřice má v  
Radě Ústeckého kraje 
svého zástupce. Stal se 
jím místostarosta Jan 
Szántó, který bude mít 
v gesci cestovní ruch a 
regionální rozvoj. 

   Nejen Litoměřice se připravují 
na prezidentské volby.  Datum 
konání přímé volby prezidenta 
České republiky byl stanoven 
na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 
2013. V případě, že postoupí 
do druhého volebního kola 
více kandidátů, což je  pravdě-
podobné, bude se druhé kolo 
volby prezidenta konat 25. a 
26. ledna.
   Litoměřičané budou volit dle 
svého bydliště ve 30 volebních 
místnostech. Hlasovací lístky 
se jmény kandidátů naleznou 
voliči ve svých poštovních 
schránkách v několikadenním 
předstihu.                           (eva)

PREZIDENTSKÉ 
VOLBY SE BLÍŽÍ
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   V příštím roce dostanou 
sportovní oddíly o milion korun 
více než letos.  O způsobu roz-
dělení debatují v těchto dnech 
členové sportovní komise, kteří 
svůj finální návrh předloží ke 
schválení radě města a následně 
i zastupitelstvu.
   „Připravujeme společně se 
zástupci jednotlivých sportov-
ních oddílů nová pravidla a 
podmínky poskytování dotací. 
Přednostně těm, které dob-
ře pracují s mládeží,“ uvedl 
předseda komise a radní města 
Ivo Elman. Apeluje přitom na 
zástupce oddílů, aby byli více 
aktivní a vyhledávali další 
možné zdroje financí, které jim 
usnadní činnost. „Je třeba, aby 
činnost oddílů pokrývaly hlav-
ně členské příspěvky. Granty 
města by měly být pomyslným 
bonusem navíc, jenž přispěje 
k dalšímu rozvoji jejich činnos-
ti,“ domnívá se Ivo Elman.
   Nová pravidla budou zastupi-
telům předložena na jejich pro-
sincovém jednání.             (eva) 

SPORTOVNÍ ODDÍLY 
DOSTANOU PŘIDÁNO

   Pomoci s propagací kul-
turních akcí žádají po vedení 
radnice zástupci občanských 
sdružení, kteří v polovině lis-
topadu jednali v hojném počtu 
s místostarostou  Karlem Krej-
zou. Ten je společně s vedoucí 
odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského 
úřadu Andreou Křížovou a 
předsedou kulturní komise 
města a radním Pavlem Kejřem 
pozval, aby si vyslechl náměty 
další spolupráce. 
   „Způsob rozdělování gran-
tů kulturní komisí se zdá být 
spravedlivý. Co však sami 
nezvládáme, protože nemáme 
finance na tisk propagačních 
materiálů a pronájem výlepo-
vých ploch, je propagace pořá-
daných akcí,“ znělo nejčastěji.   
Místostarosta v této souvislosti 
slíbil, že dá pokyn k vytvoření  
elektronického kalendáře akcí, 

k němuž přístupové heslo získá 
vždy jeden zástupce z každého 
občanského sdružení. Sám tak 
bude moci vložit do kalendáře 
určeného veřejnosti  termín po-
řádané akce. „V úvahu připadá  

i pomoc ze strany Městských 
kulturních zařízení, která by 
například jednou za měsíc 
vydala plakát s výčtem akcí 
pořádaných spolky, ochotníky, 
pěveckými soubory a dalšími 

neziskovými organizace a 
zdarma jej umístila na 28 vý-
lepových ploch, kterými MKZ 
disponuje,“ nastínil způsoby 
možné pomoci Karel Krejza. 
Vstříc radnice vyjde i ochotnic-
kým souborům, kterým chybějí  
prostory  k uložení divadelních 
kulis. 
   Zhruba třicítka přítomných 
dále získala informaci, že 
v příštím roce půjde z rozpočtu 
města o zhruba milion korun 
více peněz do oblasti kultury, 
než tomu bylo dosud. „V ná-
vrhu radní počítají s tím, že 
z plánovaných odvodů z loterií 
dají zhruba 15 procent kultuře,“ 
uvedla vedoucí odboru Křížová.  
Obnovit by se například měla i 
na čas přerušená tradice konání 
sochařského sympozia.  
   „Zvýšil se příspěvek sportu, 
nyní je na řadě kultura,“ podo-
tkl místostarosta Krejza.   (eva)

RADNICE NABÍDLA POMOC SPOLKŮM PŮSOBÍCÍM V KULTUŘE 

Zástupci pěveckých sborů, divadelních souborů, neziskových or-
ganizací a  dalších subjektů debatovali s místostarostou Krejzou o 
možnostech spolupráce.                                       Foto Eva Břeňová 

   V prosinci bude zastupitelům 
předložen návrh rozpočtu měs-
ta na rok 2013. Finanční výbor 
opět plní zadání a sestavuje 
vyrovnaný rozpočet běžných 
příjmů a výdajů.  Ačkoliv před-
seda finančního výboru a radní 
Radek Lončák přiznává, že za 
současné ekonomické situace 
je jeho zpracování, v porovnání 
s předchozími lety, mnohem 
náročnější.
   V tuto dobu jsou jednání 
finančního výboru velmi in-
tenzivní a každý týden se jich 
postupně účastní jednotliví ve-
doucí odborů s úkolem projed-
nat a zdůvodnit své požadavky. 
Nezřídka se těchto jednání také 
účastní i odpovědní místosta-
rostové, jimž projednávané 
odbory spadají do kompetence. 
„Požadavky se kupříkladu zvy-

šují v sociální oblasti, protože 
zejména neziskové organizace 
zajišťující sociální služby na 
území města ztrácejí podporu 
vícezdrojového financování. 
Ovšem rozpočet města není 
schopen kompenzovat veškerý 
výpadek finančních prostředků, 
kterými dosud přispíval na tuto 
činnost i kraj a stát,“ uvedl rad-
ní Lončák. Podle něj je v sou-
časné době prioritou zachovat 
všechny dosud poskytované 
služby potřebným. Na rozjezd 
nových aktivit však peníze 
nebudou s výjimkou aktivit pro 
děti a dobrovolnické činnosti.
   Stejně tak budou v rozpočtu 
města omezeny větší investiční 
akce. „Realizovat je můžeme 
pouze v případě získání dotač-
ního titulu. I v takovém případě 
je nutné pečlivě zvážit účelnost 

a dosažený efekt projektu,“ 
informoval Radek Lončák. 
Typickým příkladem je záměr 
rekonstrukce autobusového 
nádraží, jehož projekt leží tzv. 
v šuplíku, protože na žádost 
o dotaci z evropských peněz 
přišlo městu zamítavé stano-
visko. Odbor územního rozvoje 
proto čeká na vypsání dalšího 
vhodného dotačního titulu. 
Jedním z investičních záměrů, 
který však má reálnou šanci 
na realizaci, je úprava prostoru 
pro parkování před městskou 
nemocnicí. Po roční pauze také  
město znovu zahájí finanční 
podporu subjektů, které projeví 
zájem o dotaci na instalaci so-
lárních panelů.
   O návrhu rozpočtu na příští 
rok budou zastupitelé rozhodo-
vat 13. prosince.   Eva Břenová 

PŘÍPRAVA ROZPOČTU FINIŠUJE

   Zástupci Konfederace politických 
vězňů, zastupitelé města a další 
osobnosti se sešli 15.  listopadu 
v podloubí radnice. Společně polo-
žili květiny a zapálili svíčky u pa-
mětní desky instalované před třemi 
lety na památku obětí nedemokratic-
kých režimů. 
    Připomněli si 17. listopad, tedy 
Den boje za svobodu a demokracii, 
který  je ve světě známý jako Mezi-
národní den studenstva.  V Čechách 
se vztahuje ke dvěma historickým 
milníkům, jež od sebe dělí půl stole-
tí: uzavření českých vysokých škol v 
roce 1939 a začátek sametové revo-
luce v roce 1989.                      (eva)

TAKÉ ZASTUPITELÉ 
UCTILI 17. LISTOPAD

Starosta společně s předsedou Konfederace politických vězňů a svým 
jmenovcem Vladimírem Chlupáčem a radním Radkem Lončákem polo-
žili u desky květiny.                                                    Foto Eva Břeňová

… necelých osm set tisíc korun 
investovalo město od počátku 
loňského roku do současnosti 
do úprav bytů po jejich výměně 
či vrácení. Následně byly pro-
najaty prostřednictvím veřejné 
nabídky.
… celkem 2,5 milionu korun 
pak za stejné období dosáhla 
investice města do dosud obýva-
ných bytů a domů nacházejících 
se v centru Litoměřic. 

KRÁTCE
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   3. - 4.12.  Plešivecká

  4. -  5.12.  Pokratická - Družba

  6. -  7.12.  Sokolská

10. - 11.12. Tyršovo náměstí

11. - 12.12. Kořenského

12. - 14.12. Masarykova

17. - 18.12. Nezvalova - Havlíčkova

20. - 21.12. Škroupova

27. - 28.12. Boženy Němcové

   2. - 3.1.    Pražská

   3. -  4.1.   U Kapličky

   7. -  8.1.   Fillova

   8. - 9.1.   Marie Pomocné

10. - 11.1.  Na Mýtě 

Kontejnery jsou přistavovány v uve-
dený den v době od 14 do 15 h., odvá-
ženy následující den ráno do 10 h. 

   Kaštanová alej na terezínské 
kotlině  s více než stovkou 
stromů se má čile k světu. 
Žádný ze 107 vysazených 
stromů neuhynul, pouze  dva 
byly, ať již vlivem větru nebo 
vandalství, nalomeny.  „Byla 
provedena náhradní výsadba,“  
informovala pracovnice odbo-
ru životního prostředí městské-

ho úřadu Lenka Brožová, která 
zdraví mladých stromků, jež 
jsou pravidelně zalévány a udr-
žovány, po celý rok sledovala.
   Výsadbu kaštanové aleje 
mezi Litoměřicemi a Terezí-
nem zahájil přesně před rokem 
ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa společně se 
starostou Ladislavem Chlupá-

čem. Na výsadbu 107 kaštanů 
červených přispělo totiž městu 
právě Ministerstvo životního 
prostředí, a to zhruba 700 tisíci 
korunami. 
  Ačkoliv lebeda na přilehlém 
pozemku přerostla, byly stro-
my pravidelně zalévány a stro-
mové mísy odplevelovány.              

Eva Břeňová 

DVA UHYNULÉ KAŠTANY BYLY NAHRAZENY

    Pokud to jen trochu jde, 
nezvyšujte lidem poplatek za 
svoz komunálního odpadu. Na 
představitele měst takto apelo-
val Ladislav Chlupáč, starosta 
Litoměřic, které počátkem 
listopadu hostily Klub starostů 
měst Litoměřicka. 
   Litoměřická radnice v příš-
tím roce zvýšení poplatků 
za svoz komunálního odpadu 
neplánuje. A to i přesto, že 
dle nové legislativy mají obce 
a města pravomoc jej zvýšit 
až na tisíc korun  za osobu 
a rok. V současné době v Li-
toměřicích činí  498 korun, 

tedy polovinu možné částky, 
která je konstantní již několik 
let. „Roste počet domácností, 
které se ocitají v tíživé finanč-
ní situaci. Neměli bychom je 
proto dále zatěžovat, přestože 
náklady na svoz domovního 
odpadu rostou, a ubírají z 
rozpočtů měst a obcí,“ konsta-
toval starosta Chlupáč. Dru-
hým aspektem pak je obava 
z možného snížení množství 
separovaného odpadu, které 
je přitom na Litoměřicku jed-
no z nejvyšších. Což ostatně 
dokládají výsledky v krajské 
soutěži Skleněná popelnice, 

v níž se na předních příčkách 
objevují právě města z Lito-
měřicka. 
   Vedoucí odboru životního 
prostředí Městského úřadu 
v Litoměřicích Pavel Gryndler 
pak členy Klubu starostů měst 
informoval o aktuálních pro-
blémech odpadového hospo-
dářství. Kromě jiného upozor-
nil i na separaci biologického 
odpadu, která v budoucnu 
bude pro obce povinná. „V 
Litoměřicích jsme ji již zaved-
li, a to na bázi dobrovolnosti. 
Dosahujeme přitom dobrých 
výsledků. V současné době 
již máme kolem pěti set míst, 
z nichž biologicky rozložitel-
ný odpad svážíme,“ informo-
val vedoucí odboru Gryndler.

„NEZVYŠUJTE POPLATKY ZA ODPAD,“ 
VYZVAL STAROSTY LADISLAV CHLUPÁČ

   Pracovníkům odboru životního 
prostředí městského úřadu došla 
trpělivost. I přes dlouhodobou 
snahu se totiž nedaří vymýtit 
z katastru města černé skládky. 
Proto chtějí ještě do konce roku 
nechat instalovat v těsné blíz-
kosti černých skládek několik 
fotopastí. Tedy zařízení, která 
mají identifikovat občany, jež 
se zbavují odpadu nepovoleným 
způsobem. 
   „Jakmile čidla zaregistrují 
pohyb, dojde k pořízení snímku, 
který nám usnadní identifikaci 
pachatele, s nímž následně bude 
zahájeno správní řízení. Pokud 
se přestupku dopustí na katastru 
města, hrozí mu až padesátitisí-
cová pokuta. Jakmile ale půjde o 
území chráněné krajinné oblasti, 
sankce může být i jednou tak 
vysoká,“ varuje vedoucí od-
boru Pavel Gryndler. Zařízení 
má paměť až na několik stovek 
snímků, které umí pořídit v do-
statečné kvalitě i za šera. 
   Cílem instalace tzv. fotopastí 
je přimět obyvatele k větší zod-
povědnosti. Město totiž nabízí 
způsoby, jak lze odpad ukládat 
legálně a zdarma. „Pravidelně 
informujeme o místech,  kde  
jsou přistavovány velkoobje-
mové kontejnery. K dispozici 

je i sběrný dvůr v Želeticích, 
v areálu společnosti Kovošrot 
Group,“  upozornila referentka 
odboru Lucie Egrešiová, která 
má v kompetenci právě odpady. 
   S fotopastmi by obyvatelé 
města měli počítat i u kontejne-
rových stání. Přestože jich odbor 
zakoupí jen několik, jsou lehce 

přemístitelné. „Vedle kontejnerů 
se totiž objevuje starý nábytek, 
koberce, pneumatiky, televizory, 
ledničky a další odpady, které 
sem jednoznačně nepatří,“ dodal 
vedoucí Gryndler. I za takovéto 
jednání může být uložena po-
kuta až do výše padesáti tisíc 
korun.                    Eva Břeňová

PŮVODCE SKLÁDEK ODHALÍ FOTOPASTI

Jedno z míst, jež hyzdí skládka, se nachází u Richardu.  Podle refe-
rentky Lucie Egrešiové jsou však ve městě i další lokality, jako pod 
Radobýlem, nad meruňkovým sadem směrem na Trnovany nebo za 
nemocnicí, které trpí nezodpovědným chováním některých z nás.      

Foto Eva Břeňová 

KONTEJNERY

   Pěstounské rodiny se opět se-
tkaly. Pracovníci odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví pro ně 
24. listopadu uspořádali vánoční 
setkání. V prostorách městského 
úřadu se sešly zhruba tři desítky 
dětí a dospělých. Program byl 
koncipován vánočně, a to ve 
spolupráci s pracovnicemi DDM 
Rozmarýn. Účastníci vyráběli 
hedvábné šátky, tvořili šperky 
z nastříhaných kousků PET 
lahví. Poté společně poobědvali 
a odpoledne hráli deskové hry. 
Domů děti odcházely s miku-
lášskou nadílkou. „Děkujeme 
Rozmarýnu za spolupráci 
při tvorbě programu a městu 
Litoměřice za finanční podpo-
ru, bez níž bychom společné 
akce koncipované jako výraz 
poděkování za obětavou práci 
pěstounů nemohli realizovat,“ 
uvedla pracovnice odboru Sylva 
Svobodová.
   I druhá akce proběhla s fi-
nanční podporou města. Víkend 
ve Středisku ekologické výcho-
vy Čabárna u Kladna prožilo 
v říjnu sedm rodin pečujících o 
postižené dítě. Program pro čle-
ny Klubu Plamínek byl opravdu 
bohatý. Navštívili nedaleký 
aquapark, záchrannou stanici 
zvířat, pouštěli draka, dlabali 
dýně. Největším zážitkem byla 
stezka za pokladem do podve-
černího lesa. „Čas relaxovat 
měli i rodiče, a to díky vydatné 
pomoci asistentů, kteří se dětem 
neúnavně věnovali po celý den 
a program flexibilně tvořili dle 
potřeb a zájmu handicapovaných 
dětí,“ informovala předsedkyně 
Plamínku Eva Klabanová.  (eva)

MĚSTO PODPOŘILO 
PĚSTOUNSKÉ RODINY

I POSTIŽENÉ DĚTI
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   V říjnu proběhla v Litoměři-
cích nejrozsáhlejší kampaň na 
podporu zdraví a zdravého ži-
votního stylu pod názvem „Dny 
zdraví“. Kampaň, jejímž pořa-
datelem je Zdravé město Lito-
měřice, se tentokráte soustředila 
na řešení zdravotních problémů 
vycházejících ze Zdravotního 
plánu města Litoměřice, podpo-
ry prevence cukrovky a podpory 
výchovy prevence na školách. 
    V průběhu akcí pořádaných 
v rámci kampaně získávali lidé 
informace o tom, jak správně 
pečovat o své zdraví, jak před-
cházet zdravotním potížím. Zá-
roveň jim byly nabídnuty aktivi-
ty, které dlouhodobě přispívají k 
fyzické i duševní pohodě. 
   Během října i listopadu 
proběhlo 24 akcí pro širokou 
veřejnost všech generací, další 
aktivity byly připraveny pro 
žáky a pedagogy litoměřických 
škol. Naší snahou je klást dů-
raz na prevenci a podporovat 
zodpovědné chování, kterým 
můžeme svůj zdravotní stav a 
duševní pohodu ovlivnit.                                                                              

Rita Vlčková,                                                                                         
koordinátor projektu 

DNY ZDRAVÍ PODPORUJÍ
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Jednou z nejoblíbenějších akcí 
bylo jako každoročně bezplatné 
vyšetření krevního tlaku, cukru, 
cholesterolu a tuku v těle. Na-
bídky využilo 200 zájemců. 

Foto Rita Vlčková 

   Domov pro seniory na 
Dómském pahorku má nové 
vedení. Poté, co biskup Jan 
Baxant odvolal ředitelku 
Farní charity (FCH) Zdenku 
Broumskou, byla řízením 
pověřena ředitelka Diecézní 
charity (DCH) Růžena Kav-
ková. Ta do doby ukončení 
výběrového řízení jmenovala 
vedoucím domova svého asi-
stenta Radka Löwyho. 
   Zřizovatelem obou charit 
je Biskupství litoměřické. 
Personální změny jsou 
tudíž v jeho kompetenci. 
Výměnu ve vedoucí funkci 
však vedení radnice přiví-
talo.  „Panu biskupovi jsme 
na společné schůzce tlumočili 
dlouhodobou  nespokojenost 

s prací ředitelky Farní charity, 
spočívající mimo jiné i v ne-
dostatečné komunikaci mezi 
ní a zástupci městského úřadu, 

na kterou upozorňoval již 
Martin Veber, předchůdce 
současné vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnic-
tví městského úřadu Renáty 
Jurkové. Konečné rozhodnutí 
však bylo záležitostí biskup-
ství,“ uvedl v této souvislosti 
starosta Ladislav Chlupáč. 
Jak podotkl, kroky učiněné 
ze strany města neměly za cíl 
zpochybnit práci zaměstnan-
ců Domova pro seniory na 
Dómském pahorku.
     Ke zjednání nápravy byly 
možné jen dvě cesty, a to od-
volání ředitelky, nebo změna 
provozovatele zařízení. Ve-

dení Biskupství litoměřického, 
jež je zřizovatelem, se rozhodlo 
pro odvolání.                   (eva)

BISKUPSTVÍ UČINILO ZMĚNU
VE VEDENÍ FARNÍ CHARITY

Podle Růženy Kavkové nedojde k pře-
vádění zařízení provozovaných FCH 
pod DCH nebo jiný právní subjekt. 

Foto Eva Břeňová.

   Personální změna ve vedení 
Farní charity, která na základě 
koncesní smlouvy provozuje 
pro město Litoměřice Domov 
pro seniory na Dómském 
pahorku, se nedotkla chodu 
samotného zařízení. Osobně se 
o tom přesvědčili jak starosta 
města Ladislav Chlupáč, tak  
i místostarostové Karel Krej-
za a Jan Szántó, kteří zařízení 
v uplynulých dnech navštívili.
   „Spolupráce s naprostou 
většinou zaměstnanců je 
bezproblémová. Bývalá ředi-
telka Broumská je v pracovní 
neschopnosti,“ informovala 
představitele města Růžena 
Kavková, ředitelka Diecézní 
charity, kterou Biskupství li-
toměřické dočasně pověřilo i 

řízením Farní charity. 
V současné době pro-
bíhá audit sociálních 
služeb poskytova-
ných FCH na území 
celého města. 
   „V domově pro 
seniory žije 108 
seniorů. Kapacita 
zařízení je tak plná,“ 
informoval Radek 
Löwy, který byl 
ředitelkou DCH pověřen říze-
ním domova. Věkový průměr 
klientů dosahuje 83,5 roku. 
Na svůj provoz zařízení potře-
buje ročně zhruba 32 milionů 
korun, z čehož 4,5 milionu 
korun činí dotace z Minister-
stva práce a sociálních věcí, 
3,5 milionu korun příspěvek 

města Litoměřice a 1,2 mili-
onu korun představují platby 
od zdravotních pojišťoven. 
Nejvyšší částka 22,3 milionu 
korun přichází od klientů.  Ti 
za ubytování v jednolůžkovém 
pokoji platí 180 korun za den, 
ve dvoulůžkovém pokoji 170 
korun. Strava je denně stojí 
150 korun.           Eva Břeňová 

STAROSTA NAVŠTÍVIL 
DOMOV PRO SENIORY

Starosta Chlupáč diskutoval s klienty do-
mova nejen o spokojenosti s úrovní posky-
tovaných služeb. Byla mezi nimi i Hedvika 
Husáková.                    Foto Eva Břeňová 

   Po osmnácti měsících byl 
ukončen projekt Inovace pro-
cesů komunitního plánování so-
ciálních služeb na střednědobé 
období let 2011-2012 ve městě 
Litoměřice. Pracovníci odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu projekt reali-
zovali od června loňského roku 
do listopadu roku letošního. 
Závěrečná konference proběhla 
dnes v sále Oka.mžik.  
   „Plánování sociálních služeb 
s ohledem na aspekty, jako jsou 
například stárnutí populace, 
eliminace rizikových jevů a 
podobně, je pro každé město 
nesmírně důležité,“ upozornil 

v úvodu konference starosta 
Ladislav Chlupáč na význam 
projektu. V rámci něj se usku-
tečnila řada kulatých stolů, 
u nichž se postupně střídali 
zástupci seniorů, rodin s dětmi, 
zdravotně postižení, předsta-
vitelé zdravotních pojišťoven, 
státní správy, samosprávy, po-
skytovatelé sociálních služeb 
a další. 
   „Výsledkem osmnáct měsíců 
trvající spolupráce je vytvoření 
webového portálu, tzv. Infor-
mačního systému komunitního 
plánování,“ informovaly pra-
covnice odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Jana Hanousko-

vá a Renata Cermanová. Jde o 
elektronický katalog určený k 
prezentaci poskytovatelů soci-
álních služeb. Na jeho stránkách 
občané naleznou informace o 
nabízených službách a novin-
kách. Kromě toho se dozvědí, 
jak postupovat v různých 
životních situacích, jaké akce 
poskytovatelé služeb připravují 
a kdy probíhají setkání pracov-
ních skupin, do kterých se může 
veřejnost zapojit. 
   Dále byly v rámci projektu 
odborníky vypracovány tři 
analýzy, a to Analýza potřeb ne-
organizované děti a mládeže od 
9 do 18 let, Sociodemografická 

analýza a výzkum potřeb veřej-
nosti, osob pečujících o osobu 
blízkou a uživatelů v oblasti so-
ciálních služeb v Litoměřicích a 
dále Situační analýza sociálně 
slabých rodin ohrožených soci-
ální exkluzí. „Všechny získané 
poznatky budou zapracovány 
do nového komunitního plánu 
sociálních služeb, který bu-
deme tvořit v příštím roce,“ 
uvedla vedoucí odboru Renáta 
Jurková.
   Projekt byl financován z 
Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.         Eva Břeňová

PROJEKT INOVACÍ PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BYL UKONČEN
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   Dým valící se 11. října před de-
vátou hodinou ráno z oken  pá-
tého nadzemního podlaží 
chirurgického pavilonu mohl 
vyděsit všechny, kdo se pohy-
bovali v blízkosti nemocnice. 
Naštěstí však nešlo o skutečný 
požár, ale o námětové cvičení 
hasičů v areálu nemocnice, které 
bylo pro obě strany prospěšné.
    „Poslední námětové cvičení 
hasičů se v areálu naší nemocni-
ce konalo před osmi lety na od-
dělení rehabilitace. Proto jsme z 
podnětu vedení nemocnice loni 
požádali hasičský záchranný 
sbor o začlenění do plánu ná-
mětových cvičení na rok 2012,“ 
popsala počátek událostí, které 
vyvrcholily „požárem“, Blanka 
Škvorová, požární technik Měst-
ské nemocnice v Litoměřicích. 
   Účelem bylo kromě prově-
ření taktických postupů hasičů 
při likvidaci požáru také jejich 
seznámení s problematikou 
zásahu v členitém prostoru 
areálu nemocnice. Ze strany 
nemocnice šlo o to, aby se 
procvičila evakuace pacientů 
a prověřila připravenost per-

sonálu nemocnice pro případ 
skutečného požáru, prověřily 
se zpracované postupy nasta-
vené v požární dokumentaci, 
funkčnost hydrantové sítě a po-
žárně bezpečnostních zařízení, 
jako jsou požární klapky nebo 
požární větrání, dále aktivace 
evakuačního režimu výtahů ur-
čených k evakuaci osob a jejich 
samotné ovládání personálem 
nemocnice.
   „Cvičení jsme připravovali 
několik měsíců a znamenalo 

pro nás výzvu,“ komentovala 
akci předsedkyně správní rady 
nemocnice Stanislava Pánová. 
„Na společných pracovních 
setkáních s hasiči jsme dohodli 
scénář tak, aby si hasiči mohli 
vyzkoušet a prověřit vše, co by 
v případě opravdového zásahu 
potřebovali. A tak se z jednoho 
z našich záložních oddělení na 
několik hodin stalo místo zdroje 
požáru a pacienti, které předsta-
vovali figuranti z blízké střední 
školy, nám ochotně pomohli 
celou událost zinscenovat,“ do-
dala Stanislava Pánová.  
   Vše bylo velmi reálné - hlášení 
požáru, zakouření prostor, volá-
ní o pomoc. Hasiči prohledávali 
prostory, vyváděli  pacienty  s 
pomocí dýchacích masek a 
poslední nalezené evakuovali 
výškovou technikou z vnější 
části budovy. „Účelem cvičení 
bylo zopakovat si orientaci v ne-
známém terénu, vyhledávání 
osob, evakuaci osob s různým 
stupněm zranění. Ve všech těch-
to oblastech cvičení splnilo svůj 
účel,“ shrnul cvičení velitel zá-
sahu Petr Waldhauser.   (nk, bš)

HASIČI CVIČILI V NEMOCNICI

Hasiči evakuovali pacienty i 
prostřednictvím výškové techni-
ky. Foto Naďa Křečková 

     Nemocnice plánuje nákup 
pěti monitorů s centrálou, které 
budou umístěny na aseptické 
stanici MOJIP. „Jedná se v pod-
statě o havarijní stav, na který 
jsme museli rychle reagovat i 
změnou v investičním plánu. 
Ve velmi krátké době se porou-
chaly stávající monitory a bez 
nich není možné intenzivní péči 
poskytovat. Využíváme proto 
mimořádné nabídky jednoho 
z dodavatelů, a pořizujeme špič-
kovou techniku s více než 20 % 
slevou. Jedná se navíc o mo-
nitory, které svými parametry 
odpovídají těm, kterými máme 
vybaveno anesteziologicko-
-resuscitační oddělení,“ vysvět-
lila předsedkyně správní rady 
nemocnice Stanislava Pánová 
a upřesnila, že investice nepře-
sáhne částku jednoho miliónu 
korun.                                  (nk)

MONITORY HLÍDAJÍ 
ŽIVOTNÍ FUNKCE

   Zhruba tři desítky studentů li-
toměřického gymnázia si přišly 
koncem října prohlédnout vy-
braná pracoviště nemocnice. Šlo 
o studenty třetích ročníků, kteří 
by po maturitě rádi věnovali 
oborům z oblasti zdravotnictví.
   „Jde o dlouhodobou spoluprá-
ci. Budoucí vysokoškoláci sem 
chodí každým rokem, aby se blí-
že seznámili s chodem nemoc-
nice, zeptali se, co  je zajímá 
a dozvěděli se více o průběhu 
výuky na lékařských fakultách,“ 
uvedl podrobnosti k návštěvě 
člen správní rady nemocnice a 
ředitel pro zdravotní péči Leoš 
Vysoudil, který se studentům po 
dobu jejich několikahodinové 
návštěvy věnoval.
   Studenti si prohlédli i gyne-
kologicko-porodnické oddělení, 
včetně porodního sálu, oddělení 
radiologie a zobrazovacích me-
tod, pracoviště patologie nebo 
laboratoře.                           (nk)

O PROFESI LÉKAŘE 
MAJÍ MLADÍ ZÁJEM

   Na další pětileté období vy-
jednalo vedení Městské nemoc-
nice v Litoměřicích podmínky 
smlouvy s největší zdravotní 
pojišťovnou v ČR, a to Všeo-
becnou  zdravotní pojišťovnou.  
Jde o klíčový moment v otázce 
poskytování zdravotní péče 
litoměřickou nemocnicí. 
   VZP s nemocnicí uzavře 
s platností od ledna 2013 dlou-
hodobou smlouvu s částečnou 
změnou struktury. Ta se bude 

týkat vnitřního členění pra-
covišť uvedených v příloze 
smlouvy. „Jedinou změnou 
oproti stávajícímu stavu je, že 
hospitalizační výkony ORL 
budou nově vykazovány pod 
odborností chirurgie. Vlastní 
výkony budou samozřejmě 
provádět i nadále lékaři ORL,“ 
vysvětlil člen správní rady a 
ředitel pro zdravotní péči Leoš 
Vysoudil. Změny se nedotknou 
oddělení urologie.

   Vzhledem k tomu, že ostatní 
zdravotní pojišťovny s VZP 
podepsaly memorandum o spo-
lečném postupu, nelze předpo-
kládat, že by v těchto otázkách 
nastaly další komplikace. Pro 
pacienta se tedy ve smyslu šíře 
poskytované péče, ani její do-
stupnosti nic nemění. Všechny 
obory zůstanou zachovány 
a  pacienti najdou pracoviště 
i personál na stejném místě. 
Změní se jen způsob vykazo-
vání, který zajistíme přenasta-
vením informačního systému 
nemocnice,“ ujistila předsed-
kyně správní rady Stanislava 
Pánová.                              (nk)

KLÍČOVÁ SMLOUVA 
BUDE UZAVŘENA

    Se slovy díků adresovaných primářce gy-
nekologicko-porodnického oddělení  Petře 
Hejtmánkové a jejímu týmu  se loučila s lito-
měřickou nemocnicí Jarmila Pončíková, která 
již deset let žije v Itálii. Akutní obtíže, které 
vyústily v okamžitou operaci, se dostavily bě-
hem víkendové degustace italských vín, která 
probíhala v gotickém hradu. Paní Jarmila, 
která v Itálii provozuje hotel, zde tlumočila 
z italštiny do češtiny.  
   „Ráda bych místním lidem vzkázala, že mo-
hou být na úroveň  poskytované péče, ochotu 
zdravotních sester a erudovanost lékařů zdejší-
ho zdravotnického zařízení pyšní,“ uvedla mla-
dá žena.                                                (eva)

SLOVA CHVÁLY ZNĚLA 
NA ÚROVEŇ PÉČE

Vzhledem k tomu, že vážné zdravotní komplikace se 
dostavily při akci pořádané městem, zanesl do nemoc-
nice operované ženě květinu místostarosta Karel Krej-
za. Doprovázel  ho člen správní rady nemocnice Leoš 
Vysoudil.                                          Foto Eva Břeňová 

   Litoměřická nemocnice již po-
dala žádost o udělení oprávnění 
pro poskytování zdravotních 
služeb. V souvislosti s platností 
nového  Zákona o zdravotních 
službách stojí totiž všechny ne-
mocnice v ČR před povinností 
přeregistrace, a to nejpozději do 
konce roku. Nyní čeká na vyjád-
ření krajského úřadu. Oprávnění 
nahrazuje rozhodnutí o registra-
ci, na základě kterého byla ne-
mocnice oprávněna poskytovat 
zdravotní péči v minulosti.  (nk)

INFORMUJEME



   Zimní sezóna začala 
Technickým službám města 
Litoměřice, které zabezpe-
čují zimní údržbu. Radní 
města schválili na svém 
listopadovém jednání aktua-
lizovaný Plán zimní údržby 
(dále jen PZÚ) pro období 
2012/2013, který začal 1. 
listopadu a končí 31. března. 
V případě nutnosti může být 
doba výkonu zimní služby v 
závislosti na klimatických 
podmínkách prodloužena.
   „Rozhodující pro zpraco-
vání PZÚ je stanovení pořadí 
dopravní důležitosti jednotli-
vých ulic v rámci města Litomě-
řice, které zpracovali pracovníci 
odboru územního rozvoje měst-
ského úřadu,“ informoval ředitel 
TSM Ivo Elman.  Místní komu-
nikace a chodníky byly rozděle-
ny podle důležitosti v souladu se 
zákonem do třech kategorií dle 
důležitosti. Vlastními výkony 
zimní údržby musí být zajištěna 
sjízdnost a schůdnost, respektive 
zmírňování závad ve schůdnosti 
a sjízdnosti v těchto časových 
lhůtách od zjištění závad. Doba 
výjezdu první techniky od zjiš-
tění závad nesmí být delší než 
30 minut.
   PZÚ jmenuje i komunikace, 
za jejichž stav zodpovídá Správa 
a údržba silnic. Patří mezi ně 
například Českolipská, Nádraž-
ní, Masarykova, Na Kocandě, 
Mlékojedská, oba mosty, Na Va-
lech, Komenského, Pokratická, 

Michalovická, Želetická, Žite-
nická, Žernosecká, Daliborova, 
Plešivecká, Mezibraní, Mrázova 
a Miřejovická, dále Švermova 
– úsek mezi Mrázovou a Žerno-
seckou ulicí a 
Kamýcká  – úsek od Plešivecké 
na konec katastru města. Na 
těchto úsecích komunikací TSM 
zajišťuje jen schůdnost chodní-
ků a přechodů pro chodce.
   PZÚ definuje i způsoby od-
klízení sněhu. Provádí se pře-
devším mechanicky. Provádět 
posyp či
 postřik chemickými rozmrazo-
vacími materiály do vrstvy čers-
tvě napadaného sněhu vyšší než 
3 cm bez předchozího pluhování 
je neúčinné, a proto nepřípustné. 
Chemické rozmrazovací  ma-
teriály jsou používány pouze 
na komunikacích a chodnících, 
určených plánem zimní služby. 
Posyp solí je  zahájen, pokud 
výška sněhu nepřesáhne 3 cm. 
Do sněhové vrstvy vyšší než 3 
cm není dovoleno sypat. Che-
mické rozmrazovací materiály 
jsou zásadně aplikovány až na 

zbytkovou vrstvu sněhu, 
kterou již nelze odstranit 
nebo snížit mechanickými 
prostředky. Častý je ruční 
posyp, který probíhá v 
době od 5 do 23 hodin. 
Posyp zdrsňovacími 
materiály je aplikován 
na komunikacích, které 
nejsou udržovány pomocí 
chemických rozmrazova-
cích materiálů. Může byt 
prováděn pouze občasný 
posyp na dopravně důle-
žitých místech, nebo na 
místech, kde to vyžaduje 
dopravně technický stav 

komunikace (křižovatky, velká 
stoupání, ostré směrové oblou-
ky, zastávky osobní linkové 
dopravy).
  Plán zimní údržby zároveň 
dělí místní komunikace podle 
jejich důležitosti. Což znamená, 
že například ulice Palackého, 
Březinova cesta, Dlouhá a 
mnohé další musejí být uklize-
ny do čtyř hodiny od kalamitní 
situace. Do 12 hodin musí být 
uklizena i například Švermova, 
Turgeněvova, Tyršovo náměstí 
atd. Jako třetí v pořadí přichá-
zejí na řadu Anenská, Dómské 
náměstí, Okružní, Střelecký 
ostrov a další, kde údržba musí 
být provedena nejpozději do 48 
hodin. Obdobným způsobem je 
to i s ručním úklidem. I v tomto 
případě jsou v PZÚ prostranství 
seřazena dle pořadí důležitosti. 
   PZÚ definuje i plochy, které 
se v zimě neudržují. Jsou ozna-
čeny tabulkami. Jde například o 
parkány, cyklostezky, spojnice 
mezi ulicemi Višňová a Květi-
nová apod.                          (eva)
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   Vedení radnice splnilo slib 
daný v loňském roce. Nájem-
níkům v městských bytech 
v centru  Litoměřic umožnilo 
si tzv. odbydlet investice, které 
prokazatelně vložili do majetku 
města. Ti se s tímto požadavkem 
obrátili na město poté, co zastu-
pitelé rozhodli v roce 2011, 
že v následujících dvou letech 
zvednou postupně ve třech vl-
nách nájemné. Logicky nejvyšší 
nárůst se pak týkal bytů v histo-
rickém jádru Litoměřic. Celkem 
si lidé odbydlují na nájemném 
zhruba 1,7 milionu korun, které 
jim byly uznány. 
   „Zkoumali jsme každý případ 
zvlášť. Například při rekon-
strukci koupelny jsme započítali 
pouze průměrně drahý materiál, 
nikoliv nadstandard,“ upřesnil 
místostarosta Karel Krejza. 
  Stejně tak byly individuálně 
projednávány i žádosti o snížení 
nájemného. „V devatenácti pří-
padech jsme vyhověli, a nájem-
né snížili o deset procent,“ in-
formoval vedoucí majetkového 
odboru městského úřadu Václav 
Härting. V naprosté většině 
šlo o nájemníky bytů, které se 
nacházejí v domech s gastropro-
vozy, tedy restauracemi apod. 
„V těchto případech jsme uznali 
námitku, že kvalita bydlení je 
jejich vlivem snížena,“ dodal 
místostarosta Krejza. 
   Další snížení nájemného se tý-
kalo již jen zdravotně handica-
povaných lidí a obyvatel domů 
s pečovatelskou službou.   (eva)

SLIB NÁJEMNÍKŮM 
RADNICE SPLNILA

    Jak postupovat v případech, 
kdy se domníváte, že nárok na 
odškodnění máte? Bezprostřed-
ně po úrazu nahlaste událost 
(možno i telefonicky) majetko-
vému odboru městského úřadu. 
Pokud tak nemůžete učinit, po-
žádejte rodinného příslušníka, 
případně známého. Na základě 
oznámení se město obrátí na 
Českou pojišťovnu, která zare-
gistruje pojistnou událost.
   Druhým krokem je podání 
písemné žádosti o odškodnění 
ze strany poškozeného, která 
by měla obsahovat přesný po-
pis škodné události a kontaktní 
údaje o poškozeném (adresa 
bydliště poškozeného, popř. 
i jeho číslo telefonu). Pak již 

jen zbývá doložit lékařskou 
zprávu, která obsahuje zhodno-
cení zdravotní újmy i hodnocení 
bolestného. 
   Další vyřízení záležitosti 
již mají na starosti pracovníci 
majetkového odboru. Jejich 
povinností je doplnit dokumen-
taci tak, aby obsahovala nákres 
mapy místa úrazu, příkaz ředi-
tele Technických služeb města 
o provedení zimní údržby a zá-
znam o průběhu zimní údržby. 
   „Konečné rozhodnutí o tom, 
zda má oznamovatel události 
právo na odškodnění či nikoliv, 
přenecháváme na pojišťovně, 
která pojistnou událost řeší,“ 
upřesnil vedoucí majetkového 
odboru Václav Härting.     (eva)

   Za stav chodníků odpovídá dle 
novely zákona o pozemních ko-
munikacích město. V loňském 
roce v této souvislosti řešil ma-
jetkový odbor městského úřadu 
čtyři žádosti o náhradu škody 
způsobené následkem úrazu, 
který se stal vlivem pádu na 
neschůdném chodníku. Žádná 
z nich nebyla řešena soudní 
cestou. Vždy došlo k dohodě. 
Celkem město vyplatilo na 
odškodnění necelých 10 tisíc 
korun. Jeden případ zůstává 
v řešení.
   V této souvislosti ale vedoucí 
majetkového odboru Václav 
Härting upozorňuje, že vlastník 
chodníku neodpovídá za škody 
vždy, kdy je schůdnost nějakým 
způsobem zhoršena.  „Závadou 
ve schůdnosti se rozumí taková 
změna ve schůdnosti pozemní 

komunikace, kterou chodec ne-
může předvídat při pohybu při-
způsobeném stavebnímu stavu 
a dopravně technickému stavu a 
povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům,“ cituje vedoucí Här-
ting zákon. 
     Laicky řečeno, závadou ve 
schůdnosti chodníku je myšlena 
například zamrzlá kaluž na jinak 
hladkém a čistém chodníku 
nebo místo, kde na hladký a 
čistý chodník vytéká voda, která 
namrzá, či náhlý výtluk na jinak 
stavebně bezproblémovém po-
vrchu chodníku. „Což  znamená, 
že v případě stavů chodníků běž-
ných v zimním období, kdy jsou 
pokryté vrstvou sněhu, ledu nebo 
námrazou, nelze hovořit o ne-
předvídatelné závadě ve schůd-
nosti,“ dodal Václav Härting.                                                                                            
                                           (eva)

JEN VÝJIMEČNĚ ZODPOVÍDÁ
ZA ÚRAZ CHODCE MĚSTO

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT? 

ZIMNÍ SEZÓNA ZAČALA

Jan Žídek, vedoucí technického úseku, u 
posypové směsi, která v případě námrazy 
nahradí sůl.                       Foto Eva Břeňová 
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    Fotosoutěž o nej-
poutavější snímek 
zachycující život 
v parku před jeho 
proměnou zná vítěze. 
Z celkem 22 zasla-
ných fotografií od 9 
autorů vybrala porota 
13 snímků, které byly 
vystaveny v kavárně 
Fair Lady v Pražské 
ulici za kostelem u 
parku. 
   Porotu svou kvalitou 
nejvíce oslovil snímek 
Eduarda Čecha s ná-
zvem „Fujavice“, na 
druhém místě se umís-
tila Jarmila Kacarová 
se snímkem „Němí 
pozorovatelé“, který 
ukazuje kůru stromů 
v parku s vyrytými 
vzkazy v detailním 
záběru. Třetí místo 
obsadila fotografie 
fontány od Josefa 
Rottera nazvaná „V podvečer“. 

Všem fotografům, kteří zaslali 
své snímky, děkujeme.          (kř)

   Zástupci dvou litoměřických 
provozoven převzali na kraj-
ském úřadě od členů komise  
Sdružení českých spotřebitelů 
ceny za letošní rok. Stalo se 
tak v rámci 12. ročníku ankety 
„Spokojený zákazník Ústec-
kého kraje za rok 2012“. Cenu 
od spokojených zákazníků 
převzali Jana Waldhauserová a 
Jiří Kučera, jednatelé motorestu 
Koliba (na snímku uprostřed), a 
to za čisté a příjemné prostředí, 
ochotnou obsluhu a udržované 

toalety. Druhým oceněným 
zástupcem našeho města byla 
Hana Vaněčková (žena v brý-
lích) z oční optiky v ulici Na 
Valech. V jejím případě byla 
zmiňována erudovaná práce 
s klienty, příjemné vystupování, 
příjemné prostředí a ochotný 
personál.  
   Nominace zasílali zákazníci. 
Z celkem 32 nominací vybrala 
odborná komise jedenáct pod-
nikatelů, kterým byl udělen titul 
„Spokojený zákazník Ústeckého 

kraje za rok 2012“. Ceny dostá-
vali drobní živnostníci, restau-

ratéři, majitelé opravárenských 
firem, prodejci a další.       (eva)

   V Jiráskových sadech v Li-
toměřicích byly před několika 
dny v souvislosti s plánovanou 
rekonstrukcí vykáceny na zá-
kladě platného povolení první 
stromy. Jednalo se o patnáct 
zcela nebo z velké části su-
chých stromů, případně stromů 
s různými defekty. Byly mezi 
nimi jasany, javory, akát, ale i 
břízy nacházející se v blízkosti 
památníku Rudoarmějce. 
   „V jednom případě jsme 
provedli pouze redukční řez, 
protože zde hnízdí ptactvo,“ 
informovala pracovnice odboru 
životního prostředí městského 

úřadu Lenka Brožová.  Další 
kácení bude v několika krocích 
pokračovat v příštím roce.
   O připravovaném záměru 
byla veřejnost průběžně infor-
mována. Podrobné vysvětlení 
dostali i účastníci říjnové schůz-
ky, která na dopravním hřišti 
v Jiráskových sadech proběhla 
ve dvou termínech právě na 
téma jejich budoucí podoby. 
Zúčastnilo se zhruba čtyřicet 
lidí. „Na kácení se mnozí z nich 
ptali, proto jsme udělali exkurzi 
po parku. Zastavili jsme se u 
některých stromů, kde architekt 
vysvětlil, podle jakých kritérií 

byly stromy posuzovány, a od-
povídal na dotazy účastníků,“ 
dodala Lenka Brožová.
 Účastníky schůzky také zají-
malo, zda-li se chystané úpravy 
týkají i kavárny. „Netýkají, 
protože jde o soukromý objekt,“ 
vysvětlila pracovnice odboru ži-
votního prostředí. Dále se ptali, 
jestli renovace proběhne v eta-
pách tak, aby zůstala alespoň 
část parku přístupná. Na tento 
dotaz však odpověď nedostali. 
Zřejmá totiž bude až poté, co 
proběhne výběrové řízení na do-
davatele stavby. Tedy v prvním 
pololetí příštího roku.      (eva)

KÁCENÍ V PARKU ZAČALO

HŘIŠTĚ MÝCH SNŮ 
OČIMA DÍTĚTE

I do Litoměřic putují ceny
spokojených zákazníků

FOTOSOUTĚŽ „JAK ŽIJE 
PARK“ MÁ VÍTĚZE

   Pivní ceny roku 2011 přebírali 
minulý měsíc sládci v sále hotelu 
Koliba v Litoměřicích. Právě zde 
se totiž rozhodli zástupci repub-
likového Sdružení přátel piva 
vyhlásit ceny v nejstarší spotře-
bitelské soutěži svého druhu. 
   Celkem bylo do soutěže nomi-
nováno více než 300 značek piv, 
ze kterých se rekrutovali vítě-
zové osmi kategorií. Pivovarem 
roku se stal Pivovar Chotěboř, 
druhý skončil Únětický pivovar 
a třetí Pivovar Svijany.  Titul 
„Pivní počin“  udělila porota 
Pavlu Jáklovi za publicistiku 
a osvětu ve prospěch českých 
pivovarů. Sládkem roku  se pak 
stal teprve 26letý Jan Martinka 
z Klášterního pivovaru Strahov. 
   „Vážíme si toho, že se tako-
váto akce pořádá v Litoměřicích, 
které mají několikasetletou 
tradici vaření piva. Ta byla na 
čas přerušena, ale snažíme se 
vzkřísit výrobu piva v bývalém 
měšťanském pivovaru. Věřím, 
že se nám to podaří,“ uvedl 
v úvodu starosta Ladislav Chlu-
páč, který vzápětí předával ceny 
v kategorii  „Dvanáctka roku“, 
kterou lze bez nadsázky označit 
jako královskou. Ne nadarmo se 
totiž říká, že pivu českého typu 
nejvíce sluší stupňovitost kolem 
dvanácti jednotek EPM.   
    Jak konstatovali zástupci po-
řádajícího Sdružení přátel piva, 
v Česku rychle roste obliba a 
počet minipivovarů, naopak 
ubývá klasických průmyslových 
pivovarů. Lidé mají stále víc 
v oblibě kvalitní nealkoholická, 
ale také speciální vícestupňová 
piva.                                     (mz)

PIVOVAR ROKU 2011 
JE Z CHOTĚŠOVA

Snímek „Fujavice“ od Eduarda Čecha je 
vítězem soutěže. 

   Jiráskovy sady, jejichž 
rekonstrukce bude zahájena 
v příštím roce, jsou v centru 
pozornosti.  V té souvislosti 
vyhlašuje město Litoměřice 
a nadace Proměny výtvarnou 
soutěž, jejímž cílem je ztvárnit 
dětské nebo dopravní hřiště 
tak, jak si ho děti a mládež 
představují. 
   Soutěž má dvě kategorie. 
První je určena žákům 1. stup-
ně základních škol a druhá žá-
kům 2.  stupně ZŠ a studentům  
1. až 4. ročníku víceletého 
gymnázia. Práce mohou být 
tvořeny libovolnou výtvarnou 
technikou nebo jako model.
   Uzávěrka soutěže je 11. 
prosince. Vyhlášení výsledků 
proběhne 14. prosince. Díla 
je možno zasílat na adresu 
Lenka Brožová, Odbor život-
ního prostředí MěÚ, Mírové 
nám. 15/7,  Litoměřice nebo 
odevzdat na podatelně úřadu.  
Vítězné práce budou oceněny. 
Dotazy zasílejte na: lenka.bro-
zova@litomerice.cz.       (eva)

Město Litoměřice
muži: 11 453/ženy: 12 331
osoby mladší 18 let: 4 194
osoby nad 60 let: 5 668

Počet  obyvatel 
k 1. prosinci 2012
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   V Litoměřicích se 30. října 
konala vůbec první Národní 
fairtradová konference, která 
přilákala na 80 účastníků z celé 
republiky. Přijeli zástupci veřej-
né správy i samosprávy, již cer-
tifikovaných fairtradových měst 
a škol, zájemci o získání tohoto 
titulu a koordinátoři Zdravých 
měst. Nechyběli studenti, zá-
stupci neziskových organizací a 
další aktivní občané se zájmem 
o zodpovědné nakupování. Akci 
zahájil místostarosta Karel 
Krejza, který kromě jiného zdů-
raznil, že propagace myšlenek 
fairtrade má ve vedení města 
Litoměřice podporu. 

   „Příprava konference nebyla 
jednoduchá, a to zejména z dů-
vodu, že se jednalo o první akci 
tohoto rozsahu u nás. Oslovili 
jsme s nabídkou účasti  jednotli-
vé koordinátory Zdravých měst 
ČR  a také zástupce měst a škol, 
kteří už například o titul Fair-
tradové město či škola usilují. 
Hlavním cílem bylo dát těmto 
lidem maximum kvalitních 
informací, které mohou využít 
v praxi, a vytvořit prostor pro 
vzájemné sdílení zkušeností. 
Myslím, že oba cíle se nám 
podařilo splnit,“  uvedla Hana 
Chorváthová, zástupkyně Fair-
trade Česká republika, která 

konferenci spolupořádala. 
   Konference probíhala s pod-
porou Ministerstva životního 
prostředí. V úvodním bloku 
proto vystoupila i Marie Petro-
vá, tajemnice pracovní skupiny 
pro místní Agendu 21 Rady vlá-
dy pro udržitelný rozvoj, která 
hovořila o souvislostech fair 
trade a místní Agendy 21.
   Vzácným hostem konference 
byla Jenny Foster z Velké Bri-
tánie, která pracuje již šest let 
jako koordinátorka programů 
fair trade v Bristolu – v jednom 
z nejzelenějších měst Evro-
py. Pro všechny zúčastněné 
byla velkou inspirací ohledně 

způsobů zapojení místních 
obchodníků do fair trade a zís-
kávání veřejné podpory pro své 
kampaně.
   Konference byla doplněna o 
několik příkladů dobré praxe, ať 
již v podání žáků Masarykovy 
základní školy či Romany Šaf-
ránkové, středoškolské učitelky 
z Volyně, která je členkou řídící 
skupiny Fairtradového města 
Volyně. V odpoledním bloku 
následovala panelová diskuse. 
Celá akce byla zakončena mód-
ní přehlídkou fairtradového ob-
lečení, které dodala společnost 
Ona Fair.    Marcela Trejbalová, 

koordinátorka projektu 

1. NÁRODNÍ FAIRTRADOVÁ KONFERENCE PROBĚHLA V LITOMĚŘICÍCH

   K 31. říjnu byla uzavřena 
anketa, jejímž cílem bylo 
ověřit problémy definované 
obyvateli města na   veřejném 
diskuzním fóru „Jaké budou 
Litoměřice v roce 2030?“, kte-
ré na podzim proběhlo v Domě 
kultury. Občané města byli 
oslovováni  studenty,  anketní 
lístky mohli vyplnit i  na inter-
netových stránkách Zdravého 
města Litoměřice nebo ve sběr-
ných místech příspěvkových 
organizací města. „Celkem 
bylo sečteno 592 platných 
anketních lístků,“ informo-
vala koordinátorka projektu 
Zdravé město Litoměřice Rita 
Vlčková.
    Po projednání zastupitel-
stvem bude s výstupy sezná-
mena veřejnost prostřednic-
tvím Radničního zpravodaje a 
webových stránek města. (eva)

Cílem ankety bylo
ověřit problémy

   Na 6. mezinárodní konferenci 
fairtradových měst, která se 
konala v listopadu v polské 
Poznani, mělo svého zástupce 
i město Litoměřice. Během 
úvodního bloku konference 
prezentovala aktivity Fairtra-
dového města Litoměřice, a to 
před 140 účastníky z 25 zemí, 
manažerka projektu Marcela 
Trejbalová.
   Přítomna byla řada hostů, 
mezi nimi i Rudi Dalvai, pre-
zident World Fair Trade Orga-
nisation, a Father Shay Cullen, 
zakladatel PREDA Foudation 
na Filipínách, jenž byl třikrát 
nominován na Nobelovu cenu 
míru. „Oba pánové ocenili ak-
tivní podporu města Litoměřice 
férovému obchodu,“ informo-
vala manažerka projektu Mar-
cela Trejbalová.                 (eva)

   Čestný občan města Litomě-
řice, pilot druhé světové války a 
generál letectva František Chá-
bera by se letos dožil sta let. Jeho 
památku tak jako každoročně 
přišla k hrobu na litoměřickém 
hřbitově uctít v úterý 29. října 
u příležitosti 13. výročí jeho 
úmrtí řada osobností, včetně 
příbuzných, přátel a příslušníků 
čáslavské letky, jejímž čestným 
velitelem se František stal. 
   „Scházíme se zde v době, ze 
které by generál Chábera jistě 
radost neměl,“ pronesl kromě ji-
ného místostarosta Karel Krejza, 
který u hrobu válečného veterá-
na položil za město Litoměřice 
květiny.  Na mysli měl přitom 
fakt, že krajské volby v Ústec-
kém kraji vyhráli komunisté. A 
právě František Chábera strávil 
v komunistickém žaláři řadu 
let.                                      (eva)

HROB PILOTA OPĚT ZAPLAVILY KVĚTINY

Květiny společně s jedenadevadesátiletou Věrou Brožkovou, která 
měla s generálem Cháberou syna, položil  na hřbitově velitel čá-
slavské letky pplk. Jaroslav Míka a místostarosta Litoměřic Karel 
Krejza.                                                                   Foto Eva Břeňová 

   Město Litoměřice obhájilo 
svou pozici na špici Národní sítě 
Zdravých měst v ČR. V prosto-
rách Senátu převzali zástupci 
města certifikát. 
   Šlo o zakončení několik mě-
síců trvající práce, jež v říjnu 
vrcholila veřejnou obhajobu,  
která proběhla v prostorách go-
tického hradu za účasti zástupců 
několika ministerstev, Národní 
sítě Zdravých měst, pracovní 
skupiny Místní agenda 21 (MA 
21), krajského úřadu, odborníků 
z Karlovy univerzity a dalších 
institucí veřejné projednání. Ve-
dení radnice společně s vedou-
cími odborů městského úřadu, 
členy komise Zdravého  města 
Litoměřice a zástupci partner-
ských organizací přesvědčilo 

o kvalitě veřejné 
správy.   
   Zásluhou svého 
aktivního přístupu 
obhajují Litoměři-

ce kategorii B (dosud nejvyšší) 
sady kritérií místní agendy 21  
již popáté. Prezentace celo-
roční práce úřadu s veřejností 
probíhala v řadě oblastí.  Na 
systémový postup v oblasti 
energetiky, kde Litoměřice patří 
k nejlepším v republice, upozor-
nil energetický manažer města 
Jaroslav Klusák. V interview, 
jež vedl politik Zdravého města 
Petr Hermann, se komise do-
zvěděla více o institucionálním 
zabezpečení MA 21 na úřadě. 
„Druhá část prezentací byla vě-
nována jednotlivým oblastem, 
které vedou k takzvané udržitel-
né budoucnosti, jako je životní 
prostředí, místní ekonomika a 
podnikání, udržitelná doprava 

a spotřeba, výchova a vzdělání, 
kultura a místní tradice, komu-
nitní život a sociální prostředí, 
odpovědná spotřeba a výroba, 
zdraví, správa věcí veřejných a 
územní rozvoj. Blok prezentací 
uzavřela Marcela Trejbalová 
s informacemi o dosažených 
úspěších Fairtadového města 
Litoměřice v oblasti nazvané 
globální odpovědnost,“ popsala 
průběh koordinátorka  projektu 
Zdravé město Litoměřice a MA 
21 Rita Vlčková. 
   V poslední části obhajoby 
prezentující odpovídali na četné 
dotazy hodnotící komise, kde  
například vedoucí odboru život-
ního prostředí městského úřadu 
Pavel Gryndler vysvětloval 
zapojení města do problematiky 
likvidace ostravských kalů a 
místostarosta Karel Krejza zase 
otázku parkování na Mírovém 
náměstí.                             (eva)

LITOMĚŘICE POZICI 
NA ŠPICI OBHÁJILY

PREZENTACE AKTIVIT 
PROBĚHLA V POLSKU
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   V budově bývalé Máchovy 
základní školy v Litoměřicích 
byl 12.  listopadu otevřen nový 
Technický klub mládeže. Pro-
story, stejně jako dotaci ve výši 
200 tisíc korun, poskytlo město 
Litoměřice. První robotickou 
sadu zakoupil Nadační fond 
Kalich Alexandra Vondry. 
   Zajímá vás technika, jste 
kreativní a máte zájem tvořit? 
Hlásit se můžete v Domě dětí 
a mládeže Rozmarýn, který 
klub zřizuje. „Velice rádi mezi 
sebou přivítáme každého se 
zájmem o techniku, a to bez 
rozdílu věku. Mezi dospěláky 
hledáme spolupracovníky jak 
pro pravidelnou činnost, tak 
příležitostné zájemce a konzul-
tanty,“ zve vedoucí klubu Jiří 
Rudolf, za jehož iniciativu mu 
poděkoval starosta Ladislav 
Chlupáč. „Nezájem mládeže 
o technické disciplíny vede 
k akutnímu nedostatku tech-
nicky vzdělaných lidí. Inicia-
tivu tohoto typu proto vítáme 
a podporujeme,“ konstatoval 

starosta. 
   Obdobně hovořil i slavnost-
nímu otevření klubu přítomný 
Milan Škrabal, učitel Českého 
vysokého učení technického 
v Praze, který zároveň předse-
dá ústřední komisi středoškol-
ské odborné činnosti (SOČ). 
„Kluby tohoto typu nepřibý-

vají, Litoměřice jsou jednou 
z výjimek. Přitom technicky 
nadaných a tvůrčích lidí je na 
trhu práce nedostatek,“ uvedl 
učitel ČVUT, který nevyloučil, 
že Litoměřice by se v následu-
jících letech mohly stát místem 
konání celorepublikového kola 
SOČ.                                (eva)

TECHNICKÝ KLUB MLÁDEŽE ZAHÁJIL ČINNOST

Malí i velcí účastníci slavnostního otevření klubu si prohlíželi i ro-
botické sady.                                                         Foto Eva Břeňová

   Již druhým rokem slavila  
knihovna svátek sv. Marti-
na  knihovna.  Děti i dospělí 
si připomněli lidové tradice, 
malovali a soutěžili.  Průvod s 
lampiony po stopách bělouše 
se vydal na Dómské náměstí. 
Děti měly možnost vidět malou 
scénku příjezdu sv. Martina na 
bílém koni a žebráka, kterému 
Martin daroval plášť. Poté 
desítky dětí s rodiči přivítal 
probošt kapituly Jiří Hladík v 
katedrále, kde jim vyprávěl pří-
běh sv. Martina.                  (zč) 

SVATÝ MARTIN BYL 
TAKÉ V KNIHOVNĚ

   Čtvrtý ročník literární sou-
těže, která byla vyhodnocena 
10. listopadu na ceremoniálu 
v knihovně, zná své vítěze. V 
kategorii středoškoláků se na 
druhém místě umístila Hana 
Hroudová, na místě třetím Petra 
Jelínková, čestné uznání obdr-
žely Lucie Bažantová a Lucie 
Hrochová. V kategorii dospělých 
skončila druhá Marta Vančurová, 
třetí Olga Noruláková s Jakubem 
Orlem Tomášem, čestná uznání 
obdrželi Jan Havlena a Klára 
Šmejkalová. 
   Porotci soutěže, spisovatelé 

Ivona Březinová, Martin Ryša-
vý a šéfredaktor Portálu české 
literatury Jaroslav Balvín, zdů-
vodnili neudělení prvních míst v 
obou kategoriích tím, že v příš-
tím ročníku doufají v obeslání 
soutěže ještě kvalitnějšími texty. 
Přestože ze šedesátky autorů 
soutěžních textů většina nebyla 
z Litoměřic, na čelních pozicích 
naše město figurovalo nakonec 
docela často. Hana Hroudová 
totiž studuje na pedagogické 
škole a Lucie Bažantová a Marta 
Vančurová zde žijí.    

Zora Čuchalová 

BODOVALY HLAVNĚ ŽENY

   Rodiče s dětmi, jež 
nemají dostatek fi-
nančních prostředků na 
nákup nových knih, je 
dostávali 1. prosince u 
příležitosti Dne pro dět-
skou knihu v Knihovně 
K. H. Máchy zdarma. 
Vybírali přitom z na-
bídky několika desítek 
knižních titulů, které 
do dětského oddělení 
donesli děti i dospělí 
s přáním, aby poslou-
žily ještě někomu 
dalšímu. Zakončen tak 
byl několik týdnů probíhající 
projekt Druhý život dětské 
knihy, realizovaný pracovníky 
litoměřické knihovny. 

   „Cílem bylo shromáždit a dis-
tribuovat nové i starší publikace, 
a zvýšit tak popularitu dětských 
knih i u těch nejmladších čtená-
řů,“ poukázala na smysl akce 

pracovnice dětského 
oddělení Zora Čucha-
lová. Do projektu se 
zapojili také aktivní 
senioři. Tedy dobro-
volníci, kteří ve svém 
okolí vyhledávali 
spoluobčany ochotné 
věnovat nepoškozené 
a obsahově kvalitní 
tituly.
   Knihy byly v rámci 
akce Den pro dětskou 
knihu předávány také 
Nízkoprahovému klu-
bu Oáza, azylovému 

domu v Želeticích, Klokánku 
a dalším zařízením, ve kterých 
žijí děti ze sociálně znevýhod-
něného prostředí.               (eva)

DĚTSKÉ KNIHY DOSTALY DRUHOU ŠANCI

Zora Čuchalová přebírá knihy od seniorek, které 
pomáhaly s realizací projektu „Druhý živor dětské 
knihy“.                                         Foto Eva Břeňová 

5.12. v 17 h. AUTORSKÝ VEČER 
/ Adolf Frimmel. Ádishanti vás zve 
na povídání s videoprojekcí – 5x jižní 
Indií za osudem a karmou.
10.12. v 17 h.  ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 
STYL / Klub celiaků Litoměřice (be-
zlepková dieta).
12.12. v 18 h. WORLDTREK / 
K.F.Tománek. Kilimandžáro. Dva 
kamarádi vyrazili na nejvyšší horu 
Afriky.
17.12. v 17 h. ZA HUMNY/ Luboš 
Peterka. Podíváme na vrch Plešivec a 
nejen na ten u Litoměřic. 
18.12. v 16.30 h.  Vánoční (na) Dílka 
nejen pro seniory. Křest nového sborní-
ku LiPenu + autorské čtení.
VÝSTAVY:
9.11. – 10.1. VÝSTAVA ATELIÉRU 
APLIKOVANÉ A REKLAMNÍ 
FOTOGRAFIE. Tvorba studentů 
z Ústecké fakulty Umění a designu (sál 
2. poschodí).
27.11. -17.12. VÝSTAVA / Umění pro 
každého. Výtvarné práce mentálně 
hendikepovaných, které vznikly při 
výtvarných programech v galerii.
DĚTEM :
1.12.  9.00 – 12.00 DEN PRO DĚT-
SKOU KNIHU.  Děti si mohou vybrat 
z darovaných knih, vytvoří si záložku 
nebo obal na knihu. 
8.12. v 9.00 h. WORKSHOP/ Vánoč-
ní hvězdy z korálků.. Výtvarné dopo-
ledne  pro děti, rodiče a prarodiče. 
8.12.  v 9 – 13 h.  STAŇ SE ROZ-
HLASOVÝM REPORTÉREM II. 
Vzájemným propojením mladé a starší 
generace chceme zachytit to nejcenněj-
ší  - vzpomínky z minulých dob. 
13.12. v 15.30 – 18 h.  LUCIE NOCI 
UPIJE A DNE NEPŘIDÁ. Dobro-
družná hra v uličkách města pro děti, 
rodiče a prarodiče.
15.12. v 9 h. WORKSHOP/ Kreslíme 
mandaly. Výtvarné dopoledne  pro 
děti, rodiče a prarodiče.
Lektorka: Jaroslava Slavíčková
17.12. od 9 h. NÁVRATY K TRADI-
CÍM. Dopolední tvořivý program pro 
maminky s dětmi, loutkové divadlo.
SENIORŮM:
(Od 65 let registrace ZDARMA)
DOPOLEDNÍ KLUB AKTIVNÍHO 
STÁŘÍ:
Vždy v pátek od 9.00 hodin na sále 
knihovny. Více informací tel: 723 501 
005
KDYŽ TVOŘÍ SENIOŘI – Klub 
LiPen, Každé úterý od 15.30 – 17.00 
hod.
ANGLIČTINA PRO SENIORY:
Více informací u lektorky Heleny Učí-
kové-Lendacké, tel: 723 501 005
ZADÁNO PRO ŠKOLY:
1.11. – 20.12. KALENDÁŘ PRO 
PANA LADU. Výtvarná soutěž k 125. 
výročí narození Josefa Lady. Více 
informací na dětském oddělení.
3 -7.12. Vánoce v knížkách 
Besedy pro ZŠ.

KNIHOVNA ZVE
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   První říjnový týden se 
vydali deváťáci na svůj 
poslední ozdravný pobyt 
do ekologického střediska 
Natura Rumburk. Po celý 
týden jim program plnily 
zajímavé přednášky o 
ekologii, ochraně životní-
ho prostředí, myslivosti, 
teraristice a dalších té-
matech. Ve volném čase 
sportovali na hřištích, kde 
využívali všechna nabíze-
ná sportovní náčiní a hráli 
různé sporty na čerstvém 
vzduchu.
   V polovině října uspořádala 
školní družina pro své žáky ces-
tu za pokladem. Vytyčená cesta 
děti zavedla na úpatí Mostné 
hory, kde již na ně čekaly zá-
bavné úkoly. 
    Protože se zima kvapem blíží, 
je čas myslet i na zvířátka. Co s 

nimi v zimě bude, není lhostej-
né dětem naší školy. Již druhým 
rokem poctivě sbírají kaštany, 
žaludy a starý chléb, aby zvěř 
v zimě v lese nehladověla a 
myslivci ji mohli přikrmovat. 
Ve spolupraci s Okresním 
mysliveckým spolkem v Lito-
měřicích jsme letos pro nejlepší 

sběrače za odměnu 
připravili výlet do ZOO 
centra v Srdově u Libě-
šic. A byla to odměna 
zasloužená, protože žáci 
nasbírali úctyhodných 
8024,5 kg lesních plodů. 
Nejvíc se činil Filip Ku-
bíček ze 3.B, který sám 
nasbíral 950 kg!
   První listopadový 
podvečer se vydali žáci 
s rozzářenými lampiony 
společně se svými kama-
rády a rodiči na místní 

Střeleckých ostrov.  Pro všechny 
příchozí byl připraven zajímavý 
program plný písniček, které 
si pro diváky připravili učitelé 
školy. Během večera se také 
představily žákyně 1. stupně 
se svým energickým tanečním 
vystoupením v rytmu hip-hopu 
a žákyně 6.B.     ZŠ U Stadionu

PODZIM BYL NA UDÁLOSTI BOHATÝ

   V pátek 9.listopadu pořádalo 
nakladatelství Albatros ve spo-
lupráci s nadací Kuře čtenářský 
maratón v rámci projektu Čtení 
pomáhá, který běží  18 měsíců 
a díky němuž bylo naplněno 
již 164 charitativních projektů. 
Částka vybraná jako startovné 
od každého účastníka čtecího 
maratónu putovala nadaci Kuře 
a podpoří děti, které  potřebují 
„záchranný kruh“, aby mohly 
žít normální život. 
   Celá akce se konala v Paláci 
knihy Luxor na Václavském ná-
městí v Praze za mediální pod-
pory České televize. Své knihy, 
které publikují u  nakladatelství 
Albatros, zde představily a spo-

lečně s dět-
mi pak četly 
spisovatelky 
D a n i e l a 
K r o l u p p e -
rová, Ivona 
B ř e z i n o v á 
a  Iva Pro-
cházková. Maraton slovem 
provázely známé osobnosti 
– Zora Jandová, Tomáš Hanák, 
Jan Potměšil, Míša Maurerová 
a další.
     Právě herečka Míša Maure-
rová provázela čtením děti ze 
3.A, 3.B a 5.A ZŠ Havlíčkova 
v Litoměřiccích. Spisovatelka 
Daniela Krolupperová jim osob-
ně přečetla úryvek ze své knihy 

Josífkův pekelný týden. Tato 
knížka vyšla v nakladatelství 
Albatros v edici Druhé čtení.
Potom už se malí čtenáři střídali 
jeden za druhým a po kouscích 
četli zábavný příběh. Za své čte-
nářské snažení  obdrželi potlesk 
a odznáček s nápisem Četl jsem 
pro Kuře s logem nadace jako 
poděkování za účast a finanční 
pomoc potřebným.  
Ilona Futerová, ZŠ Havlíčkova

DĚTI ČETLY S KUŘETEM 

   V říjnu proběhl další výměnný 
pobyt v rámci již dlouholetého 
partnerství Základní školy  Na 
Valech a Oranje Nassau College 
z holandského Zoetermeeru. 
Třetím partnerem v projektu 
MŠMT Comenius je škola ze 
severu Itálie, z městečka Reggio 
Emilia, kam se žáci podívali na 
jaře letošního roku. 
   Hlavním tématem pro práci 
studentů byla novinařina, a tak 
si žáci během výměnného týdne 
vyzkoušeli třeba vytvořit úvodní 
novinovou stránku či připravit a 
také natočit reportáž. Kromě 
toho navštívili Rotterdam, Delft 
či Den Haag, svezli se v oboj-
živelném autobuse, prohlédli si 
expozici v muzeu architektury a 
plnili spoustu úkolů k samotné-
mu projektu. 

  

Během celého týdne panovala 
velmi pozitivní a přátelská 
atmosféra a vše bylo završeno 
jako již tradičně závěrečnou 
prezentací všech prací studentů, 
na kterou se v hojném počtu 
přišli podívat rodiče i učitelé 
holandských žáků. 
   V dubnu příštího roku budou 
hostitelským městem Litoměři-
ce.              Petra Suchomelová, 

učitelka anglického jazyka

DĚTI VYRAZILY DO HOLANDSKA

ŘÍJEN NA 
MASARYKOVĚ ZŠ

V názvu školního vzdělávacího 
programu Základní školy Lito-
měřice, Boženy Němcové 2 se 
objevuje její „ jméno“ (Božena) 
a za ním termín - harmonická 
škola. 
   Je to proto, že vzdělávací 
program je sestaven tak, aby 
harmonicky rozvíjel osobnosti 
žáků. K tomu kromě běžné 
výuky (angličtina s rodilým 
mluvčím, s rozšířenou výukou 
estetických předmětů, se škol-
ním sportovním klubem atd.)  
přispívají i projektové dny, kte-
ré jsou již tradiční, oblíbenou a 
velmi efektivní součástí výuky. 
V prvním čtvrtletí tohoto škol-
ního roku se odehrály postupně 
dny turistiky, zvířat a médií. 

Základním rysem projektových 
dní je možnost si své teoretické 
znalosti prakticky vyzkoušet. 
Například při exkurzích do 
odborných pracovišť (návštěva 
meteorologické stanice na foto-
grafii, služebna hasičů, záchran-
ná stanice pro ohrožená zvířata 
atd.).          Václav Hanč, ředitel  

V pondělí 22. října proběhla ve 
foyer Masarykovy školy verni-
sáž, která otevřela výstavu s ná-
zvem Moje zdraví, můj styl, jež 
byla zároveň výtvarnou soutěží 
v rámci projektu Zdravé dny. 
Byly zde vystaveny koláže, fo-
tografie a grafiky žáků druhého 
stupně. Součástí vernisáže bylo 
i vystoupení pěveckého školní-
ho sboru Barbory Hančové.
V úterý 30. října se škola zú-
častnila historicky první Ná-
rodní fairtradové konference v 
Litoměřicích. Jelikož hlavním 
cílem konference bylo sdílení 
zkušeností a dobré praxe, ne-
mohli jsme jako první fairtrado-
vá škola v ČR chybět. Byl při-
praven scénář vystoupení školy 
složený z reportáže žáků řídící 
skupiny pro fairtrade a video, 
které odráželo způsoby, jakými 
začleňujeme férový obchod do 
výuky. 
V říjnu byla také zahájena 
šestidenní akce pod názvem: 
Seznámení dětí s chodem eko-
farmy a s hnojem. Tento projekt 
byl vypsán Krajským úřadem 
Ústeckého kraje.  Masarykova 
základní škola obdržela nein-
vestiční dotaci, díky které se 
děti mohly seznámit s chodem 
Ekofarmy Babiny.    

Karel Kynzl, ředitel 

PROJEKTOVÉ DNY PROBÍHAJÍ 
NA BOŽENĚ PRAVIDELNĚ



A´T ŽIJÍ DUCHOVÉ…
    Ve středu 7. listopadu v pod-
večer ožilo prostranství před re-
staurací Luna dětským smíchem 
a světýlky barevných lampionů.
Sešly se zde děti ze třídy 
Berušek z mateřské školy 
Lipová na Cihelně, aby osla-
vily Halloween lampiónovým 
průvodem a zdoláním stezky 
odvahy. Děti oslavovaly již při 
dopoledním pobytu ve školce, 
kdy vyráběly strašidýlka a ne-
topýry do strašidelného hradu a 
tancovaly při hudbě z filmu“Ať 
žijí duchové“. Druhý den si tuto 
pěknou akci zopakovaly i děti 
ze třídy Zajíčků.  

Renata Formanová 

MAŠINKA
    Děti z mateřské školy Ma-
šinka si užívaly podzimu ve 
znamení vycházek barevnou 
přírodou, experimentování, 
sběru přírodnin pro lesní zvěř i 
ke kreativnímu tvoření „Skřítků 
Podzimníčků“.    
             J. Hrdličková, ved. MŠ

PODZIMNÍ POHÁDKA
   Pohádka v Plešivecké ulici  
zahájila školní rok plaveckým 
kurzem v krytém bazénu. V říj-
nu jsme s dětmi vyrazili na výlet 
do Planetária v Teplicích.  Nyní 
se těší na návštěvu kina a diva-
dla a na další výlet do Bechlína, 
kde budou vyrábět vánoční 
dárečky. Na Mikuláše mají při-
pravenou nadílku s diskotékou 
v maskách a pohádkou od Sváti. 
A pak už děti začnou vyrábět 
ozdoby na vánoční  stromek na 
náměstí a připravovat písničky 
na vystoupení u stromečku.                                                                     

Olga Veselá, učitelka 

JÍZDA VÝLETNÍM 
VLÁČKEM
   Pro děti z mateřské školy 
„Paletka“ v Eliášově ulici byl 
3. říjen radostným dnem, pro-
tože byl na Střeleckém ostrově 
pro ně připraven ekologický 

den, kde 
měly být 
vyhláše-
ny vý-
s l e d k y 
soutěže 
ve sběru 

starých mobilů. Naše mateřská 
škola zvítězila. Radost dětí byla 
veliká, protože 1.cenou byla 
dvouhodinová jízda  výletním 
vláčkem.       

Hana Mráčková, vedoucí 

DNY ZDRAVÍ
   Letos se opět MŠ Stránského 
zapojila do akce Zdravé město 

Litoměřice - Dny zdraví. Dne 3. 
října zde proběhl výukový pro-
gram „Jak vyléčit Otíka?“, ve 

kterém jsme 
se zaměřili 
na problém 
d ě t s k é 
o b e z i t y . 
Dopolední 
p r o g r a m 
jsme zahájili 
p o h á d k o -
vým příbě-
hem „Jak 

se z Otíka stal Otesánek“. V 
odpoledních činnostech si vy-
pracovaly pracovní list „Zdravé 
- nezdravé jídlo“, vybarvily ob-
rázky, opsaly nápisy a povídaly 
si o zdravém životním stylu.

SEDMIKRÁSKA 
V LADOVĚ ULICI
   Vedle již tradičních aktivit, 
jako jsou návštěvy ekologické-
ho centra SEVER, knihovny, 
cvičení v tělocvičně a práce 
s počítači na 8. základní škole, 
se opět úspěšně rozběhl krou-
žek keramiky a nově pak krou-
žek zobcové flétny. Pracovníci 
školky pořádali setkání s dětmi 
a jejich rodiči na hřišti v Po-
kraticích, kde všichni společně 
opékali buřty. Nyní už se děti 
těší na prosincové „Čertí re-
jdění“ a přejí si, aby i k nám do 
školky zavítal Ježíšek se svou 
nadílkou.    

Alena Kaňáková

MŠ ALŠOVA
  Hned první den nás navštívilo 
divadlo Úsměv s pohádkou 

„Poplete-
ný školní 
d e n “ . 
Pravidel-
ně s před-
š k o l á k y 
n a v š t ě -

vujeme ekologické středisko 
Sever, kde se děti seznamují 
s přírodou a její ochranou. 
Začátkem října děti zhlédly 
letové ukázky dravců a sov. 
V listopadu naši MŠ navštívila 
zubní hygienistka, která dětem 
vysvětlila, jak si správně čistit 
zoubky. Koncem listopadu 
proběhlo předvánoční tvoření 
s rodiči. 

Taťána Suchánková 

SBOR KYTIČKA ZAHÁJIL 
SEDMOU SEZÓNU
   Každou středu se děti z MŠ 
v Masarykově ulici aktivně se-
znamují s různými hudebními 
dovednostmi. V naší MŠ má 
sborové zpívání již několika-
letou tradici, přes velký zájem 

dětí a rodičů můžeme přijmout 
30 zpěváčků vybraných z celé 
mateřské školy. Velké podě-
kování patří  Marii Landové, 
učitelce ZUŠ, která děti dopro-
vází na klavír. V naší MŠ se ale 
nevěnujeme jenom hudbě, ale 
vedeme děti k lásce k přírodě. 
Díky finanční podpoře z pro-
gramu „Zdravé město Litoměři-
ce“ mohou děti vyjíždět jednou 
týdně do přírody. 

VÝLET ZA ČERTY
   MŠ Větrník v Ladově ulici 

se již čtvr-
tým rokem 
ú s p ě š n ě 
z a p o j u j e 
do všech  
sportovních 
i kulturních 
akcí. Bě-
hem roku 
p o ř á d á m e 

i různé výlety, na které se děti 
velmi těší. Poslední velkou říj-
novou akcí byl výlet do „Muzea  
čertů“  v Úštěku.      

Benešová M., vedoucí 

PREVENCE PROTI 
OBEZITĚ
  Všech jedenáct mateřských 
škol v Litoměřicích se za-
pojilo do spolupráce se ZŠ 
Havlíčkova ve sportovním 
programu. Děti se seznamují 
se základy atletiky, gymnastiky 
a dalších sportů. Vše probíhá 
pod vedením Kateřiny Doktoro-
vé, která tyto hodiny připravuje. 
Celý program je koncipován 
jako prevence proti obezitě a 
pro zdravý vývoj předškolních 
dětí.   

Monika Mejtová, ředitelka 

DELFÍNEK
     Učitelky MŠ Delfínek v 

Baarově 
ulici kaž-
doročně 
p ř i p r a -
vují pro 
děti za-
j í m a v é 

turistické vycházky do přírody a 
hledání pokladu. Děti se pravi-
delně zúčastňují programů eko-
logického centra Sever, aktivně 
se zapojily do sběru lesních 
plodů pro zvířátka na zimu a při 
jejich krmení. Předškolní děti 
absolvují předplavecký výcvik, 
ostatní využívají bazén a otužují 
se v sauně v prostorách školky. 
Úspěch u dětí měla výstava 
Spejbla a Hurvínka v Domě kul-
tury. Za dětmi pravidelně jezdí 
oblíbené divadlo „Já písnička“ a 
Sváťovo dividlo. 
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4. 12. MIKULÁŠSKÁ – PO-
HÁDKOVÁ CESTA ZA MI-
KULÁŠEM (16:30 – 20:00)
„Vánoční revue Myš Maš“ 
- povídání o Vánocích, zpívá-
ní vánočních koled, soutěže, 
legrácky a dětská diskotéka. 
Během diskotéky se děti po-
stupně vydají na dobrodružnou 
cestu, kde se setkají s pohádko-
vými postavami, splní úkol a na 
konci najdou Mikuláše, čerta a 
anděla, kteří jim předají malou 
nadílku. S dětmi si budeme 
hrát, zpívat, tančit a soutěžit 
v letním kině a jeho blízkém 
okolí na Střeleckém ostrově.
Cena: 60 Kč (v ceně není zahr-
nuta nadílka) 
4. - 6. 12. VÁNOČNÍ VÝSTA-
VA (9:00 -12:00 a 13:00 -17:00)
Vánoční výstava tentokrát 
v duchu staročeských Vánoc. 
Shlédnete zde vždy do 15,00 
ukázky výroby panenek z kuku-
řičného šustí, výrobu drátěných 
ozdob, zdobení perníčků, odlé-
vání vánočních ozdob z včelího 
vosku a mnohé další. Budou zde 
vystavena dílka dětí z vyhlášené 
rukodělné soutěže „Vánoční 
zvyky“. 
8. 12. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
(9:00 - 11:30)
Dílny pro malé i velké. Přijďte 
se vánočně naladit a vytvořit si 
dárky pro své blízké. 
12. 12. MRAMOROVÁNÍ 
(18:00 - 20:00)
Seminář akademické malířky 
Kláry Brodské. Každý z účast-
níků si vyrobí dárkový papír, 
krabičku a přáníčko. 
13. 12. PAPÍRMAŠ 
(8:00 - 16:00)
Akreditovaný kurz pod vede-
ním akademické malířky Anny 
Svobodové. Přihlášeny mu-
síte být do 6. 12.  telefonicky 
724 569 898, e-mailově na kan-
celar@ddmrozmaryn.cz, nebo 
osobně v DDM Rozmarýn.
15. 12. KERAMICKÁ DÍLNA 
(9:00 - 12:00)
Sobotní předvánoční tvoření. 
Cena 100 Kč na hodinu.
15. 12. MAGIC 
(9:00 - 13:00)
Vánoční turnaj v karetní hře 
Magic. 
15. 12. GEOCACHING 
(10:00 - 13:40)
Hledání kešky tentokrát v Úště-
ku. 

PŘIPRAVUJEME 
NA LEDEN: 
ROK ŠPERKU
NOC A DEN V ROZMARÝNU
KERAMICKOU DÍLNU
SEMINÁŘ BATIKY

DDM ROZMARÝNDĚNÍ  V NAŠICH MATEŘINKÁCH



Ano, šéfe! (Francie, Španělsko, 
2012, komedie). Talentovaný 
mladý kuchař sní o úspěchu. Od 
17.30 hod.
Anna Karenina. (VB, Francie, 
2012, drama). Nadčasový příběh 
ukazuje sílu lásky, která prochá-
zí celým srdcem. Od 20.00 hod.
Anna Karenina. Od 17.30 hod.
Paranormal activity 4. (USA, 
2012, horor). Další díl úspěšné-
ho hororu. Od 20.00 hod.
Ano, šéfe! Od 22.00 hod.
Hotel Transylvánie. (USA, 
2012, rodinná komedie). Víte, že 
Drákula je mimo jiné vlastníkem 
luxusního hotelu. Od 15.00 hod.
Anna Karenina. Od 17.30 hod.
Ano, šéfe! Od 20.00 hod.
Paranormal activity. Od 22.00 
hod.
Hotel Transylvánie. Od 15.00 
hod.
Ano, šéfe! Od 17.30 hod.
Anna Karenina. Od 20.00 hod.
Atlas mraků. (USA, Německo, 
2012, drama). Film zobrazuje 
myšlenku kontinuální propoje-
nosti našeho bytí. Od 20.00 hod.
Atlas mraků. Od 20.00 hod.
Faust. (Rusko, 2011, drama). 
Neopětovaná láska a bezbřehá 
vášeň. Od 20.00 hod.
HOBIT: Neočekávaná cesta. 
(USA, Nový Zéland, 2012, 
fantasy). Bilbo Pytlík se ocitne  
na dobrodružné výpravě. Od 
22.00 hod.
Hvězda Betlémská. Vánoční 
animované pásmo pro nejmenší. 
Od 9.30 hod.
7 dní hříchů. (ČR, 2012, dra-
ma). Film inspirovaný skuteč-
nými událostmi se odehrává na 
Šumpersku v květnu 1945. Od 
17.30 hod.

HOBIT: Neočekávaná cesta. 
Od 20.00 hod.
HOBIT: Neočekávaná cesta. 
Od 17.30, 20.00, 22.00 hod.
Zvonilka: Tajemství křídel. Od 
15.00 hod.
HOBIT: Neočekávaná cesta. 
Od 17.30 a 20.00 hod.
7 dní hříchů. Od 22.00 hod.
Zvonilka: Tajemství křídel. Od 
15.00 hod.
HOBIT: Neočekávaná cesta. 
Od 17.30 a 20.00 hod.
HOBIT: Neočekávaná cesta. 
Od 17.30 a 20.00 hod.
HOBIT: Neočekávaná cesta. 
Od 17.30 a 20.00 hod.
Kuře na švestkách. (Francie, 
Německo, Belgie, 2011, drama). 
1 z nejslavnějších hudebníků 
ztratí chuť žít od chvíle, kdy je 
zničen jeho milovaný nástroj. 
Od 20.00 hod.
Skyfall. (USA, Velká Británie, 
2012, akční). Nejslavnější agent 
007 s povolením zabíjet v akci. 
Od 17.30 hod.
Twilight Sága: Rozbřesk – část 
2. (USA, 2011, romantický). 
Bella si na upírský život zvyká 
velmi lehce. Od 20.00 hod.
Pí a jeho život. (USA, 2012, 
dobrodružný). Posádka člunu 
se skládá z bengálského tygra a 
16tiletého chlapce jménem Pí. 
Od 17.30 hod.
Ladíme. (USA, 2012, komedie). 
Becca je dívka, která raději po-
slouchá hudbu ze svých sluchá-
tek než vás. Od 20.00 hod.
 Twilight sága: Rozbřesk – část 
2. Od 20.00 hod.
Ladíme. Od 17.30 hod.
Pí a jeho život. Od 20.00 hod.
Skyfall. Od 20.00 hod.
Pí a jeho život. Od 17.30 hod.

Ladíme. Od 20.00 hod.
Vánoční pohádky.  Od 9.30 
hod.
Velká vánoční jízda. Od 23.00 
hod.
Obchod pro sebevrahy. Filmo-
vý klub. Od 20.00 hod.
Sammyho  dobrodružství 2. 
Od 17.30 hod.
Jack Reacher: Poslední 
výstřel. (USA, 2012, krimi). 
Krédo vojenských sniperů zní: 
„Jeden výstřel, jeden mrtvý“. Od 
20.00 hod.
Sammyho dobrodružství 2. Od 
17.30 hod.
HOBIT: Neočekávaná cesta. 
Od 22.00 hod.

   Již 
č tv r tý 
ročník 
p o h á -
r o v é 
soutě-

že tanečních kolektivů s názvem 
TEAM DANCE Litoměřice 
2012 se 10. listopadu uskuteč-
nila v Domě kultury. Celkem se 
zúčastnilo 251 soutěžících z 28 
tanečních kolektivů. Soutěžní 
klání proběhla v pěti disciplí-
nách: street, disco, show dance, 
plesové a country formace ve 
čtyřech věkových kategoriích.
   „Máme velkou radost, že 
zájem o tuto soutěž narůstá ne-

jen mezi soubory, ale i diváky. 
Choreografie jsou každoročně 
propracovanější, zajímavější 
a konkurence tvrdší,“ uvedla 
ředitelka Městských kulturních 
zařízení Věra Kmoníčková. 
   Plesové formace vyhrál KST 
Calypso ze Strančic s choreo-
grafií Figaro a v country zvítězil 
LUCARINO Dance z DNS v 
Čížkovicích. Loňské vítězství 
ve street dance obhájily děti i 
juniorky z litoměřického DMC 
Revolution Lenky Janečkové, a 
to doslova na domácí půdě, ne-
boť v Domě kultury celoročně 
trénují. Kompletní výsledky na 
www.mkz-ltm.cz. (eva)
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PŘEDSTAVENÍ 
PRO DĚTI S RODIČI
Vánoční příběh, aneb cesta do 
Betléma – Dřevěné divadlo Jana 
Hrubce. Od 15.00 hod.
Matylda zasahuje aneb Po-
vídačky naší Kačky – DAP.  
Matylda je kachna domácí, která 
žije se svým sousedem psem 
Barykem. Od 15.00 hod.
PŘEDSTAVENÍ 
PRO ŠKOLY I VEŘEJNOST
Hvězdička Betlémská – Hu-
dební divadlo dětem Hradec 
Králové. Vánoční koncert pro 
děti. Od 9.00 a 10.30 hod.  Pro 
MŠ a 1.-4.tř. ZŠ
Jak se zbavit čerta – Divadlo 
Na rozhraní Praha. Pohádka pro 
malé i velké diváky. Od 9.00  a 
10.30 hod. Pro MŠ a 1.-5.tř. ZŠ
VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ
Audience, Vernisáž – Divadlo 
Různých jmen Praha. Tragiko-
mické jednoaktovky protkané 
pro Václava Havla typickými 
dějovými smyčkami. Od 19.00 
hod.
Litoměřický Hlásek. Vánoční 
koncert. Od 19.00 hod.
Tři v háji – Divadlo Artur Pra-
ha. Divácky úspěšná adaptace 
knihy Michala Viewegha.  Od 
19.00 hod.
Vánoční koncert žáků ZUŠ 
Litoměřice. Od 18.00 hod.

  
  8.12.

27.12.

  3.12.
 

10.12.

  4.12.

11.12.

12.12.

13.12.

Kino Máj na prosinec 2012
  6.12.

  7.12.

  8.12.

  
  9.12.

10.12.

11.12.
12.12.

13.12.

  

14.12.

15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

23.12.

24.12.

26.12.

27.12.

28.12.

29.12.

30.12.

31.12.

Divadlo
Malá mořská víla – Mladivadlo 
ZUŠ Litoměřice. Od 19.00 hod.
Kdo je tady ředitel? – Švan-
dovo divadlo na Smíchově 
Praha – Svérázná komedie, 
která rozhodně nudit nebude. Od 
19.00 hod.
PŘEDSTAVENÍ 
PRO RODIČE S DĚTMI
Pohádka o Kačence a Raráš-
kovi – divadlo Ludvík. Pohádka 
o hubaté švadlence. Od 15.00 
hod
PŘEDSTAVENÍ 
PRO ŠKOLY I VEŘEJNOST
Tristan a Isolda – Dřevěné di-
vadlo – Jan Hrubec. Jedna z nej-
slavnějších legend o nesmrtelné 
lásce. Od 9.00 a 10.30 hod. Pro 
2.st. ZŠ a SŠ
O pyšné princezně – Divadlo 
Okýnko České Budějovice. 
Podaří se princezně zlomit kouz-
lo.Od 9.00 a 10.30 hod. Pro MŠ 
a 1.-4.tř. ZŠ
VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ
Eva Tomášová. Výstava sou-
časné tvorby. Od 17.00 hod.
Czech philharmonic  jazz-
band.  Koncert od 19.00 hod.
Frankie & Johny – Divadlo v 
Rytířské  Praha. Krásný a neu-
věřitelný příběh o tom, jakou dá 
práci vzájemné sbližování dvou 
obyčejných lidí. Od 19.00 hod.
Shirley Valentine – FDA Praha. 
One women show Simony Sta-
šové. Od 19.00 hod.

14.12.

20.12.  
 

20.1.
  

22.1.

29.1.

  2.1.

12.1.
 
14.1.

 23.1.

Dům kultury
PROSINEC
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ-
HO STROMU – nefalšovaná 
mikulášská  nadílka, čertov-
ský mejdan pro malé i velké, 
vánoční vystoupení 5Angels, 
Yvetta Blanarovičová, taneční
skupina Funky Dangers a 
litoměřické vokální seskupení 
Appendix. 
TANEČNÍ 2012 - VĚNEČEK. 
Hraje taneční orchestr  Ladisla-
va Bareše z Liberce.
DIA SHOW – DIVOKÝ 
MADAGASKAR - cestopis-
ná multimediální přednáška.            
Uvádí manželé Motani.
ČECHOMOR - koncert jedné z 
nejoblíbenějších českých kapel 
pro publikum širokého věkové-
ho i zájmového rozsahu. 
HANKY PANKY - DISKO-
HRÁTKY - nejen známá 
písnička Hanky Zagorové nese  
název Diskohrátky, ale i zbrusu 
nový zábavný pořad pražské tra-
vesti skupiny Hanky Panky.
3.VÁNOČNÍ PLES - jedinečný 
důvod opustit předvánoční shon 
a ponořit se do vůně jehličí a 
víru tance. K tanci a poslechu 
hraje Big Band Bonit s hostem 
Josefem Laufrem. Vystoupí 
skupina Skipping Boys s di-
vokou švihadlovou show, dále 
se můžete těšit na exkluzivní 

módní přehlídku s předními 
modelkami, v čele s Kateřinou            
Průšovou.
VÁNOČNÍ TANEČNÍ ODPO-
LEDNE -  hudba všech žánrů 
pro všechny generace. Hraje: 
LOUNSKÁ TŘINÁCTKA.
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
- koncert souborů Základní 
umělecké školy Litoměřice             
a ZUŠ Lovosice. Přístupné i 
veřejnosti.
LEDEN 
Gymnázium Lovosice - matu-
ritní ples. Od 20 hodin. 
SPŠ stavební Mělník - matu-
ritní ples
Taneční pro dospělé. Od 19 
hodin 

 Ekonom Litoměřice - maturitní 
ples. Od 20 hodin. 

 Gymnázium Roudnice nad 
Labem - maturitní ples

 Andrea Andrei a David Mat-
tioli - Insieme 2 TOUR. Od 
19.30 hodin

 Gymnázium Roudnice nad 
Labem - maturitní ples

 KŠPA Litoměřice - maturitní 
ples

 Gymnázium Litoměřice - ma-
turitní ples

 SŠHGS Litoměřice - maturitní 
ples

 Jaroslav Uhlíř - „Hodina zpí-
vání - zkoušení“. Od 15 hodin

  5.12.

  8.12.

11.12.

11.12.

13.12.

15.12.

16.12.

19.12.

  4.1.

  5.1.

  7.1.

11.1.

12.1.

16.1.

18.1.

19.1.

25.1.

26.1.

27.1.   

DÍVKY Z LITOMĚŘIC 
OBHÁJILY PRVENSTVÍ

Jack Reacher: Poslední výstřel. 
Od 22.00 hod.
Sammyho dobrodružství 2. Od 
15.00 hod.
Raubíř Ralf. (USA, 2012, ko-
medie). Ralf je záporňákem ve 
své počítačové hře. Od 17.30 
hod.
Jack Reacher: Poslední výstřel. 
Od 20.00 hod.
HOBIT: Neočekávaná cesta. 
Od 22.00 hod.
Raubíř Ralf. Od 15.00 hod.
Sammyho dobrodružství 2. Od 
17.30 hod.
Jack Reacher: Poslední výstřel. 
Od 20.00 hod. 
.........a úspěšný start do Nového 
roku.
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     Na pultech knihkupectví se ještě 
před Vánocemi objeví další nový 
titul litoměřického spisovatele Vi-
talije Marka. Již ohlášený třetí díl 
oblíbených „Litoměřic v promě-
nách času“ to však s ohledem na 
zaneprázdněnost fotografa nebude. 
Vyjde až v příštím roce. Vitalij 
Marek však v nakladatelství Baron 
v prosinci vydává „Pověsti z Litoměřicka“.
   „Již léta pověsti sbírám a v hlavě jsem 
nosil myšlenku jejich uceleného vydání. 
Nyní přišel ten správný čas,“ uvedl Vitalij 
Marek. Čerpal ze sbírek jednotlivců, z knih, 
z novin, ale hlavně z knihy „100 pověstí 
z Litoměřicka“ od Jaroslava Rudolfa Tesaře 
a z německého vydání „Pověstí litoměřické 
župy“ od autora Josefa Kerna, které vyšlo již 
v roce 1921. „Zde byl složitý překlad textů a 
hlavně jejich následná úprava. Způsob, jakým 
to bylo psáno v němčině, totiž neodpovídal 
tradiční slovanské poetičnosti, na kterou jsme 
zvyklí,“ poukázal na náročnost práce Vitalij 
Marek, kterému s texty pomáhal Václav Ver-
ner z Terezína a Jiří Dvořák z Roudnice nad 
Labem. Dílo ilustrovala teprve sedmnáctiletá 
Anna Žaludová z Litoměřic, nadějná malířka, 

vnučka známého malíře 
J.V. Šrůtka. 
   Kniha je rozdělena do 
šestnácti témat. Jedno 
pojednává o tajemných 
místech a do země 
propadlých kostelích, 
druhé o Švédech a 
moru, další i divokém 

myslivci. Čtenáři se nepochybně i v tomto 
případě mají nač těšit.                              (eva)

POVĚSTI Z LITOMĚŘICKA

… s litoměřickým biskupem 
Mons. Janem Baxantem
24. 12. od 16.00 hod. Štědro-
večerní mše sv. pro rodiny, 
děkanský kostel Všech svatých 
(na Mírovém náměstí)
25. 12. od 10.00 hod. Vánoč-
ní bohoslužba, katedrála sv. 
Štěpána
26. 12. od 10.00 hod. Poutní 
slavnost katedrály sv. Štěpána
30. 12. od 10.00 hod. Mše sv. 
pro manžele, katedrála 
31. 12. od 16.00 hod. Děkovná 
bohoslužba, katedrála 
1. 1. od 10.00 Novoroční boho-
služba, katedrála sv. Štěpána

VÁNOČNÍ 
BOHOSLUŽBY

    Na nejmladší generaci se ve své literární a ilu-
strační tvorbě zaměřují Jiří Bartoš a Martin Bruzl. 
Společně vydali před dvěma lety knihu „Vtipnou kaši 
k snídani“, u které již s ohledem na nečekaně velký 
zájem proběhl dotisk. Letos vzkazují předškolákům: 
„Nemračte se na svět!“. Tak se totiž jmenuje kniha  
s řadou milých, krátkých, humorných a dobře zapa-
matovatelných říkanek pocházejících z dílny Jiřího 
Bartoše z Litoměřic. Veselými obrázky je doplnil 
Martin Bruzl, litoměřický student ČVUT v Praze. 
   „Dětské tváři nejvíce sluší úsměv. Tvořit pro ty 
nejmenší nás prostě baví,“ shodují se autoři knihy, 
která je k dostání v Knihovně K. H. Máchy v Lito-
měřicích. První výtisky již dorazily do mateřských 
škol a knihoven.                          (eva) 

NEMRAČTE SE NA SVĚT!
   Za účasti padesátky hostů 
proběhlo v neděli 11. listopadu 
svěcení Svatomartinského vína 
v kongresovém sálu Hradu Li-
toměřice. Vínům z celkem šesti 
českých vinařství požehnal krát-
ce po jedenácté hodině biskup 
litoměřický, Mons. Jan Baxant.  
Ve své řeči zdůraznil, že tento 
nápoj, který pijeme pro radost, 
je výsledkem úsilí vinařů. Po 
krátkém přivítání hostů staros-
tou Ladislavem Chlupáčem již 
nic nebránilo začátku řízené de-
gustace. Jednotlivé vzorky vína 
představila sommelierka hradu, 
čtyřchodové menu k vínu bylo 
dílem restaurace Hradní vinár-
na.                                       (mv)

BISKUP ŽEHNAL 
SVATOMARTINSKÉ VÍNO

    Amatérští historici Tomáš 
Rotbauer a Jiří Otradovec při-
cházejí s další knihou věnova-
nou významným osobnostem a 
událostem litoměřického regio-
nu. Kniha „Začalo to na svatou 
Annu … aneb osudy poddaných 
jednoho z „mých národů“ z Li-
toměřicka“ odhaluje osudy lidí, 
jež se zapsali do historie jako 
legionáři, jako bojovníci první 
světové války, kteří svým vo-
jenským uměním i lidskými 
vlastnostmi prokázali, že jsou 
dobrými vojáky. Za to si vy-
sloužili sympatie a úctu nejen 
vlastního národa. 
    Nebýt Tomáše Rotbauera a 
Jiřího Otradovce, mnozí z nich 
by upadli v zapomnění. Tím, že 
jejich jména oba pánové zachy-
tili na papír, už nikdy nemohou 
být zapomenuta. Kniha obsahu-

je 900 jmen, rozdělených podle 
obcí, z nichž legionáři pochá-
zeli. „Málokdo ví, jak slavní 
mnozí z nich byli,“ upozorňuje 
jeden z autorů a jmenuje Aloise 
Bendu, jednoho z prvních gene-
rálů prvorepublikové českoslo-
venské armády, který pocházel 
z Chodovlic. Jedním z nejdéle 
žijících legionářů byl Vladimír 
Beneš, který zemřel v roce 
1994 v Litoměřicích. Až do své 
smrti navštěvoval různé akce, 
kde vyprávěl o těžkém životě 
v legiích. Nechybí ani jen těžce 
uvěřitelný příběh čtyř bratrů 
Vernerů, kteří bojovali na růz-
ných frontách, pravděpodobně 
proti sobě. 
    V pořadí jde již o čtvrtou pu-
blikaci dvojice Rotbauer a Otra-
dovec, která se věnuje historii 
litoměřického regionu. První 

byla věnována letcům RAF 
druhé světové války, druhá obě-
tem třebenického holocaustu, 
třetí četníkům z Litoměřicka a 
Roudnicka. Nyní se dostalo na 
legionáře. Po zásluze. „Prav-
děpodobně jsme totiž poslední 
generace, která  mohla zazna-
menat jejich příběhy,“ domnívá 
se Tomáš Rotbauer. 
   Symbolem první světové 
války se staly vlčí máky, které 
jako jediné rozkvétaly na roz-
ryté půdě tehdejších krvavých 
bojišť. Rudé máky zdobí i 
přebal knihy, vydané AZ Pro-
motion – Petra Mlenského z 
Třebenic. Zakoupit ji lze ve vy-
braných informačních centrech 
– v Litoměřicích, Třebenicích, 
Libochovicích, Lovosicích, 
v Úštěku a v Klapý.     

Eva Břeňová

ZAČALO TO NA SVATOU ANNU

      
  

Katedrální kapitula sv. Štěpána 
v Litoměřicích plánuje rekonstrukci 
významné kulturní památky a do-
minanty Litoměřic - katedrály sv. 
Štěpána.  Zástupci církve v současné 
době připravují projektovou žádost 
na poskytnutí finančního příspěvku z 
Norských fondů.
    Litoměřičtí zastupitelé v této sou-
vislosti svým usnesením deklarovali, 
že záměr podporují a jsou připraveni, 
v případě získání dotace ve výši až 
35 milionů korun, uvolnit 6 milionů 
korun z rozpočtu města. „Spoluú-
čast rozpočtu veřejné správy je totiž 
nezbytnou podmínkou k úspěšné-
mu  podání a možnosti získání dotace 
z Norských fondů,“ vysvětlil radní 
Radek Lončák. Vedení města je pře-
svědčeno, že tato zásadní oprava, in-
terní restaurační práce a zlepšení tech-
nického stavu, přispějí k tomu, aby se 
katedrála stala ještě významnějším 
turistickým cílem a prostředkem pro 
zvýšení cestovního ruchu v Litoměři-
cích.                                            (eva) 

OPRAVU KATEDRÁLY 
MĚSTO PODPOŘILO

AUTOGRAMIÁDA

KDY?   7. prosince od 14 do 
17 hodin
KDE?  v informačním centru 
v podloubí radnice na Míro-
vém náměstí

Jiří Bartoš a Martin Bruzl se věnují dětskému čtená-
ři.  Jakékoliv dotazy jsou připraveni zodpovědět na 
e-mailu: bartos-ji@seznam.cz.  Foto Eva Břeňová

  V předsálí kongresového sálu hradu byla 25. 
října slavnostně představena kniha Pavla Rývy 
“Litoměřické věže, věžičky a jiné zajímavos-
ti”. V dostání je na pultech knihkupectví. Au-
torem je litoměřický rodák, amatérský fotograf 
Pavel Rýva. Kniha je tak dílem litoměřického 
patriota.  Sestavená je z fotografií pořízených 
převážně v letošním roce. Věže ve městě totiž 
provázely Pavla Rývu po celý život. Denně 
stačilo vyhlédnout z okna bydliště na Dlouhé 
ulici, a spatřil městskou věž. „Prosím, zvedně-
te hlavu a kochejte se,” nabádá autor.       (mv)

Litoměřické 
věže a věžičky



- Mikulášská besídka v Klubíčku. 
Uskuteční se v mateřském centru ve 
středu 5. prosince od 9.30 hodin. Více 
na http://www.umc.cz/skp.klubicko.
- Výstava děl Josefa Kremláčka. 
Vernisáž se uskuteční v Severočeské 
galerii výtvarného umění 7. prosince 
v 17.30 hodin 
- Adventní jarmark v Okamžiku. 
Uskuteční se v pátek 7. prosince od 
9  do 18 hodin v Okamžiku a čajov-
ně Hóra (Osvobození 19). Ke koupi 
budou výrobky chráněných dílen a 
dalších tvořivých lidí z Litoměřicka.
- Vánoční trhy na Mírovém ná-
městí doplní v sobotu 8. prosince  
také  Adventní jarmark na hradě, 
Vánoční trhy uměleckých řemesel 
v Dílně ručního papíru (originální 
přání a kazety z ručního papíru, 
obrázky, oděvní doplňky, drátěné 
šperky, malované hedvábí, keramika, 
kalendáře), Adventní jarmark Fler 
u Fér Kafe v parku Václava Havla 
(originální výtvory od kreativních 
lidí - pletená móda, šperky, tašky, 
dětské oblečení a doplňky, jedinečná 
oděvní tvorba, keramika) a chybět 
nebude ani Betlém vystavený u 
Galerie Marionety.
- Štěpánčino divadélko. Pohádku 
mohou nejmenší vidět 9.12. na hrádku, 
začíná se v 10 hodin. 
- Hřbitovní aktovky v podání Hyn-
kova hravého divadla. Premiéra nové 
inscenace autorky Anny Sobotkové se 
uskuteční 14. prosince od 19 hodin v 
malém sále Domu kultury.
- IV. členská výstava fotografů z Fo-
toklubu Porta. Až do 16. ledna bude 
výstava přístupná denně od 11 do 22 
hodin ve Fotogalerii Na Baště.
- Vánoční koncert Dívčího pěvecké-
ho sboru Máj, Flétnového souboru 
Oethos a jejich hostů se uskuteční 17. 
prosince od 18 hod. ve Varhanním sále 
Základní školy  B. Němcové.
- Jak pejsek s kočičkou slavili 
Vánoce. Sváťovo loutkové dividlo 
odehraje pohádku 23.12. od 10 hodin 
na hrádku. 
- Živý Betlém. Přijďte se podívat na 
historické postavy 23.12. na Rybářské 
náměstí v16 hodin. 
- Zpívání o Šťědrý den se sborem 
Cantica Bohemica proběhne již tra-
dičně na Mírovém náměstí od 15  hod.
- Vánoční koncert v kostele Všech 
svatých se uskuteční 26.12. od 16 
hod. S vánočním programem vystoupí 
pěvecký sbor Cantica Bohemica. 
- Vánoční koncert Pánů kluků se 
uskuteční v katedrále 26.12. od 15 
hod.
- Večerní prohlídky z věže Kalich. 
Termíny: 7., 14., 21. prosince.  IC, Mí-
rové nám.16/8a, Litoměřice. Prohlídky 
v 17:00, 17:30, 18:00 a 18:30 hod.
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TIPY PRO VÁS

        

Návraty do oblíbených litomě-
řických zákoutí, ale i návrat 
k černobílé fotografii. Tak lze 

ve stručnosti vysvětlit motto 
výstavy, kterou u příležitosti 
svého životního jubilea zahájil 

9. listopadu litoměřický foto-
graf a zastupitel Petr Hermann 
v Divadle K. H. Máchy. Snímky 
zde budou vystaveny do konce 
roku. Hledáček svého fotoapa-
rátu tentokráte zaměřil na místa 
nacházející se v historickém 
jádru města. Prostřednictvím 
jedenatřiceti děl sděluje, že tato 
zákoutí má opravdu rád.
  Vernisáž, které se zúčastnilo 
více než stovka návštěvníků, 
moderoval redaktor Českého 
rozhlasu Sever Miroslav Zim-
mer. S blahopřáním k fotografo-
vým sedmdesátinám vystoupil 
starosta města Ladislav Chlupáč 
i zástupce fotoklubu Porta Fran-
tišek Diviš. Návštěvníci mohli 
v kavárně divadla zhlédnout 
i fotografie akci přítomného 
Slávka Lady, patřícího k enklá-
vě zdejších fotografů.        (eva)

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVIL „NÁVRATY“

Autor snímků Petr Hermann si k životnímu jubileu nadělil výstavu, 
která potrvá do konce roku.                                 Foto Eva Břeňová

LITTLE STAR SE 
HLÁSÍ O SLOVO

VÁNOČNÍ TRHY ZAČÍNAJÍ

POCTA J. V. ŠRŮTKOVI

   Ve snaze vyzdobit město a 
navodit předvánoční atmosféru 
vyhlásilo Centrum cestovního 
ruchu spolu se zpravodajským 
webem Litomericko24.cz soutěž o 
nejkrásněji vánočně vyzdobenou 
výlohu. Soutěžit mohou majitelé 
obchodů z celých Litoměřic, hlásit 
se lze průběžně. Více informací na 
www.litomerice-info.cz. Soutěžní 
výlohy jsou označeny samolepkou 
se soutěžním číslem a jejich pře-
hled přináší kabelová televize, we-
bové stránky informačního centra 
a Litomericka24.cz.               (mv)

DEJTE SVŮJ HLAS 
NEJHEZČÍ VÝLOZE

   Mladí nadaní zpěváci mají šanci. 
Městská kulturní zařízení vyhlašu-
jí druhý ročník pěvecké soutěže 
jednotlivců LITTLE STAR 2013. 
Uzávěrka přihlášek je 15. ledna. 
Předkolo proběhne 2. února a 
velké finále se uskuteční 6. března 
v Domě kultury. „I tentokráte bu-
deme soutěžit ve třech kategoriích. 
První kategorie je určena dětem od 
sedmi do deseti let, druhá od jede-
nácti do čtrnácti a třetí mládeži od 
čtrnácti do osmnácti let,“ informo-
vala ředitelka MKZ Věra Kmoníč-
ková. Loni se do soutěže přihlásilo 
celkem šest desítek soutěžících 
z různých koutů republiky. V po-
rotě usedli zpěvák Martin Maxa, 
zpěvák a moderátor Petr Vojnar 
a další osobnosti, které vybíraly 
vítěze.  Ti kromě cen získali i mož-
nost vystoupit na litoměřickém 
vinobraní.                               (eva)

   Vysokou návštěvnost zazna-
menala výstava obrazů V. A. 
Šrůtka, která v říjnu a v listopadu 
probíhala v galerii. Malíř totiž 
byl nepřehlédnutelnou osobností 
regionu. „Navíc vychoval mnoho 
žáků a následovníků, kteří na něj 
s láskou a vděčností vzpomínají,“ 
dodává ředitel galerie Jan Štíbr. 
Vystaveno  bylo 103 děl předsta-
vujících průřez mistrovy tvorby. 

Vydán byl i obsáhlý katalog. 
Uspořádáním výstavy a vydáním 
katalogu vzdala galerie, občanské 
sdružení Salva Guarda a město  
Litoměřice hold umělci, a to u 
příležitosti jeho nedožitých stých 
narozenin. V pozadí busty J. V. 
Šrůtka vidíme na snímku dceru 
Ivanu Grimmovou, která vernisáž 
spolu s Janem Štíbrem zahájila.                                                                                           
                        Foto Eva Břeňová 

    Dění v centru Litoměřic i letos 
zpestří vánoční trhy.  Probíhat 
budou od 7. do 22. prosince, a to 
ve všední dny od 9 do 18 hodin a 
o víkendech od 9 do 17 hodin.  
   Každý adventní pátek a sobotu 
od 16 do 18 hodin si přijďte 
poslechnout a zazpívat vánoční 
koledy, podívat se na sněhuláky 
i anděly na chůdách, pobavit se 

s čertovským ohnivým točením 
i se swingujícími marionetami. 
Ve stáncích budou moci lidé 
ochutnat netradiční kávu, kva-
litní vína, medovinu, punč, grog, 
čerstvě pražené mandle, různé 
druhy oříšků, pardubický perník, 
zakoupit malé vánoční drobnosti 
i speciální domácí pochoutky z 
masa.                                  (eva)


