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SLOVO STAROSTY

Milí přátelé,

excelentní prezentace v oblasti udržitelného rozvoje,
vynikající
pojetí veřejné
správy a neustálá snaha o
vylepšování
systému řízení rozvoje města
a kvality života obyvatel. Takto
ohodnotila dvacítka odborníků
z celé ČR společnou práci radnice a aktivních občanů našeho
města v rámci obhajoby nejvyšší kategorie A udělené za kvalitu
veřejné správy.
Letos jsme získali také celou
řadu dalších ocenění a město se
úspěšně prezentovalo v rámci
ČR i na mezinárodní scéně.
Je to motivace k další práci,
která ve městě nikdy nekončí. Věřím, že díky spolupráci
s místními spolky, firmami a
aktivními občany se nám bude
dařit (i navzdory některým
věčným kritikům) město dále
úspěšně rozvíjet.
První prosincový den jsme si
nasvícením vánočního stromu
na náměstí společně připomenuli období adventu. Zkusme
se na chvíli zamyslet a připomenout si, že pravda, láska, vzájemná pomoc, ohleduplnost,
pokora a demokracie, nejsou
jen planá slova. Udělejme si více
času na rodinu a přátele. Přeji
Vám příjemné prožití posledního měsíce v r. 2017, krásné
Vánoce a do r. 2018 pevné zdraví, pohodu, méně byrokracie a
zásahů státu do soukromého
života lidí, co nejvíce radosti a
pozitivních zážitků.
Ladislav Chlupáč

ČTĚTE UVNITŘ

Spodní část Palachovy ulice
už je průjezdná (str. 2)
Město tvoří první dopravní
koncepci
Jiráskovy sady jsou Parkem
roku 2017 (str. 5)
Magnetická rezonance zahájí
zkušební provoz (str. 8)
Přehled prosincových, vánočně laděných akcí (str. 16)

ZDARMA

Čestnou stráž u busty Václava Havla stáli 17. listopadu litoměřičtí skauti.
Pietní akt byl byl občanskou iniciativou.
Foto Eva Břeňová

EPIDEMIE ŽLOUTENKY
NENÍ ZAŽEHNÁNA

Až do poloviny prosince trvá v
Litoměřicích zvýšený dozor u některých rodin s výskytem žloutenky typu A. Neznamená to však, že
termín bude konečný. Hygienici
nabádají ke zvýšené osobní hygieně, a to i s ohledem na situaci v Ústí
nad Labem. Tamní epidemie totiž
může s výskytem žloutenky v Želeticích, kde se nachází dosud jediné
ohnisko, souviset.
„Stává se, že koncem termínu zvýšeného dozoru a sledování
kontaktů se objevují nové případy.
V Litoměřicích další výskyt žloutenky skutečně stále hrozí, a to i

proto, že sledovaní i přes nařízený
dozor migrují například z Ústí do
Litoměřic a bývají často neukáznění,“ vysvětlila Ladislava Matějíčková z litoměřického protiepidemického odboru Krajské hygienické
stanice Ústeckého kraje.
Od srpna se v Litoměřicích nakazilo celkem 34 lidí, v sousedním
Ústí n.L. je to za stejné období
237 lidí. Valná většina nemocných
byla v Litoměřicích odhalena při
předepsaných vyšetřeních v rámci
zmiňovaného lékařského dohledu.
Onemocnění u nich totiž probíhalo
téměř bezpříznakově. (hroch)

Osmadvacet let po sametové revoluci si připomněly v Litoměřicích
více než dvě stovky lidí napříč generacemi 17. listopad 1989. Nechyběli
ani studenti. Již před desátou hodinou si na klopy připínali trikolóry
účastníci akce, jež byla svolána občanskou iniciativou. Nechyběli ani
zástupci Konfederace politických
vězňů a města, ale hlavně přímí
účastníci listopadových událostí a
pozdější spoluzakladatelé litoměřického Občanského fóra, jako například Ivan Vilím, Martin Šimsa, Irena
Moudrá Wünschová, Marie Landová a mnozí další, z nichž někteří
zavzpomínali na tehdejší události a
kriticky se vyjádřili k dnešku. (eva)

ZASTUPITELÉ BUDOU
JEDNAT O ROZPOČTU

Rozpočet města pro rok 2018
bude nejdůležitějším bodem veřejného jednání městského zastupitelstva. Koná se 7. prosince v sále hradu
od 16 hodin. Jste srdečně zváni. (red)

NEBOJTE SE ENERGIE

Jak snížit náklady za energie, jak porozumět faktuře za elektřinu, jaký je vliv
konvenčních a obnovitelných zdrojů
elektrické energie na životní prostředí
apod. Odpovědi dostanete 5. prosince
od 16 hodin v zasedací místnosti Kulturního a konferenčního centra. (red)

ÚŘAD OTEVŘEL BEZBARIÉROVOU KANCELÁŘ
Městský úřad učinil další krok vedoucí ke zvýšení bezbariérovosti. S cílem co nejvíce usnadnit život handicapovaným lidem
otevřel nové pracoviště odboru sociálních věcí a zdravotnictví
v podloubí radnice na náměstí. V kanceláři vyřizuje sociální pracovnice agendu pro seniory a zdravotně postižené. Referentka
státní správy a samosprávy má na starosti oblast zdravotnictví
a přestupky. „Pohodlně se do kanceláře dostanu. Průjezd pro
vozíčkáře je dostatečný,“ vyzkoušela parametry prostoru Dana
Chomátová, jež je upoutána na invalidní vozík. Podle ní fakt, že
budova radnice na Mírovém náměstí není s ohledem na svou historickou hodnotu plně bezbariérová, nahrazuje ochota úředníků.
„Radnice na náměstí nikdy nebude bezbariérová. Úředník
mající na starosti požadovanou agendu se však na požádání
ihned dostaví do podatelny, jejíž pracovníci kontakt s odpovědnou osobou zařídí,“ uvedl tajemník úřadu Milan Čigaš.
Služeb usnadňujících život handicapovaným na městském
úřadu má přibývat. Do konce roku bude spuštěna on-line
tlumočnická služba pro neslyšící. „Dále oprávněným žadatelům
necháme vyrobit tzv. euroklíče, s nimiž si odemknou veřejné
toalety i mimo provozní dobu nejen v Litoměřicích, ale i
Parametry kanceláře vyzkoušela vozíčkářka Dana v dalších do mezinárodního projektu zapojených evropských
(eva)
Chomátová.
Foto Eva Břeňová městech,“ informoval místostarosta Pavel Grund.
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DOPRAVNÍ
UZAVÍRKY
▶ Druhá etapa rekonstrukce
ulice
Palachova
uzavřela
komunikaci od křižovatky s ulicí
Palackého ke křižovatce s ulicí
Resslova, a to do 31. března.
▶ Ulice Stránského a Družstevní bude uzavřena až do 9.
prosince. Původně měly práce
skončit do konce listopadu.
▶ Ulice Sládkova a Žižkova (od
křižovatky s ul. Sládkova ke křižovatce s ul. Osvobození) bude
uzavřena až do 31. března z důvodu pokračující rekonstrukce
vodovodu a kanalizace.
▶ Zcela uzavřena je také ulice
Hrubínova, a to z důvodu úpravy povrchu komunikace. Uzavírka potrvá do 16. prosince.
▶ V případě uzavírek ulic Dalimilova a Kozinova zůstává potvrzen termín jejich zprovoznění na 1. leden 2018.
(hroch)

NA „MASARYČKU“
PŘIJEL MINISTR

Po osobním pozvání od ředitele
školy Karla Kynzla přijel 24. listopadu na neformální návštěvu současný
ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech. S vedením
školy a zástupci města diskutoval o
různých otázkách. Řeč přišla mimo
jiné i na zvyšování platů ve školství,
na roli školních psychologů a inkluzi. Profesor Štech ocenil jazykovou
přípravu žáků na škole v rámci Anglického programu ve spolupráci se
spolkem Easy english, seznámil se
fair tradovými aktivitami i projektem
na vybudování odborných učeben
v podkroví hlavní budovy. Zástupci města ho pak seznámili se stavem
vzniku výzkumného geotermálního
centra a dostali optimistickou odpověď v souvislosti s financováním jeho
vybudování. Neformální rozhovor se
od školních otázek také stočil k úspěchům litoměřických sportovních oddílů.
Petr Hošek

DOPRAVA / ÚZEMNÍ ROZVOJ

OPRAVY ULIC BYLY ENORMNÍ

Rok 2017 byl pro Litoměřice
v rekonstrukcích ulic, městských
částí a v úpravách vozovek i chodníků zcela mimořádný. Celkem
prošlo úpravou odboru územního
rozvoje a technických služeb města nejméně 22 litoměřických ulic.

„Zásadní rekonstrukce spojené
s uzavírkami má město v tomto
roce již v největší míře za sebou.
Seznam nezbytných úprav pro rok
následující finalizujeme a s velkou pravděpodobností by rok
2018 mohl být volnější,“ hodnotí
investiční technik města Ladislav
Pošík.
V roce 2017 prošly úpravou
vozovky tyto ulice: Horova a Halasova, Zelenkova, Krátká a Jungmannova, Liškova, Vrchlického
a Hrubínova. V ulici Růžovka a
Elišky Krásnohorské došlo kromě opravě vozovky také k rekonstrukci chodníků. Nové chodníky
mají dále ulice Kollárova, Kamýcká, Čechova a Bratří Čapků. Také
cesta na Mostnou horu a cyklostezka prošly rekonstrukcí. Do
chodníků tak město investovalo
2,8 milionu korun, do úprav vozovek potom 4,5 milionu korun
(bez DPH).

Zcela nové chodníky před svými domy mají obyvatelé ulice Růžovka. Práce
zde byly dokončeny v listopadu.
Foto Anna Hrochová
„Město dále vybudovalo místní
komunikace k obsluze nově navrhované obytné zóny „Miřejovická stráň“. Součástí stavby bylo
zbudování inženýrských sítí,“
připomíná místostarosta Václav
Červín. Významným projektem
se stala dokončená první etapa
rekonstrukce Palachovy ulice. Její
úpravy pokračují dvěma navazujícími etapami. Rekonstrukce

chodníků, výstavba nových, rekonstrukce stávajícího víceúčelového hřiště a zřízení nových dětských hřišť, nová parkovací místa
i další úpravy – to vše pojala třetí
etapa regenerace panelového sídliště Pokratice. Za zmínku stojí
také rekonstrukce ulic Jabloňová
a Višňová i chodníku Macharova
cesta mezi ulicemi Křepková a
Purkyňova.
Anna Hrochová

STAVBA VĚDECKOVÝZKUMNÉHO
CENTRA MŮŽE BÝT ZAHÁJENA

V bývalých Jiříkových kasárnách se v následujících dnech rozeběhnou první stavební práce související s budováním nového vědeckovýzkumného
centra. Staveniště již bylo předáno dodavatelské
firmě. Po vyhloubení více než dvoukilometrového
vrtu, jenž ověřil předpokládané teploty, půjde o
další hmatatelný výsledek v České republice unikátního geotermálního projektu, na kterém město
Litoměřice pracuje s partnery více než deset let.
„Realizace stavby potrvá zhruba rok,“ informoval místostarosta Karel Krejza s tím, že samotný
projekt má šest etap. Úvodní spočívá v demolici
haly nacházející se v areálu Jiříkových kasáren, v
blízkosti správní budovy Zahrady Čech.

Centrum vznikne v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury RINGEN. Jeho posláním
je vytvořit odborné zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie v ČR,
která představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj
obnovitelné energie. Hlavním cílem je ověřit možnosti čerpání zemského tepla ve velkých hloubkách
a tvrdých horninách, kde teplota hornin dosahuje
100-150 °C a lze ji používat jako zdroj vytápění
nebo k výrobě elektřiny.
„Vznik výzkumné infrastruktury je zásadním předpokladem pro další fázi projektu, kterou představují
geotermální vrty, jež by mohly zajistit pro Litoměřice
dostatek čisté energie pro vytápění.
(eva)

ZÁBRADLÍ TYRŠOVA MOSTU BUDE TŘEBA JEŠTĚ OPRAVIT

Technický stav zábradlí Tyršova mostu
je nevyhovující. Pravděpodobně v polovině
příštího roku proto dojde na základě požadavku vedení radnice k nápravě stavu. Provoz
zůstane zachován.
Tyršův most prošel rozsáhlou rekonstrukcí
před dvěma lety, což si vyžádalo zhruba roční
uzavírku. Rekonstrukce zábradlí však nebyla
součástí oprav. Hlavním cílem bylo odstranění havarijního stavu mostu.
Vedení města v minulosti opakovaně upozorňovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na
nevyhovující stav zábradlí. Vlastník požadavek města aktuálně akceptoval a zadal zpra-

cování projektové dokumentace, jejíž podobu
diskutoval i s příslušnými odbory Městského
úřadu v Litoměřicích. Součástí projektu je i
zakrytí dilatačních spár v odrazné hraně, těsně u chodníku. „Řešení tohoto detailu nebylo
součástí opravy Tyršova mostu firmou SDS
Exmost. Problém vyvstal až v rámci provádění stavby a objednateli se nezdařilo dohodnout s firmou SDS Exmost na dodatečném
zahrnutí prací do stavby,“ vysvětluje tiskový
mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Tyto detaily u dilatačních mostních závěrů, stejně jako některé nedodělky (například zpevnění drážního tělesa
u mostní opěry), proto budou odstraněny
v zakázce společně s opravou zábradlí.

Půjde o stavebně náročnou rekonstrukci.
„Nedojde však k uzavření žádného z jízdních
pruhů Tyršova mostu. Oprava bude řešena za
provozu, pouze s částečným omezením týkajícím se daného krátkého úseku. Střídavě
dojde k uzavření vždy jen jednoho z chodníků podél mostu,“ ujistila vedoucí odboru
územního rozvoje městského úřadu Venuše
Brunclíková.
Bezpečný přechod mostu však bude pro
chodce vždy zajištěn. Projekt totiž počítá na
pravém břehu Labe na mostě přes železnici
s vybudováním provizorního přechodu pro
chodce.
(eva)

DOPRAVA

S DOPRAVOU SOUVISEJÍ
TŘI PROJEKTY

S tvorbou dopravní koncepce města
úzce souvisejí tři projekty, významnou
měrou podpořené Evropskou unií:
e-FEKTA, MOVECIT a MobiLitA21.
V rámci e-FEKTY je již nyní zpracováván průzkum dopravního chování a chystán plán udržitelné městské
mobility, stejně jako dopravní model.
Jedním z výstupů projektu bude i
koncepce rozvoje elektromobility pro
Litoměřice. Partnerem města je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Hlavním výstupem programu
MOVECIT, realizovaném ve spolupráci s Nadací Partnerství do konce
roku 2019, budou průzkumy dopravního chování mezi zaměstnanci
městského úřadu a nemocnice, dále
institucionální plány udržitelné mobility a pilotní opatření, jako nákup
elektrokol, cykloboxů, stojanů na
kola a zázemí pro cyklisty.
Náplní projektu MOBILITA21 se
zase stanou osvětové kampaně a aktivity, vzdělávací akce pro školy, kulaté
stoly určené veřejnosti, nové webové
stránky věnované dopravě. Z projektu vzejde i rozptylová studie vyhodnocující znečištění z dopravy. (eva)
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MĚSTO TVOŘÍ
PRVNÍ DOPRAVNÍ
KONCEPCI

Kvalitní dokument o rozvoji
dopravy v Litoměřicích do roku
2030 chce připravit a předložit
občanům k diskusi město Litoměřice. Právě doprava je jedním
z nejpalčivějších problémů Litoměřic.
Vedení města již nyní usiluje o
vybudování parkovacího domu
v bývalém železničním tunelu,
prosazuje elektromobilitu, zpracovává novou koncepci MHD,
chystá stavbu cyklověže u dolního vlakového nádraží, instaluje monitorovací síť znečištění
ovzduší a realizuje řadu dalších
dílčích kroků přímo souvisejících s udržitelnou dopravou.
Pomyslným
odrazovým
můstkem pro přijetí zcela zásadních kroků, jako je napří-

klad optimalizace dopravy v
centru Litoměřic, se však stane
„Plán udržitelné městské mobility“. „Zpracován bude na základě výsledků vzešlých z právě
probíhajícího měření dopravy
a šetření dopravního chování
zdejších obyvatel, analýz a expertních posudků a po zvážení
doporučení odborníků. Důležitý hlas bude mít veřejnost, pro
kterou připravujeme několik
veřejných diskuzí,“ konstatoval
místostarosta Karel Krejza. Jeho
slova zazněla před několika dny
v konferenčním sále hradu, kde
se uskutečnilo celodenní jednání na téma dopravy, a to za
účasti vedení města, zástupců
odborů městského úřadu, projektových partnerů a odborníků.
(eva)

LIDÉ DISKUTOVALI O DOPRAVĚ
Veřejná diskuse k dopravě vyhodnotila 22. listopadu nejpalčivější
problémy občanů města v oblasti automobilové, nemotorové i nákladní
dopravy. Občané se shodli v potřebě
zklidnění dopravy ve městě, zároveň
požadovali více parkovacích míst a
zefektivnění MHD. Cyklisté se necítí
bezpečně při průjezdu městem.
Diskuse v hradu se účastnilo
sedm desítek občanů. Představeny
byly projekty E-FEKTA, MOVECIT
a MobiLitA21 podpořené EU. „Těší
mne zájem občanů o dění ve městě
i jejich ochota přispět ke zkvalitnění dopravy, které je v Litoměřicích
skutečně za potřebí,“ zhodnotil místostarosta Václav Červín. (hroch)

Občané se mohli vyjádřit vždy ke dvěma preferovaným tématům. Jejich
návrhy zaznamenávali zapisovatelé, mezi nimiž byl i Antonín Tym z útvaru
strategického plánování městského úřadu.
Foto Anna Hrochová

SČÍTAČE PROVĚŘÍ
DOPRAVU
Centrum Litoměřic se podrobilo výzkumu intenzity dopravy.
Nenápadná sčítací zařízení zaznamenávaly dopravní vytíženost v
historické části města od 13. do 20.
října. Díky těmto šetřením a informacím od občanů z probíhajícího
průzkumu dopravního chování získá město vstupní data pro dopravní model, který může v budoucnu
pomoci s organizací dopravy Litoměřic. „Naměřené hodnoty budou
vodítkem pro základní výpočty a
statistiky popisující složení dopravního proudu, rozložení intenzit dle
kategorií a časové periody či statistiky popisující průběh rychlostí na
měřené lokalitě,“ vysvětlila Barbora
Novotná Březovská z Centra dopravního výzkumu.
Měření zajišťoval automatický sčítač dopravy (ASD - Sierzega SR4),
který zaznamenal každé vozidlo v
měřeném profilu. K němu následně
přiřadil informace o směru jízdy,
rychlosti, délce, kategorii i odstupu
od předchozího vozidla v sekundách včetně času průjezdu. Zařízení
pracovalo s rozsahem rychlostí od
3-250 km/h. Bylo autonomně napájeno a mělo kompaktní rozměry,
neovlivnilo tedy řidiče v dopravním
chování. „Sčítače byly nejčastěji
umístěny na sloupky dopravních
značek. Dopravu prověřily v ulicích
Lidická, Michalská, Velká Dominikánská, Dlouhá, Mostecká a Jarošova. Kromě těchto ulic pak ještě na
třech místech vytipovaných Centrem dopravního výzkumu v souvislosti s připravovanou rozptylovou
studií,“ doplnil projektový manažer
udržitelné dopravy Zdeněk Zabilanský z městského úřad.
Výzkum intenzity dopravy navazuje na směrový průzkum dopravy
organizovaný Centrem dopravního výzkumu v měsíci září. Výsledky měření město obdrží na konci
roku 2017, dopravní model bude
zpracován v první polovině roku
2018.
(hroch)

DOPRAVNÍ NÁVYKY ZAMĚSTNANCŮ JE TŘEBA ZMĚNIT

Zmapovat dopravní návyky a vytvořit vhodné
podmínky dojíždějícím zaměstnancům tak, aby
ve větší míře využívali k cestě do práce místo
auta kolo nebo MHD. To je smyslem průzkumu
dopravního chování, do kterého se jako největší místní zaměstnavatel zapojila nemocnice a
městský úřad. Data pomohou úřadu i nemocnici
navrhnout opatření, která tento stav změní. Průzkum proběhl v rámci mezinárodního projektu
MOVECIT, který probíhá za podpory Interreg
CENTRAL EUROPE Programme.
Do projektu aktivně vstoupilo téměř čtyři sta
zaměstnanců nemocnice a tři čtvrtiny úředníků.
Z výsledků obou dotazníků vyplývá, že o kole
jako o alternativním dopravním prostředku uvažuje největší část z těch, kteří alespoň dvakrát
týdně dojíždějí autem.

„Individuální automobilová doprava je pro
města problém. Veřejný prostor není nafukovací,
a proto je potřeba najít způsob, jak lidi motivovat
k většímu využívání kola nebo třeba hromadné
dopravy,“ říká sociolog a zároveň odborník na
problematiku městské mobility Michal Šindelář z
Nadace Partnerství, která průzkum v rámci mezinárodního projektu MOVECIT prováděla.
Řešením situace by mohlo být zefektivnění MHD,
které právě probíhá. „Velký potenciál pro odlehčení
individuální automobilové dopravy na městském
úřadě má veřejná hromadná doprava. Tu by místo
auta volilo deset procent těch, kteří jezdí alespoň
dvakrát týdně autem. Aby se tak stalo, musela by se
ale zkrátit cestovní doba a zlepšit návaznost linek,“
popisuje výsledky průzkumu Michal Šindelář. Ke
snížení počtu automobilů by částečně přispěla i spo-

lujízda, o níž stojí 7% dotazovaných.
Město Litoměřice se již řadu let snaží zmírnit
automobilovou dopravu. Dlouhodobě se hlásí k
projektům a aktivitám podporujícím alternativní
způsoby cestování. Městský úřad vyhlašuje i nejaktivnější úředníky - cyklisty. Zaměstnancům dojíždějícím do práce na kole chce vytvořit k tomu
odpovídající zázemí ve dvoře radnice, včetně šaten a sprch. „Průzkum pomáhá při další práci na
plánech mobility pro úřad i nemocnici. Díky těmto informacím víme, na co konkrétně je potřeba
se zaměřit,“ říká Zdeněk Zabilanský, projektový
manažer městského úřadu, který se zabývá udržitelnou dopravou. Jestli a nakolik chystaná opatření zafungovala, bude jasné příští rok v létě, kdy se
průzkum zopakuje.
Simona Sváčková,
koordinátorka projektu
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DALŠÍ PODZEMNÍ
KONTEJNERY
Nové podzemní kontejnery technika usazuje v ulici Družstevní a v
blízkosti Kulturního a konferenčního
centra. Vedle stanoviště komunálního odpadu v ulicích Dlouhá, České
armády, U Stadionu a nově také v ulici M. Majerové (u Penny) tak do konce roku budou mít Litoměřice již šest
kontejnerových stání tohoto typu.
„Podzemní kontejnery na papír,
sklo a plast u Penny usadila technika během listopadu. Kontejnery v
blízkosti Kulturního a konferenčního centra a v ulici Družstevní budou
hotovy pravděpodobně do konce tohoto roku,“ upřesnil vedoucí odboru
životního prostředí Pavel Gryndler.
První podzemní kontejnerové stání vzniklo na Dlouhé ulici. Městu se
osvědčilo. „Nehyzdí okolí, obzvláště
v létě se z něj neline zápach a prostranství je upravené,“ uvedl Pavel
Gryndler. S budováním podzemních
kontejnerů se počítá i v příštích letech.
Jejich umístění přitom záleží vždy na
několika faktorech, podle kterých se o
umístění rozhoduje. „Vybíráme podle
dostupnosti pro svozovou techniku,
podle spádovosti a donosné vzdálenosti pro občany. Rozhoduje však také
umístění inženýrských sítí a samozřejmě vyjádření dotčených orgánů,“ vysvětlil Pavel Gryndler.
Investice do výstavby podzemního
stanoviště komunálního odpadu se pohybuje okolo 700 tisíc korun. (hroch)

STAV OVZDUŠÍ
PROVĚŘÍ STANICE
Litoměřice procházejí drobnohledem monitoringu kvality
ovzduší. Dvanáct monitorovacích
stanic prověří důvody zvýšené
prašnosti ve městě. „Dlouhodobě
se potýkáme se zhoršenou kvalitou
ovzduší, a to konkrétně s polétavým prachem PM10. Prašnost se
nám nedaří snižovat podle našich
představ, chceme proto zjistit příčinu,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.
Monitorovací stanice byly
umístěny na lampách veřejného osvětlení, které je současně
napájí. Instalaci monitorovací
sítě kvality ovzduší zajistilo a vyhodnocuje České vysoké učení
technické v Praze (ČVUT). Spolupráce probíhá také s Centrem
dopravního výzkumu.
Pro co nejpřesnější údaje nainstaluje ČVUT vedle stanic měřících stav prachu a hluku i stanice
monitorovací VOC (organické látky ve vzduchu), monitoring v blízkosti mostu Generála Chábery
zaznamená i další meteorologické
informace (např. rychlost a směr
proudění vzduchu). Údaje potřebné k vyhodnocení jsou přenášeny
bezdrátově.
(hroch)

ÚZEMNÍ ROZVOJ

SPODNÍ ČÁST PALACHOVY
ULICE UŽ JE PRŮJEZDNÁ

Zároveň s první etapou byla rekonstruována i Sovova ulice s vyznačením přechodu pro chodce a světelnou signalizací (foto1). V blízkosti kina Máj je nová autobusová zastávka (foto 2) a odpočinková zóna. Fota Eva Břeňová
První vozidla a autobusy městské hromadné dopravy projely 6.
listopadu Sovovou a spodní částí
Palachovy ulice, a to až ke křižovatce ulic Tolského a Palackého.
Úvodní etapa revitalizace Palachovy ulice tak skončila. Součástí
byla i stavebně náročná rekonstrukce sítí a instalace semaforů
Na Valech.
Výsledkem je v daném úseku
nový povrch silnice, nově vydlážděné chodníky se zachováním jejich původní šíře, podélné i šikmé
parkovací stání, moderní veřejné

osvětlení, bezbariérové a nasvětlené přechody pro chodce, dvě autobusové zastávky a odpočinková
zóna kruhového typu před kinem
Máj. Vozovka umožňuje hladký
průjezd vozidel v obousměrném
provozu, nicméně její šíře, stejně
jako zvýšení plochy křižovatek,
přispívá k přirozenému zklidnění
provozu, což bylo cílem projektu.
„Stavbu však město převezme až
poté, co budou odstraněny některé
drobné nedodělky, jako například
chybějící zábradlí před restaurací
Johannahof,“ informoval stavební

VYSAZENY BYLY
PRVNÍ STROMY

„Palachovka“ se opět zelená. V listopadu zde došlo
k výsadbě 11 stromů. Jeden jerlín a deset hlohů zdobí
ulici po dokončené první etapě oprav.
„V dubnu jsme pokáceli 27 stromů, místo nich vysadíme celkem 42 nových,“ upřesnila Lenka Brožová z odboru životního prostředí. V Palachově ulici tak bude do
srpna 2018 celkem 40 hlohů (Crataegus monogyna „Stricta“), jeden jerlín (Sophora japonica) a jeden dub (Quercus
robur). Další stromy přibudou ke stávajícím jedenácti po
dokončení druhé (březen 2018) a třetí (srpen 2018) etapy.
„Vysazujeme především tzv. alejové stromy s korunou založenou ve výšce 2,2 metru, které umisťujeme s

ohledem na požadavky bezpečnosti silničního provozu a ochranná pásma inženýrských sítí,“ vysvětlila zástupkyně vedoucího odboru životního prostředí Lenka
Brožová. Ochranná pásma inženýrských sítí jsou také
důvodem k částečnému zapuštění oblouků pro výsadbu
stromů do parkovacích míst podél vozovky. „Nová výsadba v podstatě kopíruje výsadbu historickou. Jinam
stromy ani umístit nelze. Chodníky jsou doslova prošpikované inženýrskými sítěmi, které mají ochranná
pásma nejméně jeden metr,“ upřesnil investiční technik města Ladislav Pošík.
Ne všechny stromy, které již ulici zdobí, však odpovídají původním požadavkům města. Pravděpodobně
projdou reklamačním řízením. „Některé bohužel dorazily již poškozené či s vadou zapěstování, jiné mají korunu
nasazenou téměř o půl metru výš. Proto jsme se rozhodli
na toto upozornit dodavatele a požadovat ideálně jejich
výměnu,“ dodala Lenka Brožová.
(hroch)

SVOZ BIOODPADU JE UKONČEN
Na konci listopadu proběhly letošní poslední svozy bioodpadu ze
sběrných nádob. S ohledem na počet
vydaných speciálních nádob na bioodpad novým žadatelům v letošním
roce lze konstatovat, že zájem o tyto
nádoby neustále narůstá.
Prostřednictvím nich třídí bioodpad již více než tisíc sto domácností.
S rostoucím zájmem o nádoby souvisí i zvyšující se množství svezeného bioodpadu. Od dubna do konce
října bylo svezeno více než 400 tun

technik odboru územního rozvoje
městského úřadu Ladislav Pošík.
Revitalizace Palachovy ulice
bude pokračovat druhou etapou,
až ke křižovatce s ulicí Resslova.
Dokončena má být dle harmonogramu do konce března, nicméně
průběh ovlivní zimní podmínky.
„Každopádně kompletní rekonstrukce Palachovy ulice, a to až
k místu napojení na Masarykovu ulici, skončí na konci letních
prázdnin v příštím roce,“ dodala
vedoucí odboru územního rozvoje
Venuše Brunclíková. Eva Břeňová

bioodpadu, který tvoří zejména tráva, listí a větve ze zahrad. V zimním
období mohou občané ZDARMA
odkládat odpad ze zeleně, stejně
jako v průběhu celého kalendářního
roku, na sběrném dvoře v Nerudově
ulici. O harmonogramu svozu bioodpadu v roce 2018 budou občané
včas informováni prostřednictvím
webových stránek města a Radničního zpravodaje.
Lucie Weberová,
odbor životního prostředí MěU

SBĚRNÝ DVŮR BUDE
O SVÁTCÍCH UZAVŘEN
Upozorňujeme občany města,
že odvézt odpad na sběrný dvůr
v Nerudově ulici bude možné v
tomto roce naposledy v sobotu 23.prosince, kdy bude sběrný
dvůr otevřen do 12:00 hodin.
Od 24.12.2017 do 01.01.2018
bude sběrný dvůr pro veřejnost
uzavřen. Od 2.01.2018 bude sběrný dvůr otevřený dle běžné provozní doby.
(web)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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PARKEM ROKU 2017 JSOU
JIRÁSKOVY SADY!

Dobrá zpráva pro naše město:
Jiráskovy sady jsou Parkem roku
2017. Vysoké hodnocení získaly
v soutěži s dalšími 12 parky ČR.
Odbornou veřejnost přesvědčily
o svém prvenství především tím, že
skutečně žijí. „Město park revitalizovalo a tím jeho péče o něj zdaleka
neskončila. Své místo pro odpočinek i volný čas zde našly všechny
věkové kategorie. Několikrát do
roka se v parku pořádají společenské události, mezi nimi Férová snídaně i Den otevřených dveří DDM
Rozmarýn. Park je místem výstav,

například nedávno zde probíhala
instalace Výstavy na stromech. Jiráskovy sady jsou zeleným pulzujícím srdcem města a právě to je na
nich výjimečné,“ uvedl tajemník
městského úřadu Milan Čigáš.
Celkově se soutěže Park roku
účastnilo 13 parků, co do počtu se
jednalo o zcela nadprůměrný ročník. Jasného favorita neměla, jedinečný byl každý z parků. Až skutečně pokračující kvalitní péče a zájem
o park Jiráskovy sady ze strany města i veřejnosti byla pro určení vítěze
odborné poroty tím rozhodujícím.

„Znamená to pro nás, že jsme
svou práci odvedli dobře a směr,
kterým jsme se rozhodli ubírat, je
správný,“ zhodnotila význam ocenění pro město Lenka Brožová z odboru životního prostředí, která má
správu zeleně Jiráskových sadů na
starosti.
Předání ocenění Park roku 2017
bylo součástí konference PARKY
PRO ŽIVOT aneb zeleň v chytrém
městě. Za cíl si kromě jiného stanovila
připomenout, že ona „chytrost měst“
se ukrývá i v jejich přístupu k zeleni a
vztahu k zeleným plochám. (hroch)

V HRADU SE KONALA MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE K ENERGETICE

Necelá stovka lidí se 23. a 24. listopadu účastnila
v konferenčním sále hradu mezinárodní konference „Energie, doprava a inovace pro města 21. století“.
O aktuálnosti tématu svědčí fakt, že zastoupeni byli i
představitelé dvou ministerstev – průmyslu a obchodu
a životního prostředí. Právě ti označili Litoměřice jako
město, které si uvědomuje význam úspor energie a vyvíjí
v tomto směru řadu významných aktivit, jež následují i
další města v ČR. Jedním z nich je i Brno, jehož náměstek Martin Ander již prezentoval fakt, že město vstupuje
do Sdružení energetických manažerů měst a obcí, které
Litoměřice před dvěma lety spoluzakládaly.
„Postupným snižováním energetické náročnosti budov
nacházejících se v majetku města a motivačními opatřeními vedoucími k úsporám, jako je například Fond úspor
energie, se Litoměřicím podařilo od roku 2012 ušetřit na
provozu 22,5 milionu korun, které mohly být investovány
jinde,“ informoval Karel Krejza, místostarosta Litoměřic,
které již před šesti lety vytvořily pozici energetického manažera, jenž se energeticky úsporným opatřením systematicky věnuje. Města menšího typu a hlavně obce si však

jeho existenci s ohledem na rozpočty nemohou dovolit.
„Proto finančně podporujeme zavádění energetického
managementu,“ informoval ředitel odboru energetické
účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu Vladimír Sochor. Podle něj není povědomí o možnostech
energetických úspor mezi veřejností na zcela dobré úrovni. Cílem ministerstva i právě probíhající konference je
proto tyto informační nedostatky změnit.
Dvoudenní konference představuje vítanou platformu
k výměně zkušeností, a to i na mezinárodní úrovni. Významným hostem byl například Jeremy Draper, energetický manager britského města Milton Keynes. Ten zaujal
přítomné mj. tvorbou místní strategie umožňující dosáhnout městu nulovou uhlíkovou stopu v roce 2050.
Na zajímavém a v mnoha ohledech inovativním projektu pracují také Litoměřice. Ocenil jej mj. i náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. „Připravujeme projekt
první aktivní veřejné budovy, která vyrábí více energie,
než sama spotřebuje. O jeho podporu žádáme na Státním
fondu životního prostředí,“ informoval energetický manažer města Jaroslav Klusák.
Eva Břeňová

OLYMPIONICI SE PO 41 LETECH SEŠLI U SVÉHO STROMU
Svědkem neobvyklé události byl javor rostoucí již
čtyři desítky let na Střeleckém ostrově v Litoměřicích,
v areálu veslařské loděnice.
V říjnu se u něj sešli čtyři
veslaři, bronzoví olympijští medailisté, aby společně
odhalili pamětní desku nesoucí jména Zdeňka Pecky,
Václava Vochosky, Vladka
Laciny a Jaroslava Hellebranda.
Svou olympijskou medaili v párové čtyřce společně
vybojovali před 41 lety v
kanadském
Montrealu.
Na památku každý z nich
dostal kanadský javor. Po
návratu do Litoměřic svůj
strom Zdeněk Pecka, nynější předseda litoměřic-

Skutečnost, že má kanadský javor tuhý kořínek, dosvědčuje i fakt, že bez úhony přežil dvoje povodně. Dnes je téměř stejně velký jako objekt veslařského klubu. Na snímku
pod stromem, krátce po odhalení desky, vidíme Jaroslava
Hellebranda (sedící), Zdeňka Pecku (zleva), Václava Vochosku a Vladka Lacinu.
Foto Eva Břeňová

kého veslařského klubu,
zasadil u Labe. Nejprve
byl z neobvyklého dárku
rozpačitý, dnes je za něj
již vděčný. „Až postupem let, jak člověk stárne, si uvědomuje, že je
to právě strom, který ho
přežije. A tak jsem si říkal, že by bylo dobré znát
jeho minulost,“ vysvětluje Zdeněk Pecka, proč
se čtyřka starých kamarádů a bývalých úspěšných sportovců opět sešla v Litoměřicích, i když
s ročním zpožděním.
40. výročí dosaženého
úspěchu připadající na
loňský rok sice nestihli,
zpoždění však nevadilo
žádnému z nich. (eva)

NAPSALI JSTE
KONCENTRAČNÍ TÁBOR
NÁM ZŮSTAL UTAJEN
Vojenskou základní službu jsem
vykonával v létech 1965-1967 v
kasárnách pod Radobýlem u vojenského útvaru 6173 na 2. ženijní
rotě. Letos v srpnu jsem po 50 letech navštívil Litoměřice. Byl jsem
před hlavním vchodem kasáren
dosti překvapen z toho, že se zde
v letech 1944-1945 nacházel koncentrační tábor. Což jsem zjistil
u hlavního vchodu do kasáren na
jedné zdi, kde je vyobrazen výjev
z tohoto tábora. Chci podotknout,
že nám tehdy nikdo z velitelů o
tomto táboře neřekl, když jsme
sloužili. Zvláštní na tomto je, proč
nám to tajili. Proto jsem si našel na
internetu stránky koncentračního
tábora Litoměřice , abych se dozvěděl více. Chci poděkovat městu za
výrobu krátkého filmu a za expozici o dolu Richard v podzemí pod
budovou radnice. Také bych chtěl
poděkovat panu Guzsimu za jeho
zpracování dokumentace o dolu
Richard a koncentračním táboře
Litoměřice.
Zdeněk Jelínek, Náchod

STAV HŘBITOVA SE MI
NELÍBÍ, POMOZTE I VY

Litoměřice dokážou vzít člověka
za srdce hned při první návštěvě. Vnímáte je díky jejich poloze,
stavbám a propojení se zelení jako
dokonalý celek. Když tu ale chvíli žijete, začnete objevovat jejich
drobné nedokonalosti i vady na
kráse.
Kde vás atmosféra zmaru zasáhne hned napoprvé, je hřbitov. Ne
pro jeho smutnou funkci, ale pro
jeho neutěšený stav. Naše rodina
má navíc hrob na místě, které není
příliš „obydlené“, a kde se člověk
mezi neudržovanými hroby cítí
až nepatřičně. Myslím, že takové
prostředí si naši blízcí nezaslouží.
Kdyby znali dnešní stav hřbitova,
mnohdy by si jej pro svůj poslední
odpočinek nevybrali.
Přemýšlela jsem, jak to udělat,
aby místo, kde leží moji předkové,
vypadalo důstojněji. Samozřejmě
není v mých silách – finančních
ani fyzických – opravit náhrobky
nebo rozvalené rámy hrobů. Ale
zbavila jsem okolní hroby i přilehlou cestu plevele a osázela hroby
rostlinami, které samy o sobě nevyžadují péči. Až zase půjdete na
hřbitov, podívejte se, prosím, pozorněji a uvažte, jestli byste do své
péče nechtěli k tomu „svému“ vzít
ještě další hrob nebo třeba kousek
cestičky. Pro dobrý pocit váš i těch,
kteří pro to, ať už z jakéhokoli důvodu, nic udělat nemohou.
Magdalena Kamencová
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Mgr. Martin HRDINA / TOP 09
„Jako vyznavače moderních technologií
mě těší komunikace městského úřadu
s občanem,“ konstatuje radní města
Prosincové vydání Radničního zpravodaje vybízí k
tomu, abychom zhodnotili právě končící rok 2017.
Co se tedy z mého pohledu letos ve městě podařilo?
Začal bych tím, z čehož mám jako vyznavač moderních technologií velkou radost, a to je komunikace
městského úřadu s občanem. Zaprvé to jsou stále se
zlepšující webové stránky města. Výborná je mimo jiné sekce „Potřebuji si
vyřídit“, kde si potřebnou informaci pro řešení různých životních situací najde snadno opravdu každý a velmi rychle. Zadruhé, jako velice dobrý počin
vnímám spuštění aplikace Mobilní rozhlas, jejímž prostřednictvím město informuje občany o aktuálním dění ve městě. Město má svou stránku i na Facebooku, komunikuje i přes Twitter. Ve městě se neustále rekonstruují ulice, a
proto se hodí i informativní mapa aktuálních uzavírek. Co se rovněž velmi
podařilo, je interaktivní výroční zpráva města za rok 2016, která je na webu
města k nahlédnutí. V této oblasti tedy za mě palec nahoru.
Ne nadarmo byl městský úřad oceněn 2. místem v soutěži Chytrá radnice,
která právě tato inovativní řešení hodnotila.
Jako učitel tělesné výchovy a trenér atletiky mám velkou radost z toho, že se
podařilo najít prostředky na rekonstrukci běžeckých drah u dvou základních škol. Znamená to, že se zlepšily podmínky pro výuku tělesné výchovy,
což se týká kolem tisícovky dětí. Tyto dráhy jsou samozřejmě využívány
sportující veřejností i po vyučování. Mám radost i z toho, že v tomto roce
proběhl 2. ročník participativního rozpočtu a podařilo se zrealizovat vítězný projekt – Bosá stezka, na jehož tvorbě jsem měl tu čest se podílet. Těší
mě, že zdárně probíhá i rekonstrukce Palachovy ulice. Její první etapa byla
dokončena a myslím si, že se dílo povedlo. Začalo se i s nevyhnutelnou
revitalizací městské tržnice. Průběžně se opravují povrchy ulic.
Zkrátka si myslím, že ve městě to funguje a mohl bych napsat mnohem
delší článek. Jsem bohužel limitován počtem znaků.

Mgr. Petr PANAŠ / Strana zelených
„Můj pohled při hodnocení letošních
událostí je místy kritický,“
konstatuje opoziční zastupitel
Na závěr roku se hodnotí. Jelikož jsem opoziční zastupitel, tak to učiním pohledem možná více kritickým než kolegové z koalice. Ale určitě musím zdůraznit, že se v našem městě povedlo hodně dobrého
a vedení radnice i úředníkům patří poděkování za
odvedenou práci.
Nespokojen jsem s následujícím. Podle mého příliš uspěchaný přechod
nemocnice na akciovou společnost s následným plánovaným převedením
pod strategického provozovatele. Zde jsem postrádal předcházející politickou, odbornou, ale i široce veřejnou diskuzi k tomuto pro Litoměřice
naprosto zásadnímu kroku. Zahrada Čech má stejného provozovatele, ale
za mnohem nevýhodnějších podmínek pro město. Výběrové řízení vlastně
ani výběrovým řízením nebylo a zde je výsledek. Nemile jsem byl překvapen, že se na zastupitelstvu začalo o důležitých otázkách hlasovat tajně,
aby nikdo nevěděl, jak se zastupitelé vyjádřili. A asi poslední věcí, která
by zasloužila přehodnocení, je stále velká podpora hazardu. A to ve městě,
které se označuje jako „zdravé“. Už vůbec nechápu jeho zákaz v centru, ale
neomezené povolení ve zbývajících částech města. To je špatně.
Teď opět k tomu více pozitivnímu. Jsem rád, že je zde snaha komplexně
řešit problematiku dopravy a současné snahy výzkumné a analytické se
překlopí v praktická řešení. Zejména bych já osobně viděl větší podporu
cyklodopravy, která by neměla skončit vybudováním cyklověže u autobusového nádraží (která vzhledem k její kapacitě bude jen těžko účelně naplněna). Cyklodopravě pomůže více opatření, která nemusí být ani finančně
příliš náročná. Ekologická a účelná hromadná doprava je určitě také řešením na stále se zvyšující počet aut a zahušťování dopravy.
Občanům našeho města přeji, ať nejenom v následujícím roce, ale i v těch
dalších, stále žijeme v demokracii a máme možnost užívat privilegií, která
nám přinesl listopad 1989. Doufám, že politici budou mít snahu společnost
stmelovat, a ne rozdělovat.

KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

Mgr. Karel KREJZA /ODS
„Výsledky jsou vidět, ve svižném
tempu budeme pokračovat,“
slibuje místostarosta
Rok 2017 přinesl pro Litoměřice řadu významných
akcí. Zmíním některé. Máme za sebou z hlediska
dopravy náročný, ale zvládnutelný rok. Rozkopáno
bylo nezvykle vysoké množství silnic. Ačkoliv to
přináší určité nepohodlí, buďme rádi. Podařilo se
totiž v masivním množství opravit rozvody plynu a
kanalizace, které již dosluhovaly a kapacitně nestačily. Investorem nebylo
město. Snažili jsme se alespoň stavební akce termínově koordinovat, i když
rychlost prací a místa realizace jsme neovlivnili. Došlo i na rekonstrukce
povrchů městských komunikací, jejichž stav byl tristní. Konečně se nám
podařilo vyvinout efektivní systém oprav, kdy část prací odvedou technické
služby a finální pokládku asfaltu odborná firma. Výsledky jsou vidět a ve
svižném tempu oprav budeme pokračovat.
Samostatnou kapitolou je stavebně náročná rekonstrukce Palachovy ulice.
Obyvatelům děkujeme za obrovskou trpělivost. 1. etapa si vysloužila řadu
pochvalných, ale i kritických názorů. Hlavně z hlediska počtu parkovacích
míst. Uvědomme si ale, že ulice nejsou nafukovací. Drobné navýšení počtu
parkovacích míst lze považovat za úspěch. Výsledkem jsou i napevno instalované semafory, jejichž provoz doladíme.
Dostali jsme se do finále s geotermálním projektem. Právě zahajujeme stavbu vědeckovýzkumného střediska. I pro přípravu navazujících fází město
udělalo maximum. Nyní bude záležet na podpoře Ministerstva školství,
Vlády ČR a vyjednávacích schopnostech nositele projektu, kterým je UJEP.
Úspěšně pokračuje revitalizace pokratického sídliště. Zpracováváme první dopravní studii města. Připravenou máme realizaci dalších významných rozvojových projektů, jako je parkovací dům v bývalém železničním tunelu, stěhování
ZUŠ, stavba učeben v Masarykově škole, oválu na 7. ZŠ, umělá tráva v kasárnách pod Radobýlem apod. Jejich realizace, stejně jako projekčně již připravené stavby nové multifunkční haly Zahrady Čech, však závisí na finančních
možnostech města při dodržování zásady odpovědného hospodaření.
Přeji všem krásný adventní čas a pohodový rok 2018.

Jiří LANDA / KDU - ČSL
„Některá rozhodnutí byla
přelomová a mnohdy
překotná,“ hodnotí zastupitel
Rok 2017 z hlediska zastupitele města považuji za
bohatý na významné události týkající se nejen současného života města, ale také s významnými dopady do jeho budoucnosti. Bohužel ne vždy jsou dány
jen rozhodnutím zastupitelů, mnohdy vyplývají i z
usnesení státních orgánů či exekutivy. Mám na mysli především letošní troje rozhodnutí o navýšení platů, jež mají dopad do
rozpočtu města. Ale pojďme k našemu městu.
Za dobrá rozhodnutí zastupitelstva Litoměřic považuji investice typu
rekonstrukce Palachovy ulice, pokračování revitalizace panelových sídlišť nebo opravy povrchů vozovek některých ulic provedené Technickými
službami. Uvítal jsem především zřízení Střediska technického vzdělávání, stejně jako tradiční podporu kulturního dění ve městě (zde mě mrzí
změna pojetí i jisté snížení úrovně Litoměřického varhanního léta) i trvalou podporu projektů v sociální oblasti (letos hlavně „podržení“ FOD
Klokánku nebo hospice, ale i dalších subjektů). Přelomovým krokem každopádně byla změna právní formy městské nemocnice a byť zřejmě to byl
krok nezbytný, poněkud jsem nerozuměl jeho až překotnému prosazování
a dodnes nemohu souhlasit ani se způsobem tehdejšího tajného hlasování.
Podobně kriticky jsem vnímal rozjitřená jednání okolo pronájmu výstaviště, opět to byl především tajný způsob hlasování v 1. kole výběrového
řízení na dobu určitou a následné nastavení vágních podmínek VŘ a pak
ani samotné posouzení nabídek a výběr konkrétního uchazeče.
V období, kdy do konce roku zbývá necelý měsíc, si lze přát už jen zdárné ukončení fiskálního roku z hlediska rozpočtu a aspoň podobný rozpočtový výhled na rok příští. I toho se bezpochyby dotknou i některá letošní
rozhodnutí, jakým je např. záměr zřízení objektu hromadného parkování.
Ovšem teď mi nezbývá, než popřát litoměřickým čtenářům dobrý závěr
roku letošního stejně jako šťastné vykročení do roku příštího.

KOMENTÁŘE / VOLBY
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Tomáš SARNOVSKÝ / HNUTÍ ANO 2011
„Všem, kteří nám dali svůj hlas,
chceme skutečně moc poděkovat,“
vzkazuje opoziční zastupitel
Pomalu nám končí letošní rok a my stejně jako každý z vás začínáme bilancovat. Letos proběhly volby
do Poslanecké sněmovny. Díky vašim hlasům jsme v
Litoměřicích získali téměř 31%. Všem, kteří nám dali
svůj hlas, chceme skutečně moc poděkovat. Cítíme
nejen vděčnost, ale i velkou zodpovědnost a to zejména do voleb následujících - komunálních. Výsledek
bereme jako signál a náš závazek vůči vám, že naše principy jsou správné,
naše práce a vize našly odezvu. Slibujeme, že i nadále budeme diskutovat s
co největším množstvím z vás. V Litoměřicích je možné mnoho věcí změnit
a vylepšit. Nadále požadujeme co největší zprůhlednění a zefektivnění nakládání s veřejnými financemi. Chceme zajistit veřejnou kontrolu nad transformací městské nemocnice, pomáhat místním podnikatelům, efektivně a
promyšleně kultivovat veřejný prostor, najít pro Zahradu Čech smysluplnou
náplň či strategicky řešit dopravu v několikaletém horizontu. Připravujeme
efektivnější politiku energetické soběstačnosti, skutečnou koncepci rozvoje
turistiky. Hodláme znovuotevřít debatu nad využitím kasáren a dalších budov v majetku města tak, aby přinesly užitek co nejširší veřejnosti. Věříme ve
změnu, ke které lze dojít společně. Naše město si zaslouží to nejlepší.

Marie HERVERTOVÁ / členka Severočeši.cz
„Rok 2017 byl pro mladé velmi
produktivní,“ říká starostka
zastupitelstva mladých
Členkou litoměřického zastupitelstva mladých jsem již
sedmým rokem a vidím, jak se posouváme dál a dál. Je
vidět, že s námi město počítá a snad se i rozšiřuje povědomí, že i mládež může mít rozumné názory a návrhy
na zlepšování našeho už tak krásného města.
Rok 2017 pro nás byl velmi produktivní. Hned na začátku roku jsme měli pracovní víkend v budově Střediska ekologické výchovy
SEVER. Za tento víkend jsme stihli nejen vymyslet a sepsat akční plán pro tento
rok, ale také jsme se lépe poznali a vytvořili si přátelskou až rodinnou atmosféru.
Celý rok byl plný akcí. Naši zástupci vyrazili na zasedání Národního parlamentu
dětí a mládeže a na Parlamentní výměnu zkušeností. Obojí nás podnítilo k ještě
usilovnější práci. Národní parlament dětí a mládeže nám udělil certifikát kategorie B, což je nejvyšší certifikát městských parlamentů. ZaMLit přiložilo ruku
k dílu na Mladém fóru, kde jsme pomáhali s organizací a jako už zkušení mladí
zastupitelé jsme pomáhali žákům škol vyjádřit své názory. K velké radosti jsme
opět zaplnili místa u stolu MLADÝCH na fóru Desatero problémů Litoměřic a
dokonce jsme dostali své návrhy mezi TOP15 nejdůležitějších bodů. Měli jsme
stánek na U-žít Litoměřice. Účastnili jsme se informační kampaně „ENGAGE“
zaměřené na solární panely, která nás zviditelnila na citylightech po celém městě.
Snažíme se pomáhat i Fairtradovým Litoměřicím. V tomto roce jsme se podíleli
na Férové snídani. Už tradičně jste nás mohli vidět na africkém festivale DUN
DUN, kde jsme měli tvůrčí dětský koutek. Naším velkým fairtradovým počinem
se stal projekt s názvem Z plantáže na pult aneb Cesta banánu. Nejdříve jsme se
nechali proškolit a díky grantu jsme vytvořili hru poukazující na nespravedlivé
rozdělení peněz při prodeji banánů. S touto zajímavou hrou a našimi vědomostmi jsme vyrazili do základních škol šířit osvětu fairtradu. Na projekt jsme navázali Ekofilmem, který je tradiční akcí Severu. V tomto roce jsme se této akce
chopili s Lukášem Kacarem a rozšířili jsme povědomí o FT i mezi žáky některých
litoměřických středních škol. Další každoroční akcí Severu je Procházka po zemi,
které jsme se opět s radostí zúčastnili.
Jednoduše řečeno se snažíme být vidět. Doufáme, že jste si nás všimli.

PREZIDENTSKÉ VOLBY

První kolo prezidentských voleb se koná v pátek 12. ledna, a to od
14 do 22 hodin, a v sobotu 13. ledna od 8 do 14 hodin. Případné druhé
kolo volby hlavy státu se uskuteční v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna. V orientaci mezi volebními místnostmi vám opět pomůže chytrá
aplikace na webu města pod odkazem https://www.litomerice.cz/volby,
která po zadání přesné adresy bydliště ukáže voliči příslušnou volební
místnost v Litoměřicích. Kromě toho zde občané naleznou veškeré potřebné informace vztahující se k volbám.
(hroch)

K URNÁM PŘIŠLO 61% VOLIČŮ
V Litoměřicích sestávajících ze 30 volebních okrsků volilo v parlamentních volbách celkem 61 % voličů, což je lehce nad celorepublikovými 60,8
%. V seznamu voličů bylo zapsáno 19 203 voličů, voleb se tedy účastnilo
11 726 občanů města, z nichž však 66 odevzdalo svůj hlas neplatně.
Litoměřičtí své preference rozdávali následovně: ANO získalo 30,40 %
(celorepublikově 29,64 %), ODS si oproti celorepublikovým 11,32 % se
svými litoměřickými 14,75 % přilepšila, Piráti získali také oproti celorepublikovým 10,79 % v Litoměřicích lepších 11,43 %, SPD pak lehce ztrácela na 9,26 %, kdy v konečném součtu pro republiku získala 10,64 %. Pátí
se v Litoměřicích umístili komunisté s 8,67 % (celorepublikově 7,76 %),
poslední strana, která překročila hranici 5 % byla ČSSD se svými 6,08 %
(celorepublikově 7,27 %).
Městský úřad vydal 204 volebních průkazů, celkem 204 lidí tedy mělo možnost volit jinde než v Litoměřicích, které jsou místem jejich trvalého bydliště.
Dalších 16 voličů z Litoměřic mohlo odvolit v cizině na zastupitelských úřadech a ambasádách. V nemocnici mělo zájem volit 9 hospitalizovaných pacientů, věznice nahlásila 129 voličů. Zájem o účast ve volbách projevilo i 22 obyvatel Domova seniorů na Dómském pahorku, kteří zde nemají trvalé bydliště.
Ve 30 okrskových volebních komisích usedlo 266 lidí. „Toto číslo je vyšší
než obvykle, politické strany totiž ve větší míře uplatnily svůj nárok nominovat do volebních komisí své zástupce,“ informoval vedoucí správního
odboru městského úřadu Jaroslav Lachman.
(hroch)

V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
MÁME DVA POSLANCE

Volby do sněmovny skončily pro
město s příjemným vědomím, že
ze třinácti poslanců zvolených v Ústeckém kraji mají dva bydliště v Litoměřicích. Do dolní komory Parlamentu ČR byl zvolen litoměřický
místostarosta Karel Krejza (ODS),
poslancem se stal také lídr pirátské
kandidátky Mikuláš Peksa (Piráti).
Karel Krejza (ODS, 49 let ),
absolvent Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy (obor
jaderná fyzika), žije od roku 1969
v Litoměřicích, kde vystudoval
gymnázium. V roce 2006 byl
zvolen zastupitelem a radním v
Litoměřicích. Od roku 2010 je
místostarostou.
Zastupitelem
Ústeckého kraje byl ve volebním
období 2012 až 2016.
Jeho priority: „Vzhledem k povolební situaci mám v plánu zaměřit
se na rušení zbytečných nařízení,
která šikanují občany a podnikatele
a nic pozitivního státu nepřinášejí.
Myslím, že toto by mohlo znamenat
přínos a užitek všem občanům ČR,
včetně těch litoměřických. Zajímá
mě také dlouhodobý tlak na vyplácení sociálních dávek, kdy jejich
systém v Ústeckém kraji způsobuje
vznik vyloučených lokalit a skupin
lidí, kteří ač mohou, pracovat nechtějí. I to bych rád ovlivnil.“
Mikuláš Peksa (Piráti, 31 let), vystudoval Gymnázium Christiana
Dopplera a biofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V průběhu
studia se specializoval na využití jaderné magnetické rezonance pro výzkum dynamiky tekutin v porézních
materiálech. Angažuje se v mezinárodních aktivitách Pirátů a tvorbě
mezinárodně-politického programu.

Jeho priority: „Povolební situace je
nejistá, takže bych se především rád
zaměřil na udržení a zlepšení kvality
demokracie a proevropské orientace
naší země. Až se situace usadí, chci
pracovat na zlepšení přístupu státu
k občanům. Státní správa nesmí lidi
nesmyslně šikanovat, musí umět
používat moderní technologie, aby
občanům zjednodušila život. Ke všemu - ať už exekucím, oblékání lidí v
bazénech nebo třeba sociálnímu bydlení - musíme přistupovat s rozumem. Přestaňme si dělat naschvály,
život přece nesmí být za trest.“

Mikuláš Peksa před příchodem do
volební místnosti v Základní škole
Havlíčkova.
Foto Eva Břeňová
S Litoměřicemi je spojován i ministr životního prostředí a opětovně
zvolený poslanec Parlamentu ČR
Richard Brabec (ANO), který má
trvalé bydliště na Knoblošce. Zdravotní sestra litoměřické nemocnice
Monika Jarošová (SPD) zase pochází z Bohušovic nad Ohří. (hroch)
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NA INTERNĚ JEZDÍ
TŘI NOVÉ VÝTAHY
Celkem tři výtahy byly v průběhu listopadu rekonstruovány v
interním pavilonu (F) Nemocnice Litoměřice, a.s. V rámci této
rekonstrukce byly vyměněny
výtahové stroje, včetně motorů,
převodovky a nosných lan. Byly
učiněny revize vodících lišt a
kompletní výměnou prošly také
elektroinstalace ve strojovně výtahů na střeše pavilonu. U všech
tří výtahů byla také zvýšena nosnost z nynějších 500 na 1250 kilogramů. Díky použité technologii
je nyní při provozu výtahů dosahováno výrazných energetických
úspor.
(nk)

LDN DOSTANE
NOVÉ VYBAVENÍ

Vybavení v celkové hodnotě
dvou miliónů korun nakoupí v
nejbližších měsících litoměřická nemocnice pro své oddělení
lůžek dlouhodobě nemocných.
Tuto investici chystá díky úspěšné žádosti o dotaci od Ústeckého
kraje, cílenou na zvýšení komfortu pacientů při poskytování
dlouhodobé a následné lůžkové péče na území kraje. Z této
dotace budou nakoupeny mycí
boxy, sprchovací lůžka, zvedáky
pacientů, víceúčelová převozová
křesla, odsávačky a 3 lůžka s nosností 300 kg.
(nk)

ZDRAVOTNICTVÍ / SOCIÁLNÍ OBLAST

MAGNETICKÁ REZONANCE
ZAHÁJÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Do finále spějí v nemocnici stavební práce na novém
pracovišti magnetické rezonance. Zahájeny byly v září a
vyvrcholily poslední listopadový den instalací přístroje.
„Stěhování bylo samo o sobě technicky velmi náročné,
protože technologii bylo nutno na místo dopravit vcelku, což si vyžádalo vybudování speciálního nájezdu a
doslova „probourání“ transportní cesty pláštěm budovy
nemocnice. Následně byl přístroj dopraven na své místo
chodbou oddělení a teprve poté bylo možno dobudovat
poslední příčku k uzavření místnosti, kde je magnetická
rezonance umístěna, a dokončit Faradayovu klec,“ přiblížil technickou zajímavost Miroslav Janošík, vedoucí
oddělení rozvoje nemocnice.
V rámci stavební části celého projektu magnetické

rezonance, na kterém nemocnice intenzivně pracuje od
počátku roku 2017, proběhla úprava dispozic pracoviště,
byly realizovány nové instalace a modernizovány povrchy. Zároveň došlo na střeše objektu k výměně vzduchotechnických jednotek pro oddělení radiologie a zobrazovacích metod a bylo sem umístěno složité chlazení
magnetické rezonance, včetně příslušných rozvodů. Toto
vybavení bylo na místo nutno stěhovat pomocí jeřábu.
„Projekt pracoviště magnetické rezonance byl jak na
přípravy, tak i na realizaci velmi náročný. Jsem rád, že
vše probíhalo dle plánu a že dostojíme svému slibu, tedy
zahájení zkušebního provozu pracoviště ještě v letošním
roce,“ neskrýval radost Radek Lončák, předseda představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s. Naďa Křečková

PŘEROD V AKCIOVOU SPOLEČNOST
BYL REALIZOVÁN BEZ PROBLÉMŮ
Již dva měsíce je poskytovatelem
zdravotních služeb v nemocnici
akciová společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. Ta začátkem října nahradila původního poskytovatele,
kterým byla až do konce září 2017
příspěvková organizace Městská
nemocnice v Litoměřicích.
„Přechod, který byl pouze administrativní povahy, se podařilo zvládnout bez větších problémů. Ty, které
vznikaly v přímém procesu převodu,
se dařilo operativně zvládat. Jsem
za to rád, protože přípravy na tento

krok byly velmi náročné a trvaly několik měsíců. Během nich probíhala
jednání s partnery, především zdravotními pojišťovnami, museli jsme
od krajského úřadu získat registraci
k poskytování zdravotních služeb
nově založenou společností, přenastavit informační systémy, učinit
inventury stavu k 30. září a spoustu
dalších kroků. Třeba jen nových razítek jsme museli nechat udělat více
než 250 kusů,“ zmínil několik faktů
Radek Lončák, předseda představenstva akciové společnosti, a dodal:
„Uvnitř nemocnice jsme museli na-

pnout všechny síly, aby byl přerod v
akciovou společnost bezproblémový.
Velmi rád bych touto cestou všem,
kteří se na tom podíleli, poděkoval.“
Změna poskytovatele zdravotních
služeb podle vedení nemocnice v
žádném případě nebude znamenat
změny pro pacienty a ani pro zaměstnance nemocnice. „Chápu, že převod
nemocnice na jinou právní formu
může u někoho vyvolávat obavy, ale
opravdu se nic měnit nebude. Zachována je jak shodná struktura poskytovaných služeb, což bylo ostatně podmínkou rady města hned od začátku,
tak i všechny pracovněprávní vztahy
a benefity pro zaměstnance,“ ujistil
Radek Lončák závěrem.
(nk)

Z HANDBIKE BYLA DEVÍTILETÁ SAŠA NADŠENÁ

Charitativní projekt „Mluvíme pro dobrou věc“, který na začátku roku odstartovala
jazyková škola Reston, pomáhá nadále. Od
července tohoto roku klienti jazykových klubů přispívají poplatkem za účast na pořízení
handbiku pro devítiletou Sašu, která se od
narození statečně vyrovnává se svým handicapem. Po mnoha operacích je schopna chůze na
krátké vzdálenosti, jinak využívá vozík. Je aktivní děvče, plave, navštěvuje turistický oddíl,
zpívá a začala se učit hrát na piano.
Se Sašou i její rodinou se seznámili 21.
listopadu účastníci besedy, která se konala

SLOVA DÍKŮ PATŘÍ DÁRCŮM KRVE

Teprve tříkilové miminko, s novorozeneckou
žloutenkou, dvanáctiletá holčička s vážnou krevní chorobou, mladík po těžké havárii na příliš
silné motorce, čtyřicetiletá žena s komplikací po
infekční žloutence, šedesátiletý muž s leukémií tyto konkrétní osoby spojuje zásadní skutečnost.
Jejich životy totiž pomohli zachránit dárci krve.
Tyto "tiché hrdiny", kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu darují krev pro záchranu cizích životů, ocenil 28. listopadu v hradu Český červený
kříž se zástupci měst a obcí.
"O činu těchto lidí není třeba dlouze řečnit. Jejich
dárcovství v sobě skýtá odvahu i skromnost. Patří
jim velký dík," uznal místostarosta Václav Červín.

Vyznamenaných bylo 68, z toho 22 dárců z
Litoměřic. Zlatou plaketu Josefa Jánského za 40
odběrů získalo 47 dárců, zlatý kříž III. třídy za 80
odběrů pak 13 dárců. Výjimečné ocenění získalo
osm dárců, kteří na kontě mají 100 odběrů.
Mezi těmito oceněnými byl i Josef Novotný
z Litoměřic (na snímku vlevo). Ten přišel spolu
se svým dlouholetým kamarádem Stanislavem
Novotným (na snímku vpravo), který si odnesl zlatý kříž III. stupně. "Známe se bezmála 25
let. Darovat krev chodíme společně, ale Josef
mě předběhl, chodil nejspíš potají," prozradil s
úsměvem Stanislav Novotný.
Text a foto Anna Hrochová

v knihovně. Organizace „Černí koně“, zastoupená Karolínou Dadejíkovou a Milošem
Císařem, vyrábí handbiky pro postižené děti a
ke každému kolu hledají sponzora, aby mohli
kolo dětem darovat. Pro podporovatele projektu Mluvíme pro dobrou věc to znamená
vybrat částku 25 tisíc korun na handbike pro
Sašu. Ředitelka Restonu Diana Cepníková předala Saše Certifikát na handbike a současně
informovala o aktuální vybrané částce, která
činí 22 tisíc korun, z čehož 5 tisíc korun se vybralo na místě.
Text Hana Pavlištová,
Foto Václav Paták

SOCIÁLNÍ VĚCI
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VÝTĚŽEK Z AUKCE
ČINÍ MILION

NA PĚSTOUNY
MĚSTO NEZAPOMÍNÁ
Sport, výtvarné dílničky, pohádka, přednášky, ale i hudba. Řadu
příjemných zážitků různorodého
charakteru prožily o jednom z říjnových víkendů ve středisku AERO
HOLANY pěstounské rodiny. Program i tentokráte pro ně připravili
pracovníci odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu ve
spolupráci s DDM Rozmarýn.
Z celkem 37 účastníků bylo 19
dětí. „V rámci preventivních aktivit se dospělí zapojili do přednášky
bývalého vrcholového sportovce,
juniorského mistra ČR ve skoku o
tyči, medailisty z halových mistrovství ČR Lukáše Bechyně na téma „10
klíčových věcí, které by měl každý
vědět o drogách“. Pro starší děti byl
určen druhý blok přednášky, která
u účastníků zaznamenala úspěch,“
informovala sociální pracovnice odboru Denisa Dobešová.
Víkendové pobyty pro pěstounské rodiny pořádá město Litoměřice dvakrát ročně.
Další akci uspořádal odbor v
sobotu 11. listopadu, kdy se ve
spolupráci s DDM Rozmarýn v
Technickém klubu mládeže na
ZŠ Lingua Universal uskutečnilo
předvánoční setkání pěstounských
rodin. Kromě tradičních tvořivých
dílniček se děti vydaly na služebnu
městské policie, kde se seznámily
s každodenní činností strážníků a
prohlédly si kamerový systém
města. Obdobná setkání pořádá
odbor několikrát ročně s cílem posílit uvědomění si českých tradic a
seznámení s různými preventivními opatřeními města.
(dob)

Místostarosta Grund předal Diakonii dar města. Foto Eva Cimburová

Diakonie, sužovaná letos nedostatkem peněz na sociální
služby, se raduje. Při listopadové
benefiční aukci uměleckých děl a
výrobků známá herečka a šansoniérka Chantal Poullain vydražila
700 tisíc korun. V průběhu večera
předal místostarosta Pavel Grund
Diakonii šek - dar města ve výši
250 tisíc korun. Částku pak navýšila i nadace Archa Chantal o dalších 50 tisíc. “Máme ohromnou
radost z podpory všech, kterým
není naše práce lhostejná,” děkovala v závěru večera ředitelka Diakonie Irena Opočenská.
Eva Cimburová

DIVADELNÍ BENEFICE
PODPOŘILA DĚTI

Téměř 1500 diváků vidělo v Litoměřicích sérii divadelních představení, která v listopadu podpořila
děti v náhradní rodinné péči. Výtěžek z celotýdenní benefice je určen
na zajištění jejich doučování.
Centrum pro náhradní rodinnou
péči a Hynkovo hravé divadlo ve
spolupráci s Městskými kulturními
zařízeními a dalšími divadelními
soubory za finanční podpory města
totiž připravily již osmý ročník Divadelní benefice ochotnických souborů,
díky které se podařilo vybrat peníze
na dobrou věc. „Mám velkou radost,
když vidím, kolik prostředků můžeme použít. Prostřednictvím Music
baru Baronka jsme získali 11 600 korun, výtěžek divadelních představení
byl 190 173 korun. Celkový výtěžek

činil 201 773 korun. Peníze budou
použity na projekt doučování dětí
v pěstounské a osvojitelské péči. Naším projektem doučování motivujeme
děti k dosahování lepších výsledků ve
škole, které sebou nesou i jejich lepší
uplatnění v životě. Z výtěžku tak bude
možné celkem odučit 2017 hodin
doučování,“ uvedla ředitelka Centra
pro náhradní rodinnou péči Margita
Šantavá.
Během benefice diváci zhlédli 12
představení. Music bar Baronka připravil doprovodný program ve formě
alternativní hudební scény. Vystoupila ochotnická divadla, např. Li-Di
Litoměřice, ale i profesionální soubory jako třeba Dejvické divadlo
nebo divadlo z Příbrami.
Rostislav Kadlec

SENIOŘI ROZTANČILI LOĎ.
Podzimní setkání seniorů roztančilo
loď Cargo Gallery. Více než stovce
seniorů hrál k poslechu i tanci Rosťa
Pechoušek s kapelou. „Našich seniorů
si vážíme a velmi nás těší jejich velký
zájem o společná setkávání. Taneční
sál doslova praskal ve švech a vládla
dobrá nálada, což je pro nás ta nejlepší
odezva,“ uvedla Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který akci organizoval.
Foto Anna Hrochová

TÁBORY PRO SENIORY I S VNOUČATY JSOU BEZVA

Demografická křivka se výrazně mění. Zatímco
o děti se společnost až na výjimky dokáže dobře
postarat, senioři mnohdy zůstávají na okraji zájmu.
Samota, izolace od společnosti, zaneprázdněnost
vlastních dětí a komunikační bariéry s vnoučaty, jež
mobily odkládají pouze ve sprše, často prohlubují u
starších lidí pocity frustrace. Je nejvyšší čas na změnu v myšlení nás všech. I osmdesátiletý senior chce
být aktivní a mít pocit, že o něj stojíme.
Jedním z nás, kteří si tuto potřebu uvědomili, je
i Litoměřičanka Adéla Marková. „Když mi zemřel
dědeček, babička se uzavírala do sebe a ztrácela zájem o okolní život. Řešili jsme doma, kam ji vzít, co
podniknout. Trápilo mě to, a tak jsem se rozhodla,
že uspořádám tábor pro seniory,“ vrací se v myšlenkách o několik let zpět šestadvacetiletá žena, která již
třetím rokem organizuje nejen pobyty pro seniory,
ale i letní tábory pro babičky s vnoučaty. A nutno
dodat, že s velkým úspěchem. „Je až neuvěřitelné,
jak společenští a aktivní senioři dokáží být. Obzvláště když vlastním vnoučatům chtějí ukázat, že na to
prostě mají,“ vypráví studentka psychologie.
Loňské prázdniny se nesly v duchu indiánského
léta, tématem letošních byla olympiáda. Táborů se
účastní lidé od padesáti let výše. Nejmladšímu bylo

Tábor je příležitostí užít si nejen pro děti, ale i jejich babičky.
Foto Natalie Lehmanová
51 a nejstaršímu 82 let. Program je uzpůsoben tak,
aby vyhovoval padesátníkovi, kterého těší 15kilometrové výlety, ale i paní pohybující se s chodítkem.
Na pobytech tak nechybí jízda na raftech, aqua zorbing, ohnivá show, masáže, workshopy, minigolf,
návštěva muzea, rozmanité soutěže a výlety.

Pobyt s vnoučaty probíhá tak, že babička má dostatek možností užít si řadu aktivit s vnoučaty, ale zároveň nechybí ani chvilky odpočinku bez dětí, o které je dobře postaráno. „Rekordmankou dosud byla
paní, která přijela se čtyřmi vnoučaty. A jak pěkně
jsme vše zvládli,“ neskrývá radost organizátorka.
„Nikdo nemusí sedět doma. Tábory jsou opravdu
pro každého,“ ujišťuje Adéla, která se svým týmem
již nyní chystá program příštího léta. Čtyřdenní
dobrodružný pobyt pro babičky s dětmi se uskuteční v červnu přímo v ZOO ve Dvoře Králové (geocaching, koně, lukostřelba, bowling, lanové centrum,
bazén, projížďky, ZOO se zoolektorem, diskotéka
apod.) Dva turnusy tábora pro seniory jsou znovu
plánovány do osvědčeného Poslova Mlýna u Doks
(zážitkové a zábavné aktivity, sauna, vířivka, masáže, jóga, večerní party loď, tvořivá odpoledne, promítání filmů apod.).
Pobyty podporuje řada sponzorů a na organizaci
přispívá i město. Jednoduše řečeno – žádný senior
nemusí být sám. I starší věk může přinést nová přátelství a řadu nevšedních zážitků. Jen je jim potřeba
jít vstříc. Neváhejte proto. Adéle Markové se na její
bezva pobyty hlásí první zájemci (mobil: 777 951
118). Zkuste to i vy
Eva Břeňová
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MARKETING MĚSTA

DÁRKY Z INFOCENTRA KALENDÁŘ
AKCÍ

Lámete si hlavu s dárky pod stromeček? Přinášíme několik tipů z infocentra města, kde najdete dárky,
které potěší každého litoměřického
patriota. „O Litoměřicích nabízíme
především pestrý sortiment zajímavých knih. Některé pojednávají o jejich historii známé i tajemné, jiné se
zajímají o celý region z pohledu turisty či vinaře. Nabídka se v prosinci
rozšíří o pokračování knihy Litoměřické vzpomínky od Vitalije Marka a
Václava Chabra, která bude mít křest
11. prosince v divadle,“ sdělila Jitka
Maximiliánová z informačního centra na Mírovém náměstí.
Také pro děti je zde připraveno několik drobností. Jistě je zaujme pexeso i omalovánky s litoměřickou te-

matikou a k tomu pastelky. Pro malé
princezny máme za pět korun princeznovskou korunku k vybarvení.
Vinaře potěší kolekce vín z českých královských měst vydaná Cechem českých vinařů k 700. výročí
narození císaře a českého krále Karla
VI.. „Pro milovníky fotografie máme
nástěnný kalendář s krajinami Českého středohoří od Ludmily Hájkové, neobvyklé jsou fotografie nočních
Litoměřic v kalendáři Petra Schustera. Toulky historií zprostředkuje obsáhlé vydání knihy Dějiny města.
Romantické duše potěší keramické obrázky Litoměřic z dílny Ally
Kuznetsové, šikovné ruce zase ocení
(hroch)
vystřihovaný betlém.

VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE
DĚTI A ZVÍŘATA LITOMĚŘICE 2018
8. 2. – 10. 2. 2018

TRŽNICE ZAHRADY ČECH
4. 4. – 8. 4. 2018

BYDLENÍ NA ZAHRADĚ ČECH
4. 4. - 8. 4. 2018

AUTOSALON NA ZAHRADĚ ČECH
11. 5. – 13. 5. 2018

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ
19. 5. – 20. 5. 2018

GASTRO FOOD FEST NA ZČ
2. 6. - 3. 6. 2018

JAHODOVÉ SLAVNOSTI NA ZČ
2. 6. - 3. 6. 2018

DEN ZÁCHRANÁŘŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
16. 6. 2018

FIREMNÍ TURISTIKA MÁ POTENCIÁL
Ve snaze přilákat do kraje firemní návštěvníky a přinést nové obchodní
možnosti se v listopadu uskutečnil v Ústeckém kraji dvoudenní trip. Pro zástupce incentivních a eventových agentur a firem organizujících firemní akce
z celé ČR jej uspořádala regionální kancelář North West Bohemia Convention Bureau ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří. Účastníci
poznali celkem 11 objektů v různých městech.
První zastávkou bylo město Litoměřice a prohlídka kongresových prostor
hradu. Hrad zaujal provedením, vybavením, kapacitou i možnostmi doplňkového zážitkového programu pro účastníky konferencí a firemních akcí, jako
je možnost degustace českých vín nebo Expozice českého vinařství. Účastníci
akce si prohlédli i zrenovovaný Grandhotel SALVA, odkud se přesunuli na
vyhlídku Kalich. Následně pokračovali do sousedního Terezína. (eva)

DEN PRO DĚTI NA ZČ
1. 9. 2018

ZAHRADA ČECH

14. 9. – 22. 9. 2018

TECHDAYS

3. 10. – 5. 10. 2018

KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
13. 10. 2018

100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
26.10. - 28.10. 2018

VÁNOČNÍ TRHY SE ZAHRADOU ČECH
(Mírové náměstí, Litoměřice)
14. 12. - 23. 12. 2018

www.zahrada-cech.cz

PRIORITOU NOVÉHO ODBORU BUDE MARKETING MĚSTA

Od 1. ledna příštího roku vznikne nový Odbor komunikace,
marketingu a cestovního ruchu
Městského úřadu Litoměřice. Jeho
vedením byla pověřena dlouholetá
novinářka, bývalá šéfredaktorka
Litoměřického deníku a posledních několik let tisková mluvčí
města a šéfredaktorka Radničního
zpravodaje Ing. Eva Břeňová.
Jaká bude náplň sedmičlenného odboru?
„Odbor utvoří tři úseky – tiskový, marketingový a infocentrum.
Tyto úseky budou svými činnostmi provázané. Vznikne tak celek,
který nabídne jednotný komunikační a informační servis, úzce
související s marketingem města.“
Co považujete za prioritu?
„V tuto chvíli marketing města.
Na tiskovém úseku už nějaký čas
využíváme, troufám si říct, všech
dostupných informačních kanálů
– ať již jde o vydávání Radničního
zpravodaje, každodenní zveřejňování aktualit na webu, elektronické
úřední desce v podloubí radnice
a na náměstí, každý den vydáváme tiskové zprávy, komunikujeme s občany na Facebooku města,
pomáháme s propagací důležitých
sdělení nejen odborům úřadu a

příspěvkových organizací města,
ale i řadě našich partnerů z řad
neziskových organizací. Vždy
v pondělí rozesíláme bezplatně
už téměř osmi stovkám občanům
města prostřednictvím aplikace
Mobilní rozhlas souhrn toho nejdůležitějšího, co je v následujícím
týdnu v Litoměřicích čeká. Co se
týče infocentra, tak jím poskytované služby jsou dlouhodobě na
vysoké úrovni. Jen je třeba rozšířit
škálu propagačních materiálů přímo vztažených nejen k městu, ale
i okolí.“
Jakým směrem se bude ubírat
marketing?

„Předně si je třeba definovat, co
je marketing měst a obcí. Každý
od něj očekává něco jiného. Jde o
poměrně novou disciplínu, kterou
města a obce uchopily dle svého. Já
v úvodu považuji za prioritní vytvoření jednotného vizuálního stylu města, jehož srdcem bude nové
logo. S citem musíme začít řešit i
venkovní reklamu. Dále je třeba
zintenzivnit spolupráci s Destinační agenturou České středohoří,
s níž již nyní připravujeme konferenci cestovního ruchu Stop and
Stay a zahájení příští turistické sezony, a také s podnikateli. A hlavně
je třeba vymýšlet nové turistické
produkty. Za velký úspěch považuji letošní otevření Muzea křišťálových dotyků, jehož provozovateli
poskytlo město nádherné prostory
a marketingovou podporu.“
Co vše si má občan představit pod
pojmem jednotný vizuální styl?
„Pojem jednotný vizuální styl sice
zní možná trochu neuchopitelně,
jedná se však o zcela jednoduchou
a jinými městy již využívanou a
osvědčenou pomůcku k prezentaci
města nejen směrem k občanům,
ale také jeho návštěvníkům,
hostům či partnerům. Sjednotí
vizualizaci
administrativních

tiskovin, prezentačních brožur,
řeší i takové detaily, jako je
označení služebních vozů úřadu a
městské policie, případně grafiku
Radničního zpravodaje nebo
webových stránek. Neznamená to
však, že všechny webové stránky
mají být stejné. Budou mít však
společné prvky, z čehož bude
zřejmé, že jde o naše Litoměřice.
Chceme-li to říci trochu složitěji,
pak jednotný vizuální styl
shrne důležité prvky vizuální
komunikace a stanoví pravidla
jejich užití."
Stále více roste vliv sociálních
sítí, na nichž město letos významně zintenzivnilo prezentaci.
"Bez nich se město a turistický
ruch obzvláště už neobejde, protože boj o turisty se odehrává právě
zde. Prezentace na nich je nezbytná. I proto chceme uspořádat veřejnou soutěž na vytvoření návrhu
menšího venkovního díla charakterizujícího naše město. U něho
by se pak mohl kdokoliv vyfotit a
ideálně snímky sdílet na sociálních
sítích s cílem ukázat přátelům, že
právě teď je to bezva, protože si
užívá života v Litoměřicích, které
mají co nabídnout.“
Text a foto Anna Hrochová
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LITOMĚŘICE OBHAJOVALY NEJVYŠŠÍ
KATEGORII KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Excelentní prezentace oblastí udržitelného rozvoje,
vynikající pojetí veřejné správy a neustálá snaha o vylepšování systému řízení a rozvoje města a kvality života
obyvatel. Tak hodnotila zhruba dvacítka členů hodnotitelské komise prezentaci letošních výsledků práce vedení
a odborů Městského úřadu v Litoměřicích dosažených ve
spolupráci s příspěvkovými organizacemi a řadou partnerů z řad neziskových organizací.
Hodnocení z úst odborníků zazněla na konci října v konferenčním sále hradu, kde se v rámci Zdravého města a
místní Agendy 21 (MA21) konala veřejná obhajoba kvality
veřejné správy. V ní město Litoměřice obhajovalo zařazení
do nejvyšší kategorie A, kde je společně s Chrudimí.
„Pozice města, které obhajuje špičkovou pozici, je extrémně těžká. Dnes mě potěšily nejen excelentní výsledky,
ale hlavně fakt, že Litoměřice pracují s expertními posudky hodnotícími jejich práci,“ konstatovala například
Marie Petrová, vrchní ministerský rada a předsedkyně
pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
Na hodnocení a doplňující dotazy došlo po představení
Akčního plánu, ve kterém je řešeno deset oblastí – doprava,
životní prostředí, veřejná správa, školství, kultura, sociální
oblast, územní rozvoj, zdraví obyvatel apod. Zatímco
oblast globální odpovědnosti dosáhla při posledním
auditu excelentních výsledků, například v oblasti životního
prostředí nebo podnikání zazněly připomínky ke zlepšení.
Jedním z výsledků auditu v této oblasti bylo například přijetí nápravných opatření vedoucích k ochraně
ovzduší. „Ve spolupráci s podnikateli propagujeme

elektromobilitu, připravujeme
stavbu
dobíjecích stanic, instalovali jsme síť monitorující stav ovzduší
se zaměřením na polétavý prach s cílem
zjistit směr dálkového přenosu prachu,
intenzivněji kropíme
komunikace,“ jmenoval některá z přijatých opatření vedoucí odboru životního
prostředí městského
úřad Pavel Gryndler,
který informoval i o
projektech
vedouVýsledky práce Zdravého města
cích k využití dešťové
Litoměřice prezentovala Irena
vody, o úspěchu Dne
Vodičková, která na pozici
otevřených dveřích
koordinátorky projektu nahrav úložišti Richard,
dila Ritu Vlčkovou.
systematickém boji
s invazivními rostlinami na území města apod.
„Zda Litoměřice obhájily nejvyšší kategorii A, jež je
dokladem vysoké kvality veřejné správy, se dozvíme
na národní konferenci konající se 7. prosince v Praze,“
uvedl zastupitel, politik Zdravého města a MA 21 a
předseda Národní sítě Zdravých měst Petr Hermann.
Eva Břeňová

MĚSTSKÝ STRÁŽNÍK
NEBYL LHOSTEJNÝ

„Řidič zaparkoval své poškozené vozidlo VW Touran
v ulici Liškova, kde jej následující den při kontrole svého
úseku strážník Petr Barva objevil a vyfotografoval. Během
osobního volna pak na sociální síti zjistil, že vozidlo tohoto popisu hledá poškozený Pavel Zuna. Kontaktoval jej a
fotografie předal na Policii ČR jako důkaz,“ vysvětlil velitel
městské policie Ivan Králik.
„Jak už to bývá, odhalení viníka, který nehodu způsobil,
byl běh na dlouhou trať (únor - říjen 2017). Ale díky okamžité reakci a fotkám pořízeným strážníkem mohu konstatovat, že náklady na opravu nebudou hrazeny z mého
rozpočtu, za což strážníku Barvovi patří velký dík. Spravedlnost zvítězila,“ uvedl Pavel Zuna v dopise.
(hroch)

Příjemného ocenění se dostalo strážníku městské
policie Petru Barvovi. Ten dopomohl odhalit viníka, který v únoru 2017 poškodil svou nezpůsobilou
jízdou dvě zaparkovaná vozidla. Strážník v době
osobního volna přišel na stopu pachatele a logickou
úvahou pomohl sebrat důkazy pro jeho dopadení.
Poškozený Pavel Zuna z Křešic tak bude díky reakci
Petra Barvy odškodněn. Strážníkovi za toto oficiálně
poděkoval.

PRVNÍ MÍSTO JE OCENĚNÍM
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Další ocenění za dobrou práci
získalo město Litoměřice. Ve třetím ročníku Ceny Ústeckého kraje
za společenskou odpovědnost se
umístilo v kategorii „Veřejný sektor – obce“ na prvním místě. Litoměřice tak vystřídaly loňského vítěze, město Most. Ocenění převzali
v Císařském sále muzea města Ústí
nad Labem zástupci města.
Jedním z důležitých hodnotících
kritérií byla odpovědnost města
vůči svým zaměstnancům a komunikace směrem k občanům i
nevládním organizacím. Uspěly
nápady, jako například litoměřická
školní fóra, angažovanost a realizace nápadů ze strany zaměstnanců městského úřadu, prorodinná

zaměstnanecká politika a s ní spjatý Prorodinný den, možnost platby
kartou přímo na městském úřadě,
bezplatné právní poradenství občanům města, Czech POINT v nemocnici apod.
Kraj rozdával ocenění i v dalších kategoriích. Kromě obcí soutěžily ve vlastních skupinách také
podnikatelské subjekty do 250
zaměstnanců, nad 250 zaměstnanců a nad 1000 zaměstnanců
i organizace veřejného sektoru.
Z pěti oceněných subjektů byly tři
z Litoměřicka – spolu s městem
Litoměřice patřily mezi vyhlášené
vítěze i Mondi Štětí a.s. a společnost HENNLICH s.r.o.
(hroch)

HANDICAPOVANÝM
ZAMĚSTNANCEM
ROKU JE TAJEMNÍK
Již posedmé rozdal Nadační fond
pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (NFOZP)
tituly Zaměstnanec roku lidem se
zdravotním postižením z chráněného a otevřeného trhu práce. Vyhlášení proběhlo ve slavnostním
duchu 15. listopadu na Staroměstské radnici v Praze. V konkurenci
unikátních příběhů a silných osobností letos uspěl tajemník Městského úřadu Litoměřice Milan Čigáš
spolu se specialistkou marketingu
Veronikou Jandíkovou z neziskové
organizace Tamtamy.
„Tento den se pro mne stal opravdu slavnostním okamžikem, a to i pro
to, že mne nominovali moji kolegové.
Jsem jim všem vděčný za dva roky
společné práce „na městě“. Co děláme, děláme společně a je výsledkem
celého týmu naší radnice,“ poděkoval
oceněný Milan Čigáš.
(hroch)

ROZSVIŤME HVĚZDU
PRO HOSPIC
V prodeji je Benefiční kalendář s
historickými pohlednicemi na podporu Hospice sv. Štěpána (200 Kč).
Milovníci starých časů se mohou těšit
na soubor 12 historických pohlednic
ze sbírky MUDr. Pajerka. Pohlednice
lze odlepit a poslat, na kalendáři vám
však zbyde původní text. V prodeji je
v dobročinném obchodě Bona Fide a
na recepci hospice.
Rozsviťme hvězdu pro hospic - vánoční sbírka na podporu služeb hospice. Pomáhejte s námi nevyléčitelně
nemocným. Darujte hvězdy těm, kteří
je touží spatřit, neboť se jejich život blíží k závěru. Darujte on –line na www.
hvezda.prohospic.cz . Děkujeme.
Zuzana Legnerová

ZAUJALA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
Tentokráte druhé místo obsadily Litoměřice v prvním ročníku celorepublikové soutěže Chytrá radnice. Cílem projektu organizovaného Úřadem vlády ČR s partnery bylo zviditelnit a také ocenit zavádění moderních
technologií do každodenního provozu měst.
„V hodnocení odborné poroty jsme se v průřezové kategorii Inovativní
řešení umístili na 2. místě s naším projektem Úřad pro všechny. Ten v sobě
zahrnuje jednoduché a chytré informace v aplikaci „Potřebuji si vyřídit - životní situace“, zavedení platebních bezkontaktních terminálů, nové pracoviště
CzechPoint v nemocnici, propojení zdrojů informací, aplikaci Mobilní rozhlas,
Facebook a Twitter, elektronickou úřední desku a v neposlední řadě interaktivní výroční zprávu města,“ informoval tajemník městského úřadu Milan Čigáš.
Celkem 64 přihlášených projektů hodnotila odborná porota vedená ekonomem Pavlem Kysilkou. Kategorii Celková chytrost města úspěšného v realizaci
hned několika chytrých projektů, které se je snaží vzájemně propojovat a přistupuje ke konceptu Smart City komplexně, vyhrál Kolín.
„Často slýcháme, že digitalizace u nás zaostává za světem, že jsme zaspali, a
vývoj už nemáme šanci dohnat. Snad i výsledky Chytré radnice ukáží škarohlídům, že tomu tak není. A že jsou dokonce obory, jako například městská a příměstská veřejná doprava, ve kterých se naopak svět může učit od nás,“ vyjádřil
se jeden z porotců, Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT. (hroch)
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V JAZYKOVÉ SOUTĚŽI
VÁLELI NĚMČINÁŘI
Žáci základních a středních škol,
ale tentokrát také dospělí, měli do
3. listopadu možnost vytvářet jazykové plakáty a zasílat je do soutěže
jazykové školy Contexta. Mimořádný zájem o soutěž pořadatele mile
překvapil. Vybírat mohli ze 42 plakátů. „Výběr těch nejlepších nebyl
vůbec jednoduchý, protože plakátů
se sešlo mnoho, a navíc byly všechny opravdu zdařilé. Soutěž, jejímž
partnerem je město Litoměřice, na
plné čáře ovládli žáci ze ZŠ Masarykova v Litoměřicích pod vedením
učitelky Kláry Filipové. Němčináři
pak doslova převálcovali jiné jazyky,“ doplnila ředitelka jazykové
školy Contexta Lucie Čechová. Škola se přitom již připravuje na další
soutěž, kterou vyhlásí na jaře.
A kdo tentokrát zvítězil? V první
kategorii (1. stupeň ZŠ) obsadili 1.
místo Jáchym Plánička a Karolína
Gybasová (plakát: Mein Tag). Druhou kategorii (2.stupeň ZŠ a víceletých gymnázií) ovládly Karolína
Kynzlová s Jessicou Kabelkovou
(plakát: Sport). V kategorii dospělých zvítězil Josef Zronek (plakát:
Strafverfahren).
(hroch)

ŠKOLSTVÍ

TECHDAYS MLADÉ ZAUJAL

Řemeslo má zlaté dno a techniky
se není třeba bát. To se snažil dětem
končícím základní školu ukázat veletrh Techdays, který se na počátku
října uskutečnil na výstavišti. Devět
středních škol a učilišť technického
směru a zhruba stejný počet firem
se snažil u žáků 8. a 9. tříd vzbudit
zájem o techniku. Akce se zúčastnila zhruba tisícovka mladých.
Techdays je totiž ojedinělá přehlídka škol z Litoměřicka nabízejících technické obory a regionálních
firem, které pociťují nedostatek kvalifikovaných, technicky vzdělaných
lidí. Prezentoval se zde i Technický
klub mládeže při DDM Rozmarýn,
který nabízí zájmovou činnost hned
v několika sekcích. Nechyběly ani
praktické ukázky učebních oborů či
středoškolské odborné činnosti.
„Studuji s využitím stipendijního programu Lovochemie, kam
chodím na praxi, vysokou školu
chemickou. Po dokončení bych
zde rád zůstal pracovat,“ vyprávěl
Lukáš Holub u stánku Lovochemie
žákům 9. tříd, kteří budou za několik měsíců stát před rozhodnutím,
kam dál. Právě veletrh Techdays jim

Svůj prezentační stánek na TECHDAYS měla i Lovochemie, která nabízí
studentům i stipendia a praxi.
Foto Eva Břeňová
měl pomoci usnadnit rozhodování.
„Už dávno totiž neplatí, že řemeslníci jsou lidé se špinavými rukami.
V současné době i oni pracují se
sofistikovanou technikou,“ konstatoval zastupitel Ústeckého kraje Miroslav Andrt, který veletrh společně
se starostou Litoměřic Ladislavem
Chlupáčem a předsedou Okresní

hospodářské komory Litoměřice
Zbyňkem Pěnkou zahajoval.
Na téměř stoprocentní šanci
uplatnit se na trhu práce s technickým vzděláním pak upozorňovali
žáky a studenty i pracovníci Úřadu
práce, kteří je na veletrhu vybavili
radami, znalostmi a řadou propagačních materiálů.
Eva Břeňová

STŘEDNÍ ŠKOLY UKÁZALY ZÁJEMCŮM O VZDĚLÁNÍ TO NEJLEPŠÍ
Ne jako ve škole, ale spíše jako v zábavním parku,
který nabízí vše od výtvarných dílniček přes fashion
show až po virtuální hry, si mohli 14. listopadu připadat návštěvníci výstavy Škola 2017. Již 18. ročník
akce zaplnil prostory Kulturního a konferenčního
centra v Litoměřicích. „Původně jsem si chtěla vybrat školu, na které se budu moci učit španělsky. Teď
ale vlastně ani nevím, jestli je to pro mne priorita.
Zaujaly mne tu totiž i jiné obory,“ prozradila budoucí středoškolačka Šárka Víznerová.
Výstava poskytuje každoročně nejširší nabídku
prezentací středních škol a učilišť pro žáky posledních ročníků základních škol. „Tato akce je příležitostí nejen pro žáky, se zde mohou setkávat se

ABSOLVENTI GYMNÁZIA
BUDOU MÍT PRVNÍ PLES

Absolventy gymnázia čeká velká událost. Odstartoval totiž prodej
vstupenek a přípravy vůbec prvního
plesu absolventů Gymnázia Josefa
Jungmanna v Litoměřicích. Očekávána je 21. dubna účast více než
tisícovky bývalých i současných studentů, pedagogů a ostatních přátel
školy. Organizátoři se proto dohodli
na pronájmu celého Kulturního a
konferenčního centra.
„Hlavní program, moderovaný
Vladimírem Hronem, proběhne na
hlavním sále. Zde postupně vystoupí
řada hostů, včetně zpěvačky Moniky
Absolonové, skupiny Abba stars (revival), kouzelníka Richarda Nedvěda

apod. K tanci zahraje skupina No
Headache. Chybět nemá ani projekční plátno s promítáním fotografií absolventských tříd, školní zvonění, ale
i společné focení a další zajímavosti.
V sále sousedního hradu zase bude
připraven program spíše pro mladší
ročníky, neboť se zde u mixážního
pultu vystřídá několik dýdžejů. Ve
venkovním atriu postaví organizátoři
stany s venkovním posezením.
Očekáván je velký zájem. Již nyní
na webových stránkách akce (plesgjj.
cz) registrují svou účast třídy, které
maturovaly dokonce před čtyřiceti
lety. Lidé vidí, kdo ze spolužáků se
plesu zúčastní. Přednost pochopitel-

svými budoucími učiteli a získávat potřebné informace k důležitému životnímu rozhodnutí, kterou
střední školu si zvolí. Motivuje totiž také samotné
školy k neustále se zlepšující výuce, prezentaci a
spolupráci. Je příležitostí pro setkání s konkurencí
i vzájemné výměny zkušeností mezi jednotlivými
školami a regiony,“ dodala ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmoníčková.
Výstavy se účastnilo celkem 25 středních škol, mezi
nimi nejen školy z Litoměřic, ale například i Střední
rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie z Vodňan, Schola Humanitas
Litvínov či střední školy z Mělníka, Ústí nad Labem,
Mostu i jiných měst.
Text a foto Anna Hrochová
ně mají absolventi – pouze oni si mohou po registraci zakoupit do konce
letošního roku v síti MKZ vstupenky.
Poté budou dány do volného prodeje.
„Hoďte se do gala. Potkejte své
spolužáky, kantory a zavzpomínejte společně na studentské chvíle

strávené na gymnáziu,“ zve Adéla
Marková, která má s organizací
maturitních plesů v Litoměřicích
bohaté zkušenosti. Ty pod jejím
vedením totiž z hlediska choreografie již několik let patří mezi nejlepší.
Eva Břeňová

ŠKOLSTVÍ
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KANTOŘI SE BLÝSKLI HUDBOU
A TANCEM, ALE I VTIPEM

Že kantoři litoměřické ZUŠ umí
nejen dobře učit, ale i skvěle hrát, o
tom přesvědčili početné publikum
15. listopadu v Divadle K. H. Máchy.
Ani jedno z 12 čísel „Koncertu
učitelů“ diváky rozhodně nenudilo.
Překvapilo a roztleskalo je už
entrée, ve kterém osmička pedagogů
několika oborů předvedla působivý
scénický tanec na hudbu z filmu
Melodie mého srdce, a to ve vlastní
choreografii. Divadlem zněly skladby
klasiků v podání klarinetistů Romana
Hájka a Jany Antolčíkové, své umění
na dechové nástroje předvedli Hana
Přeučilová, Zdeněk Jelen a Jan Neužil,
za klavírem se vystřídali Roman Pallas, Jiří Knotte a Matěj Olejár, zpívala
Jana Červinková. O taneční kreace se
postarali Valeryia Žáčková a Natálie
Matysková, o literární přednes Fulghumových Kaluží Lenka Pařízková. Publikum pobavili manželé
Pallasovi vtipnou ‚klavírní‘ skečí.
Vydařený večer zakončily muzikálové
melodie v podání Aleše Pařízka.

TIPY PRO VÁS
„LITOMĚŘICE 3x JINAK“
... je název výstavy, jejíž vernisáž se
koná 6. prosince od 17 hodin v divadle. Zhruba 30 snímků zde vystaví
trojice fotografů Petr Hermann –
Miroslav Zimmer – Josef Rotter.
GALERIE NEMOCNICE
Ve fotogalerii nemocniční haly
můžete až do konce roku vidět
snímky litoměřického fotografa
Zbyňka Nezbedy.
VZPOMÍNKA NA HAVLA
Nadační fond Kalich společně
s městem Litoměřice pořádá 18.
prosince od 16.30 hodin v parku
Václava Havla malý pietní akt jako
vzpomínku na 6. výročí úmrtí prvního českého prezidenta.
(eva)

Aleš Pařízek za klavírního doprovodu Jiřího Knotteho zpestřil koncert několika muzikálovými melodiemi.
Foto Miroslav Zimmer
„Koncert učitelů je tradiční akcí,
chceme ukázat veřejnosti, že to co
učíme, také sami ovládáme,“ říká
ředitelka ZUŠ Dominika Valešková.
„Škola, která povznáší…“ –
takové motto si na web umístila ZUŠ.

Koncertem jej zcela naplnila. Znovu
o tom chce přesvědčit na Vánočním
symfonickém koncertu s Rybovou
Českou mší vánoční, který se koná 12.
prosince v Kulturním a konferenčním
centru.
Miroslav Zimmer

POLÉVKU, NEBO SALÁT?

Kdo se pohybuje mezi dětmi školou povinnými, nejspíš to zná. Mezi
salátem a polévkou většina zvolí salát.
Potvrzuje to zkušenost Centrální školní
jídelny, která od 1. října dává dětem na
výběr: Mohou si zvolit, zda si k hlavnímu chodu jako malou porci lehkého
jídla zvolí polévku nebo salát. A polévku si skutečně bere jen málo z nich.
„Dříve jedla většina dětí pouze hlavní
chod a polévku buďto nechtěla, nebo si
ji vzala a pak zase vrátila. Teď si místo
polévky mohou vzít salát a většina to
tak také udělá,“ informovala ředitelka
Centrální školní jídelny, příspěvkové
organizace města, Zdeňka Kovářová.
Podle jejích zjištění teď děti díky
nové možnosti jedí více ovoce a zeleniny, jichž má CŠJ větší spotřebu. „Sa-

láty dříve nebyly v ceně oběda, a děti
tak odcházely od výdejního okénka
jen s hlavním chodem. Teď jedí více a
zdravěji,“ dodala.
Město tímto usnesením o rozsahu
školního stravování řeší svým způsobem nařízení České školní inspekce z
poslední kontroly, které školní jídelně dalo povinnost k hlavnímu jídlu
polévku striktně vydávat. „Polévkou
jsme v podstatě plýtvali, protože se ve
velkém množství vylévala, děti o ni
nejevily zájem. Rozhodli jsme se pro
toto opatření právě z toho důvodu, že je
naším zájmem zlepšit stravování dětí
ve školách. Také reakce rodičů jsou
pozitivní,“ potvrdila vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Andrea Křížová. (hroch)

KNIHOVNA VYHODNOTILA SOUTĚŽ DĚJINY ČESKÉHO NÁRODA

Společným jmenovatelem rodinné etapové soutěže byly
hrací karty. Při přihlášení před šesti měsíci si každá rodina
vylosovala jedno z historických období a po celou dobu
soutěže pak toto období rozvíjela. Zjišťovala informace a
zajímavosti, navštívila místo spjaté s touto dobou, vytvářela dobový rodinný portrét.
V rámci soutěže se uskutečnily workshopy s lektory.
Děti si s rodiči na prvním společném setkání vyrobily ilustrované leporelo s Evou Vopelkovou. Během workshopu
s Klárou Smolíkovou, autorkou knih a lektorkou muzejních animací, se rodiny dozvěděly o životě ve městech v
různých historických obdobích a řemeslech různých dob.
Lucie Seifertová, autorka knihy Dějiny českého národa,
s námi soutěž slavnostně zakončila. Společně s ní si během závěrečného setkání vyrobili rodiče s dětmi prostorové, vyskakovací neboli pop-up obrázky, podobně jako je
známe z výše zmíněné knihy. Rodiny knihovna odměnila
stolními hrami a knihami Lucie Seifertové.

Které rodiny se dostaly do finále? Rodina Círusových,
Králíčkových, Křivohlavých, Malevičových a Švihelových.
Gratulujeme a děkujeme za účast.
Alena Koudelková

Rodiny, které se zapojily do soutěže, na jednom z
workshopů.
Foto Alena Koudelková

BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
každou středu od 16.30 do 17 hodin | dětské oddělení
Pohádkování | čtení pro děti a rodiče. Zdarma
so 2. 12. | dětské oddělení
Den pro dětskou knihu – podpora čtenářství | celostátní akce
út 5. 12. | 17 h | 2. patro – galerie
Austrálie – Jaroslav Líska | beseda.Procestujeme Austrálii - navštívíme města a poušť, pobřeží, famózní geologické útvary, přírodní
zajímavosti. | vstupné 30 Kč*
st 6. 12. | 18 h| 2. patro – galerie
Po stopách Persie v moderním
Íránu – Petr Svoboda | beseda
Klubu cestovatelů. Přes krajinu
pouští a oáz, vyprahlých hor hory
a rozpálenou letní realitu Perského
zálivu, rýžová pole a sytě zelené čajové plantáže při pobřeží Kaspiku,
do životem kypící metropole Teheránu, posvátných míst a tajemných zákoutí a spletitých uliček
bazarů. Především ale na návštěvu
k běžným Íráncům.| 30 Kč*
po 11. 12. | 17 h |2. patro – galerie
Strach z osamění a opuštění |
setkání. Když nás někdo opustí a
my se cítíme osamělí, pak to není
proto, že nám chybí přítomnost
toho druhého člověka, ale proto
že postrádáme přítomnost sebe
sama. O pravé podstatě strachu z
osamění, jeho skrytých darech a o
tom, jak s tímto tíživým pocitem
zacházet zvlášť v čase předvánočním. | 30 Kč*
po 11. 12. | 17 h | Naučné oddělení.
Klub celiakie | beseda| zdarma
Ivana Červinková

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
MÁ SVÉ VÍTĚZE
V polovině listopadu byl v knihovně vyhodnocen již 9. ročník celostátní literární soutěž Máchovou stopou.
Stalo se tak na základě hodnocení
poroty, v níž usedli spisovatelé Miloš
Urban s Jaroslavem Formánkem a
redaktor Jaroslav Balvín.
Během diskuze vykrystalizovaly tři odlišné hodnoty, kterých si
hodnotitelé na příspěvcích cenili.
Zatímco Urban preferoval zakulacenou dobře odvyprávěnou povídku,
pro Formánka bylo důležité, jak se
prostřednictvím textu vyjevovaly
názory, povaha a třeba i problémy
soutěžícího. Balvín si zase cenil jazykové invence, odkoukaných dialogů
a neotřelosti hrdinů.
Mezi finalisty v kategorii středoškoláků porotci nakonec zařadili
Barboru Adamcovou, Lucii Prandstetterovou a Jakuba Tvrze. Finalisty
v kategorii dospělých byli pak Lenka
Hajná, Tereza Jobová, Ondřej Kocián,
Jaroslav Vanča a Lukáš Vlasák.
Ivana Červinková
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KULTURNÍ SERVIS

KINO MÁJ
4.12.

5.12.

6.12.

7.12.

8.12.

9.12.

MILADA (ČR, 2017) Film in- 10.12. MAXINOŽKA Od 13:30.
spirován osudem a životem JUDr.
PADDINGTON 2 Od 15:30.
Milady Horákové, který se dotkl
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
mnoha lidí. Od 17:30.
Od 17:30 hod.
KVARTETO (ČR, 2017, komeKVARTETO Od 19:30 hod.
die) Co je štěstí, láska, touha? Od 11.12. PŘÁNÍ K MÁNÍ. (ČR, 2017,
19:30.
rodinný) Tyto vánoce se vám
splní každé přání. Od 17:30.
7 ŽIVOTŮ (USA, 2017, sci-fi)
G.Verdi: DON CARLOS (FranJedna identita, sedm sester. Od
cie, 2017, opera) Pokud existuje
17:30.
opera, která překračuje hranice na
THOR: Ragnarok (USA, 2017,
všech úrovních, je to tato.19:30.
sci-fi) Thor je uvězněn bez svého mocného kladiva a je nucen 12.12. MOTORBAND: Restart. 17:30.
PŘÁNÍ K MÁNÍ. Od 19:30.
pustit se do závodu s časem, a
by zastavil zkázu svého domova. 13.12. AFRIKA NA PIONIERI S
Od 19:30.
MAREKOM SLOBODNÍKOM.
(cestopisná přednáška). 17:30
ZAHRADNICTVÍ: Nápadník
PĚKNĚ BLBĚ. (USA, 2017,
(ČR, 2017, komedie) Romankomedie) Je těžký udobřit si
tická komedie o cestě do pelíšku.
holku, když je v kómatu. 19:30.
Od 17:30.
THOR: Ragnarok 21:30.
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELESTAR WARS: Poslední z Jediů
NA (VB, 2017, drama) Cannes
(USA, 2017, sci-fi) Sága rodu
2017 - Cena za najlepší scénář a
Skywalkerů pokračuje. Od 23:59
nominace na Zlatou palmu. Od
14.12. VÁNOČNÍ POHÁDKY (ČR,
19:15.
animované pásmo) Od 9:00 hod.
MOTORBAND: Restart (ČR,
VÍNO NÁS SPOJUJE (Francie,
2017, dokument) Takhle vzni2017, drama) Přátelství má mnokala legenda...Od 17:30.
ho chutí. Od 15:30.
MATKY
NA
TAHU
O
STAR WARS: Poslední z Jediů 17:30.
VÁNOCÍCH (USA, 2017, komeVÁNOCE A SPOL. (Francie,
2017, rodinná komedie) Všichni
die) I mámy mají právo si užít
skřítci, kteří jsou zodpovědní za
vánoce… Od 19:30.
přípravu dárků pro děti, naráz
MATKY
NA
TAHU
O
onemocní! Od 20:00.
VÁNOCÍCH Od 17:30.
15.12. ZAHRADNICTVÍ: Nápadník.
MOTORBAND: Restart Od 19:30.
17:30.
LIGA SPRAVEDLNOSTI (USA,
STAR WARS: Poslední z Jediů
2017, akční). Sám zachránit svět
19:30
nedokážeš. Od 21:30.
VÁNOCE A SPOL. 22:00.
PADDINGTON 2 (VB, 2017,
16.12. PŘÍŠERÁKOVI (VB,
rodinný) Od 13:30.
2017, animovaný) KomeMAXINOŽKA (USA, 2017, anidie o prokletí, které možná
movaný) Co dělat, když je tvůj
pomůže jedné ne právě
otec lesní muž? Od 15:30.
spokojené rodince najít
KVARTETO Od 17:30 hod.
štěstí. Od 13:30 hod.
LIGA SPRAVEDLNOSTI Od
19:30.
STAR WARS: Poslední z
MATKY NA TAHU O
Jediů Od 15:15, 17:45, 19:45
VÁNOCÍCH Od 21:30.
a 22:15 hod.

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM
4.12. FEŠÁCI VÁNOČNÍ KONCERT
v 19.00 hod. / VELKÝ SÁL
Fešáci mají letos 50 let. K tomuto
výročí připravili speciální program plný starších písní z 60. 70.
a 80. let. Také nové písně ze zbrusu nového alba. Hosté: Ivana
Halada, Hanka Mladá. Nebude
chybět ani oblíbená fešácká divadelní scénka. Vstupné: 220 /
270 Kč
9.12. ČARODEJNICKÝ UČEŇ v
15.00 hod / VELKÝ SÁL
Napínavý, pohádkový a poutavý
muzikálový příběh provázený
kouzly na profesionální úrovni,
světelnými efekty a samozřejmě
pro děti zpěvnými texty písní.
Vstupné: 90 Kč
11.12. TANEČNÍ ODPOLEDNE /

HRADNÍ SÁL Přijďte si zatančit
a prožít krásné odpoledne s
přáteli u příjemné hudby s
kapelou PLECHOVANKA.
Vstupné: 65 Kč

12.12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jakub

Jan Ryba / VELKÝ SÁL
Koncert symfonického orchestru Základní umělecké školy
Litoměřice a festivalového sboru
Litoměřice. Řídí Jiří Knotte.
Vstupné: 150 Kč

15.12. VĚNEČEK 2017 v 19.00 hod /

VELKÝ SÁL
I naši absolventi zažijí svou
nezapomenutelnou slavnostní
chvíli, při které je bude hudebně
provázet OH Band. 200 Kč

16.12. VÁNOČNÍ

17.12. STAR WARS: Poslední z Jediů 13:30

FERDINAND (USA, 2017,
rodinný) Ferdinand je velký býk s
velkým srdcem. Je to roztomilé, leč
trochu nešikovné. Od 16:00 hod.
PŘÁNÍ K MÁNÍ Od 17:30 hod.
STAR WARS: Poslední z Jediů 19:30

18.12. KVARTETO Od 17:30 hod.
P.I.Čajkovský: LOUSKÁČEK
(Rusko, balet) Již tradičně v čase
vánočním přinášíme toto rodinné představení Velkého divadla
plné oslnivých kouzel. 19:30.
19.12. KVARTETO Od 17:30 hod.

25.12. STAR WARS: Poslední z

Jediů 13:30 hod.
FERDINAND Od 16:00 hod.
JUMANJI: Vítejte v džungli
17:30 hod.
ŠPINDL Od 19:30 hod.
26.12. PŘÍŠERÁKOVI Od 13:30.
PADDINGTON 2. 15:30.
STAR WARS: Poslední z
Jediů 17:30
ŠPINDL Od 20:00 hod.
27.12.

ZAHRADNICTVÍ: Nápadník.19:30.

20.12. STAR WARS: Poslední z Jediů 17:30.

ROCK’N ROLL (Francie, 2017,
komedie) Skvěle obsazená inteligentní francouzská komedie o stárnutí a
hvězdném filmovém prachu. 19:30.

28.12. PADDINGTON 2 Od 15:30 hod.

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN (USA,
muzikál) Od 17:30 hod
ZTRACEN V DŽUNGLI (Austrálie, dobrodružný) Strhující a
téměř neuvěřitelný příběh podle
skutečné události. Od 19:30 hod.

21.12. FERDINAND Od 15:30 hod.

JUMANJI: Vítejte v džungli (USA,
2017, dobrodružný) Hra, kterou
nehrajete, ale žijete. 17:30.
ŠPINDL (ČR, 2017, komedie)
Dámská jízda tří sester. 19:30.

22.12. FERDINAND Od 13:30 hod.
JUMANJI: Vítejte v džungli.15:30.
ŠPINDL Od 17:30 hod.

FERDINAND Od 15:30 hod.
MATKY
NA
TAHU
O
VÁNOCÍCH 17:30 hod.
DOKUD
NÁS
SVATBA
NEROZDĚLÍ. 19:30 hod.

29.12. JUMANJI: Vítejte v džungli

Od 15:30 hod.
ZTRACEN V DŽUNGLI.
17:30 hod.
ŠPINDL Od 19:30 hod.
NEJVĚTŠÍ
SHOWMAN.
Od 21:30 hod.

STAR WARS: Poslední z Jediů 19:15

LADÍME 3 (USA, 2017, komedie)
Po dokončení vysoké školy se
30.12. STAR WARS: Poslední z
Barden Bellas vrací v Ladíme
3 a ocitají se venku v reálném
Jediů. Od 13:30hod
světě, kde se dá těžko přežít jen se
PADDINGTON 2. Od 16:00
zpěvem. 21:30.
hod.
23.12. FERDINAND Od 13:30 hod.
JUMANJI: Vítejte v džungli.
FERDINAND Od 15:30 hod.
Od 17:45 hod.
JUMANJI: Vítejte v džungli. 17:30.
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN.
ŠPINDL Od 19:30 hod.
(USA, 2017, drama, muzikál,
STAR WARS: Poslední z Jediů. 21:15
životopisný) Životní příběh
24.12. ANDĚL PÁNĚ (ČR, 2016,
amerického obchodníka a
rodinný) Štědrý den se skvělou
baviče P. T. Barnuma, zaklapohádkou a ZDARMA. 9:30 hod.
datele největšího pojízdného
ČERTOVINY (CR, 2017, pohádcirkusu ve Spojených státech
ka) Předpremiéra nové pohádky
amerických. Od 20:00 hod.
Zdeňka Trošky. Od 11:00 hod.
ZTRACEN V DŽUNGLI .Od
ZA KRTKEM DO KINA (ČR,
22:00 hod.
animované pásmo) 11:00 hod.

DIVADLO K. H. MÁCHY

PLES ve 20.00 6.12. Litoměřice třikrát jinak/ Petr
hod / VELKÝ SÁL Oslava
Hermann, Josef Rotter, Miroslav
přicházejících Vánoc tancem
Zimmer. Vernisáž k výstavě fotoa s přáteli v krásném prostředí
grafií. Od 17.00 hod.
tradičního vánočního plesu je
správnou volbou pro sobotní 7.12. Žena vlčí mák/ Hana Maciuchovečer posledního víkendu před
vá. Monolog starší dámy, která
Štědrým dnem. Hraje kapela Big
prožívá ve věku, kdy se většina jeBand Bonit. Večerem provází
jích vrstevnic už dávno smířila s
Lumír Olšovský. 200 Kč
šedí, jednotvárností a osamělostí
zbytku života, nečekané citové
19.12. PETR KOTVALD & Orchestr v
vzplanutí, neuvěřitelnou, os19.00 hod / VELKÝ SÁL
týchavou, dychtivou a stejně
intenzivně opětovanou lásku k
„Vánoce hrajou glórijá“. Výjimečmuži ještě o deset let staršímu,
ný vánoční koncert Petra Kotvalnež je ona sama. Od 18.00 hod.
da doprovázeného skupinou Trik
a komorním orchestrem, za pod- 8.12. Jak se vaří pohádka/ Nezávislé
pory dětského pěveckého sboru
divadlo. Příběh o pohádkovém
z Litoměřic. Hosté: Litoměřický
pekařství, možná cukrářství, kde
peče Bernadeta a pomáhá ji kupěvecký sbor, Alena Grillová chař a cukrář Vilém. Pro MŠ. Od
klavír, Petr Dvorský - kontrabas,
9.00 a 10.30 hod.
Smyčcové kvarteto P. K., Tomáš
Melodie mého srdce/ David
Valášek. Vstupné: 320 Kč
Deyl. Od19.00 hod.
18.1.
JAZZ & SWING od 19 hodin 10.12 Půjdem spolu do Betléma/
Hradním sále. Zahraje Petra ErDivadlo Dívadlo Praha. Vánoční
niey Quartet
příběh plný tajemství a tradic
malého Vojtíška. Od 15.00 hod.
23.1. KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL+ výtvarná dílna od 16.00 hod.
NÍCH DRUŽSTEV V ŠACHU
Křest knihy „Litoměřické
11.12
od 8.00 do 16.30 / VELKÝ SÁL
vzpomínky“/ Vitalij Marek a
40 družstev z celého kraje změří
Václav Chabr. Od 17.00 hod.
své síly ve velkém šachovém
turnaji. Veřejnost vítána.
12.12 Jenom život/ Studio Bouře.
Komedie se špičkovými dialogy.
26.1. OVOCNÁŘSKÝ PLES v 19.30
Manželé Igor Bareš a Antonie
hod. / VELKÝ SÁL + HRADNÍ
Talacková rozehrají napínavý
SÁL Tanec mezi vůní ovoce a
příběh o jednom setkání „po
krásou květin. Nádherný proletech“. Od 19.00 hod.
gram, skvělé kapely a tombola.

14.12 Hlídali jsme Ježíška/ Divadlo

Navětvi. Veselá pohádka pro
všechny. Pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ.
Od 9.00 a 10.30 hod.

20.12 Vánoční

koncert
ZUŠ
Litoměřice. Od 18.00 hod.
NOVÉ
DIVADELNÍ
PŘEDPLATNÉ NA SEZÓNU
ÚNOR- ČERVEN 2018
V PRODEJI OD 4.12. (pro
stávající předplatitele) A OD
11.12. (pro nové předplatitele)
NA POKLADNĚ DIVADLA.

7.1.
8.1.

Sněhurka/ Sváťovo dividlo.
Od 10.00 hod.
Cry baby cry/ Švandovo divadlo
Praha. Komedie o tom, jak pět
žen hledá návod na štěstí. Od
19.00 hod.

15.1. Miluji Tě, ale…/ Divadlo Palace

Praha. Rychlý sled scének a hudebních
čísel s jedním jediným tématem: vztah
muže a ženy. Od 19.00 hod.

17.1. Květinový

salón švadlenky
Madlenky/ Pruhované panenky.
Pohádka pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ.
Od 9.00 a 10.30 hod.

20.1

Charleyova
teta/
Libčické
ochotnické divadlo LOĎ.
Slavná komedie plná intrik a
převleků. Od 19.00 hod.

ZAZNAMENALI JSME

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 15

IVA HÜTTNEROVÁ
PŘEDSTAVUJE
NAIVNÍ UMĚNÍ

Iva Hüttnerová je známou českou herečkou a naivní umělkyní.
Její obrazy jsou součástí stálých
expozic naivního umění v Paříži a
Hamburku a je evidována v zahraničních encyklopediích, například
v Japonsku, Francii a Švédsku. Od
28. listopadu až do 28. ledna mohou její dílo ocenit také návštěvníci Severočeské galerie výtvarného
umění v Litoměřicích.
„Hodně mých obrázků je z časů
dávno minulých, kdy jezdilo jen
pár aut, dámy nosily klobouk i do
mlékárny, cídily rodinné stříbro a
větraly pruhované duchny. Pánové
byli galantnější, dámy elegantnější
a lidé slušnější. Kousek téhle poklidné atmosféry mi uvízl v duši z
dětství u babičky. Možná proto se
do téhle doby tak ráda vracím ve
svých obrázcích,“ říká o své tvorbě
Iva Hüttnerová.
Expozice naivního umění Ivy
Hüttnerové bude vystavena denně
mimo pondělky, a to vždy od 9 do
12 a od 13 do 17 hodin. (gab, hroch)

ROZMARÝN

Na snímku (zleva) zastupitel Petr Hermann, Jakub Ulbrich, Kateřina
Brucknerová, Adéla Jirásková, Ricardo Leon Martinez a trenér Robert Vitmajer společně s místostarostou Pavlem Grundem.
Foto Anna Hrochová

LEDEN
Turnaj v karetních hrách Magic a Pokémon. Datum upřesníme na letácích DDM. 30,- Kč
13. 1. Keramická dílna 9-11 h.
20. 1. Kreativní dopoledne
9,00-12,00 / pro děti i dospělé.
20. 1. 2018 Zimní bál od 14,00
hodin. Tanec pro školáky.
26. 1. Zdravé mlsání 16,0019.00. Cena: 50,- Kč. Přijďte si
s námi uvařit sladké dobroty ze
zdravých surovin. Pro školáky.
Přihlášky do 25. 1. v DDM Rozmarýn či na tel. 739 584 425.

KARATISTÉ SLAVÍ ÚSPĚCHY MUZEUM ZVE
však naším hlavním cílem, bereme je

Mladí karatisté z Karatedó Steklý jsou velkou nadějí. Jejich úspěchy
na mistrovstvích světa v Itálii a Irsku
byly jedním z důvodů pro přijetí na
radnici. Místostarosta Pavel Grund
jim poděkoval za skvělou reprezentaci
a zároveň popřál hodně úspěchů na
nadcházejícím mistrovství republiky.
„Soutěží se účastníme rádi a dobré
výsledky nás samozřejmě těší. Nejsou

UTKALY SE STARÉ GARDY
PARTNERSKÝCH MĚST
Na přelomu října a listopadu se v Litoměřicích počtvrté setkala mužstva starých gard Litoměřic, Míšně
a Fuldy, aby sehrála fotbalový turnaj. Pěknou tradici
zahájili před čtyřmi lety litoměřičtí fotbalisté a nyní se
sem turnaj opět vrátil.
Někteří z účastníků jsou již staří známí, což se projevilo
na atmosféře celého víkendu. Vrcholem byl samozřejmě
turnaj samotný, který se odehrál na stadionu v Litoměřicích a jehož vítězem se stalo hostitelské mužstvo. Druhé
místo obsadili Míšeňští, kterým k lepšímu výsledku nepomohla ani výpomoc fotbalistů z Drážďan. Výběr z Fuldy

spíše jako cestu ke sbírání nových zkušeností. Naše členy vedeme kromě férového bojového umění také k jiným
dovednostem. Zajímá nás jejich prospěch ve škole, komunikujeme s jejich
rodinami,“ potvrdil Robert Vitmajer,
trenér 3. třídy, mezinárodní instruktor
JKA WF licence D, mezinárodní rozhodčí JKA WF licence D, rozhodčí CZ
E a instruktor JKA ČRa.
(hroch)

byl sice poslední, nicméně získal ocenění pro nejstaršího
hráče i nejstaršího brankáře. Součástí víkendu bylo také
setkání všech zúčastněných v Biskupském pivovaru, prohlídka Litoměřic a návštěva zámku v Ploskovicích. A aby
účastníci viděli i něco více z Ústeckého kraje, navštívili výletní zámeček Větruše a hrad Střekov.
Poděkování patří především hlavním organizátorům
- Vladimíru Gončarovovi, Vlastimilu Hrzánovi a Ladislavu Urbanovi. Především díky jejich práci se u nás
němečtí fotbalisté cítili jako doma a na oplátku pozvali
naše hráče na turnaje do Drážďan i Míšně v červnu a
září příštího roku. Akci finančně podpořil Fond Ústeckého kraje. Realizaci akce zaštítil litoměřický spolek
pro přeshraniční spolupráci Lito-Partner, z.s.
Filip Hrbek, Kateřina Vomáčková, Lito-Partner

NÁVŠTĚVNÍCI MEDOBRANÍ KOŠTOVALI I HODNOTILI
První říjnový den proběhl v multifunkčním prostoru
Oka-mžik 4. ročník medobraní na severu Čech.
„Chceme návštěvníkům nabídnout opravdu kvalitní
med od místních včelařů z Českého středohoří,” vysvětluje
Filip Horák, hlavní organizátor akce. „Výhodou je, že návštěvníci mohou med na místě ochutnat, včelařů se na vše
vyptat a následně zakoupit produkty. Jako každý rok, bylo i
toto medobraní soutěžní. Návštěvnická anketa vyhodnotila
nejchutnějším včelařstvím stůl Josefa Horáka z Litoměřic
(57 hlasů). V závěsu s vítězem dvou předchozích ročníků
Včelařství Lisec Tomáš (48 hlasů).
Návštěvníci akce měli možnost nejenom zakoupit medy
a medové výrobky, ale prezentovala se i litoměřická Čokoládová laboratoř. Nejmenší návštěvníci mohli ochutnat perník a zkusit si jeho zdobení.

Souběžně s medobraním v přilehlém parku proběhl třetí
ročník Umění Země. "Jedná se o tvoření mandal či jiných
výtvarných dílek z přírodnin,“ sděluje Lenka Simerská, která akci zaštiťovala. „Vznikají krásná dílka, která však vydrží
maximálně 3 hodiny. Proto jsme se rozhodli je vyfotografovat a vybrat v rámci soutěže nejlepší výtvor, vybraný tříčlennou porotou.
Návštěvníci navíc měli letos možnost zároveň navštívit
další souběžně probíhající akci. Jednalo se o kulinářské
klání Středohořské jamování o nejlepší lokální zavařeninu,
které pořádala knihovna Karla Hynka Máchy ve spolupráci
se spolkem Středohoří sobě a Semínkovnou v Litoměřicích.
Na závěr proběhla dražba soutěžních marmelád s tím, že
vydražené peníze budou použity na opravu kapličky.
Petr Panaš

9. 11. 2017 – 4. 2. 2018
Tajemství barokní knihy
Výstava představuje výrobní postupy i výzdobné techniky barokního knihařství. K vidění jsou
ukázky řemeslné dovednosti, která
z knih činí malá umělecká díla.
Před samotným svázáním knihy
ale předchází její vytištění, proto
výstava představí i dílny litoměřických knihtiskařů v období baroka.
Část výstavy je věnována rovněž
práci restaurátorů, kteří knihám
vracejí jejich původní krásu.
Doprovodný program k výstavě:
9. 12. (od 10.00) Ebru – tajemná technika Dálného východu
(přednáška). Na barokních knižních vazbách se můžeme setkat s
pestrou škálou dekorativních papírů. Mezi nimi vynikají pestrostí
i dekorativností papíry mramorované, nazývané též tragantové
nebo karagenové.
21. 12. (14.00–16.00)
Vyrobme si knížku II – tvořivá
dílna pro mládež a dospělé
Vyrobíme si knížku bez nutnosti
speciálního vybavení. Využijeme
tzv. koptskou vazbu. Objednávky
na tel.: 775 475 117.
6. 1. (14.00) Komentovaná prohlídka výstavy. Výstavou provedou restaurátorky Státního oblastního archivu Ltm. Prohlídku
doplní praktické ukázky.
6. 1. (14.00–16.00) Vyrobme si
knížku III – tvořivá dílna pro
děti i dospělé. Vytvoříme si knížku s využitím nejjednodušší sešitové vazby, dozvíme se také, co to
byl katunový tisk a využijeme ho
k výzdobě našeho výrobku. Bez
objednávky.
Pavlína Gutová, referent muzea
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ADVENT V LITOMĚŘICÍCH

PŘÍJEMNÝ ADVENTNÍ ČAS

✴ Út 19. 12. PETR KOTVALD & Orchestr – Vánoce hrajou glórijá. Za podpory dětského pěveckého sboru z Litoměřic. Od 19 hodin v Kulturním a konferenčním centru.

Vánoční trhy
15.12. - 22.12. 2017

✴ 1. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Program pro malé i velké (15.00 – 19.00).
✴ So 2. 12. Adventní jarmark v hradu. Kulturní program, prodejní i výstavní zboží apod.
✴ Ne 3. 12. BENEFIČNÍ KONCERT PRO NEVIDOMÉ
DĚTI. Na podporu hmatově ilustrovaných knížek vystoupí od 16 hodin v kostele Všech svatých G. Beňačková (soprán), J. Pustina (tenor) a M. Vašková (piano).
✴ 3. 12. Katedrála plná hudby. Netradiční zážitek vás čeká v 17 hodin v katedrále, kde v rámci adventního koncertu Ústeckého kraje vystoupí trubači z Pražského
hradu, pěvecký sbor Páni kluci, chrámový soubor Collegium hortensis a žesťové kvinteto Hudby Hradní stráže.
✴ Po 4. 12. Mikulášská ve sklepení. Na cestu
sklepením pod Mírovým náměstím za Mikulášem, čertem a Andělem spolu se soutěžemi a úkoly zve Rozmarýn
v 17 hodin. Více na www.ddmrozmaryn.cz
✴ 4. 12. Vánoční koncert skupiny FEŠÁCI.
Fešáci slaví 50 let. Od 19 h. v Kult. a konferenčním centru.
✴ 5. - 7. 12. VÁNOČNÍ JARMARK V DDM 9,00-12,00
a 13,00-15,00 hodin, vstup: 1,- Kč. Máte rádi Vánoce a s
nimi spojenou výzdobu? Přijďte se inspirovat, popřípadě
zakoupit vánoční dekorace vytvořené umělkyněmi lidové
tvorby či dalšími šikovnými lidmi.
✴ 8. 12. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
V DDM ROZMARÝN (16,00-18,30). Tradiční akce pro
rodiny s dětmi. Přijďte se předvánočně naladit a vyrobit si
pro své blízké dáreček, který potěší.
✴ 6. – 8. 12. Vánoce v Jiráskových sadech.
Před kavárnou Park Cafe občerstvení, nápoje, rukodělné
dárky v době od 12 do 17.30 hodin.
✴ Čt 7. 12. Rybovka zazní v Jezuitském kostele. Česká mše vánoční a vánoční písně z celého světa.
Publiku se od 17.30 představí Pěvecký sbor Úštěk. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován Diakonii ČCE.
✴ So 9. 12. Adventní jarmark v parku V. HAVLA. Adventní jarmark před kavárnou Fér kafé. Prodej originálních řemeslných výrobků s vánoční tematikou od 10
do 16 hodin.
✴ Út 12. 12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ. Koncert symfonického orchestru ZUŠ a Litoměřického festivalového sboru v Kulturním a konferenčním centru. Řídí Jiří
Knotte. www.mkz-ltm.cz
✴ St 13. 12. Česko zpívá koledy. Úderem 18. hodiny si zazpíváme vánoční koledy na Mírovém náměstí u
vánočního stromku. Pořádá Deník ve spolupráci s infocentrem.
✴ 15. – 22. 12. Vánoční trhy na Mírovém náměstí. Načerpejte inspiraci na vánoční dekorace a nakupte si drobné dárky pod stromeček. Děti potěší krásný
betlém, živá zvířátka, tvořivé dílničky a další program.
✴ So 16. 12. VÁNOČNÍ PLES
Oslava přicházejících Vánoc tancem a s přáteli v krásném
prostředí Kulturního a konferenčního centra. Hraje Big
Band Bonit. Připraven pestrý doprovodný program. Večerem provede Lumír Olšovský.
✴ Po 18. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA DDM ROZMARÝN
NA ZŠ LINGUA UNIVERSAL. Druhý ročník akce,
kde se před Vánoci předvedou děti z některých kroužků.
Vstup dobrovolný
✴ 18. 12. KONCERT SBORŮ ZŠ B. NĚMCOVÉ. Vánoční koncert Pánů kluků a všech oddělení sboru rozezní Varhanní sál Základní školy B. Němcové od 18 hodin.

VÁNOČNÍ PROGRAM - MÍROVÉ NÁMĚSTÍ LITOMĚŘICE

✴ St 20. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ. V divadle od 18 hod.
✴ So 23. 12. Živý Betlém s Betlémským průvodem. V 15.30 vychází z Mírového náměstí Betlémský
průvod. Od 16 hodin uvidíte „Živý Betlém“ na Dómu. Těšit se můžete na tradiční betlémský příběh za doprovodu
Bohušovické Scholy, jízdu na koních, velbloudech, občerstvení, betlémské světlo apod.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
✴ 24. 12. Vánoční zpívání s pěveckým sborem Cantica
Bohemica v podloubí radnice od 15 h.
✴ 26. 12. Vánoční zpívání s Pány kluky od 15 h. v katedrále
✴ 26. 12. Vánoční zpívání s Canticou Bohemicou od 16
hodin v kostele Všech svatých
✴ 1. 1. Novoroční koncert komorního sboru Syrinx,
červený kostel u Jiráskových sadů

Změna programu vyhrazena, časový posun možný.

HLAVNÍ vánoční bohoslužby
✴ Ne 24. 12.
16:00 Štědrovečerní mše svatá s rodinami, děkanský kostel
Všech svatých (Jan Baxant, biskup)
21:30 Půlnoční mše, děkanský kostel Všech svatých (R.D.
Józef Szeliga, děkan městské farnosti)
24:00 Půlnoční mše, katedrála sv. Štěpána (P. Jiří Hladík,
probošt)
✴ Pondělí 25. 12.
10:00 Vánoční bohoslužba, katedrála (biskup)
✴ Úterý 26. 12.
10:00 Svatoštěpánská poutní slavnost, katedrála (biskup)
✴ Neděle 31. 12.
16:00 Děkovná bohoslužba, katedrála (biskup)
✴ Pondělí 1. 1.
10:00 Novoroční bohoslužba, katedrála (biskup)

