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SLOVO STAROSTY

Milí přátelé,

aktuálně nejnáročnější
stavební akcí
je
rekonstrukce Palachovy ulice.
Rozhořčení
některých
obyvatel chápu. Lidé zde
již řadu měsíců žijí v prachu a obtěžuje je hluk stavebních prací. Na
druhou stranu rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla naprosto
nezbytná. Nebylo jednoduché obě
stavby skloubit s revitalizací ulice.
S jejími rezidenty jsme i nadále
připraveni komunikovat a řešit
nastalé, většinou jen těžko předvídatelné problémy. Vítáme každý
podnět. Zkušenosti z první etapy
nám pomohou v etapách následujících. Zatím si je třeba uvědomit,
že se stále jedná o stavbu a zjištěné
nedostatky díla, způsob jejich odstranění a kontrola plnění úkolů
zhotovitelem jsou předmětem
kontrolních dnů. Osobně věřím,
že až se Palachova ulice dokončí
a zazelená, bude jednou z nejhezčích ulic ve městě.
Důležitou zprávou pro vás je i
fakt, že od 1. května začne jezdit zdarma MHD. Zkuste ji více
využívat a my zase uděláme vše
pro vzvýšení počtu linek a jejich
lepší návaznosti. V té souvislosti musím vyzdvihnout fakt, že
naše autobusové nádraží bylo
vyhlášen Stavbou Ústeckého
kraje 2017. A v neposlední řadě
jsme získali další ocenění za
kvalitu veřejné správy. Mám z
nich radost.
Těšme se společně nejen z úspěchů města, ale i prvních jarních
dnů.
Ladislav Chlupáč

ČTĚTE UVNITŘ

Autobusové nádraží je Stavbou roku Ústeckého kraje (s. 2)
Město chce startovací byty pro
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Modernizace Palachovy ulice
budí rozpaky (str. 3)
Masarykovu školu ozdobí
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Kampaň pro seniory právě
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HRAD HOSTIL ŠTREITŮV „KDE DOMOV MŮJ“
Svět lidí z ulice, bez střechy nad
hlavou, představil v hradu vynikající
český dokumentární fotograf Jindřich Štreit. Výstava nazvaná příznačně „Kde domov můj“ dnes končí.
Účastníci březnové vernisáže měli jedinečnou příležitost setkat se s 71letým fotografem i na následné projekci celovečerního dokumentu, který o
Jindřichu Štreitovi natočila režisérka
Libuše Rudinská. Film s podtitulem
‚obyčejný svět neobyčejného muže‘ je
dosud nejniternější sondou do umělcova života. Litoměřice byly teprve
třetím místem, kde byl promítán.
Na 40 velkoformátových fotografií je výběrem ze souboru, který
vznikl v letech 2013-16. S porozuměním zachycuje svět lidí bez domova, svět, který společnost moc
nechce vidět. J. Štreit má za sebou
více než 1300 samostatných výstav,
vydal 35 publikací a zúčastnil se celé

„Vím, že fotograf tento stav změnit nemůže, ale může na něj aspoň upozornit. A
to je mojí snahou,“ uvedl Jindřich Štreit, pro jehož tvorbu je prakticky od začátku
jeho umělecké kariéry charakteristická silná sociální linka. Foto Eva Břeňová
řady sociálních projektů u nás i ve světě. Jako pedagog pokračuje na Slezské

MHD BUDE ZDARMA

Litoměřice berou životní prostředí a zdraví svých obyvatel
vážně. Od května zavádějí městskou hromadnou dopravu (MHD)
zdarma. A to i přesto, že pokladna
města přijde o statisíce korun ročně. Záměr získal v zastupitelstvu
podporu napříč politickým spektrem.
„Peníze nejsou všechno. Prašnost i hluk z automobilové dopravy zatěžují město i občany. Musíme podnikat kroky vedoucí ke
snížení intenzity dopravy. Věříme,
že bezplatnou MHD lidé začnou
více využívat,“ odůvodnil starosta
Ladislav Chlupáč rozhodnutí, které je v souladu s právě zpracovávaným Plánem udržitelné městské
mobility.

Tento krok vítá i vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler. „Čtyři
měsíce nepřetržitě monitorujeme
stav ovzduší na 12 místech. Již
nyní jsou zřejmé dva časové úseky, kdy se velmi výrazně zvyšuje
produkce emisí, a to v době od
7.30 do 8.30 hodin a od 15.30 do
16.30 hodin. Zvyknou-li si lidé
více využívat MHD, nepochybně
se to projeví na kvalitě ovzduší,“ je
přesvědčen vedoucí Gryndler.
Ruku v ruce s rozhodnutím o
bezplatné MHD kráčí i chystaná
změna koncepce v provozu MHD.
Od května budou zdarma v provozu dvě stávající linky (A a B). Město však počítá s jejich rozšířením.
Dokončení na straně 2

VÝLETNÍ LOĎ VYPLULA
Turistická sezóna klepe na dveře. Zároveň s tím došlo
ke spuštění pravidelné lodní dopravy mezi Litoměřicemi a Ústím n.L. Na první jízdu po Švestkové dráze vyrazí i motoráček. Provoz zahájí také víkendový cyklobus.
„Loď prvně vyplula na Velký pátek, kdy se po zimní
přestávce rozjela lodní doprava v úseku Ústí nad Labem - Litoměřice (linka 901) i v úseku Ústí nad Labem
- Hřensko (linka 902),“ informoval Luděk Jirman,
ředitel Destinační agentury České středohoří, jež má
lodní dopravu v gesci. Vodní cestou lze zdolat vzdálenost mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi za zhruba
tři hodiny, a to od 30. dubna do 11. listopadu vždy v

univerzitě v Opavě ve vzdělávání mladých autorů.
Miroslav Zimmer

DISKUSNÍ FÓRUM
DESATERO PROBLÉMŮ

Diskuzní fórum Desatero problémů Litoměřic se uskuteční 11. dubna
od 16 hodin v Kulturním a konferenčním centru. I letos mohou Litoměřičané přijít s náměty a výzvami,
co a jak zlepšit v našem městě, a vyjádřit svůj názor na dění v něm, upozornit na problémy a navrhnout možná řešení. Zároveň se dozví, jak jsou
řešeny problémy definované loni.
Prezentovány budou i návrhy projektů participativního rozpočtu a lidé
rozhodnou o realizaci jednoho z nich.
Při akci bude opět připraveno hlídání dětí, tombola, ochutnávka fairtradových výrobků a moštů a prezentace
produktů neziskových organizací.
Definované problémy ověří anketa. TOP problémy poté obdrží radní
a zastupitelé k dalšímu řešení. (vod)

sobotu a neděli nebo o státních svátcích.
Od 8. června přibudou páteční plavby a během letních
prázdnin (od 4. července do konce srpna) i středy a čtvrtky.
Loď odjíždí vždy v 9:20 z Ústí nad Labem – centrum a zpět
z Litoměřic pak ve 14:30. K dispozici jsou čtyři lodě s obvyklou kapacitou až 300 cestujících, které operativně zajistí
provoz na všech lodních linkách Ústeckého kraje. „Novinkou letošního roku je řada mimořádných plaveb, jakož i
plavby odpolední a večerní,“ upozornil Luděk Jirman.
Během léta loď popluje i za hranice kraje, například
do Mělníka nebo do Brandýsa nad Labem. Plavby jsou
určené milovníkům řeky. Vhodné je tyto plavby rozdělit
a část cesty podniknout na kole po Labské stezce. (kub)
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DOPRAVA / ÚZEMNÍ ROZVOJ

STAVBOU ÚSTECKÉHO KRAJE 2017 JE
VYHLÁŠENO AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

Ocenění převzal místostarosta Václav Červín (druhý zleva) a Venuše Město Litoměřice získalo na stavbu moderního autobusového nádraží dotaci
Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje, od vyhlašovatelů soutěže, ve výši 50 milionů korun a dalších 10 milionů korun uvolnilo z vlastního
zástupců kraje a sponzorů.
Foto Andrea Neckařová rozpočtu.
Foto Karel Pech
Litoměřické autobusové nádraží bylo vyhlášeno Stavbou Ústeckého kraje 2017. Ocenění převzali 20. března místostarosta Václav
Červín a Venuše Brunclíková, vedoucí odboru
územního rozvoje městského úřadu. Vyhlašování výsledků 7. ročníku soutěže se uskutečnilo v Krajském úřadu Ústeckého kraje.
Účelem a posláním sedmého ročníku přehlídky bylo nalézt a ocenit nejkvalitnější stavbu reprezentující kulturu stavitelského umění v Ústeckém kraji v časovém rozmezí leden
2014 až prosinec 2016. Do finále se dostalo
pět staveb. Dle odborné poroty se sešla řada
aspektů, které dostaly „Modernizaci a dostavbu autobusového nádraží Litoměřice“ na
první místo. „Nástupiště využívá nadčasového designu a novodobé technologie. Cestující

jsou perfektně informováni díky komplexnímu ozvučovacímu informačnímu systému,
který je zabudován do nosné konstrukce,“
kladně hodnotil Zbyněk Pěnka, předseda
Okresní hospodářské komory v Litoměřicích.
Porota dále ocenila parkoviště pro 80 automobilů, místa pro vozidla taxislužby, nové
sociální zařízení a využití kvalitních povrchů,
díky kterým byla snížena prašnost. Město získalo na stavbu dotaci ve výši 50 milionů korun a 10 milionů korun uvolnilo z vlastního
rozpočtu.
„Vyznamenání autobusového nádraží nás
velmi těší. Přestavba nebyla jednoduchá a
projekt prošel několika úpravami. Výsledek
plní svůj účel a ocenění je toho důkazem,“
neskrýval radost z výhry Václav Červín. Au-

tobusové nádraží se uvedlo do provozu v říjnu roku 2015.
Na druhé příčce se umístila „Revitalizace
sportovní haly v Litvínově“ a na místě třetím
projekt „Velemyšleves – obchvat a přemostění
Chomutovky“.
Litoměřice nezískaly cenu za Stavbu Ústeckého kraje poprvé. Za rok 2011 ji obdržel
nový Domov pro seniory na Dómském pahorku. A v roce 2015 byl vyhlášen Stavbou
Ústeckého kraje 2013 gotický hrad.
Soutěž vyhlašuje od roku 2002 Okresní
hospodářská komora v Litoměřicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve
stavebnictví ČR.
Andrea Neckařová

ČIŠTĚNÍ ULIC ZAČÍNÁ, MHD BUDE ZDARMA
ze strany 1
Kč), v roce 2015 město doplácePOZOR NA ODTAHY AUT Dokončení
„Rádi bychom zavedli dvě nové lo 3,1 mil. (vybrané jízdné činilo

Čištění ulic po zimě začalo. Ručním úklidem procházejí chodníky již od
půlky března. Stroje na čištění silnic vyjely 3. dubna. Občané jsou o úklidu
informováni sedm dní předem dopravním značením, které rozmísťují pracovníci Technických služeb města Litoměřice (TSM).
„Ulice prochází strojním a ručním zametáním, následně se umyje. V letním období jsou ulice zkrápěny, aby se zabránilo prašnosti,“ sdělil ředitel
TSM Ivo Elman. Jako první jsou 3. a 4. dubna uklízeny komunikace bloku
č. 3 Dalimilova – pod Mostnou horou, a to bez páteřní ulice Dalimilova
z důvodu pokračování rekonstrukce kanalizace a vody. Na řadu 5. dubna
přijde Miřejovická stráň, 9. a 10. dubna Kocanda a 11. a 12. dubna ulice
Kozinova. Každá ulice by měla být uklizena jednou za čtyři až šest týdnů.
V loňském roce bylo odtaženo 331 vozů řidičům, kteří v této souvislosti
nerespektovali dopravní značení. Automobily jsou umisťovány v areálech
TSM, kde si je mohou majitelé vyzvednout. Na místě musí zaplatit poplatek
za odtah, který činí 1500 Kč. Pokud se však řidič nedostaví, druhý den je
automobil vrácen na původní místo, a poplatek za odtah se tím dvojnásobí.
„Dále mohou na auta strážníci nasadit botičku, nebo umístit předvolání
pro nepřítomného řidiče,“ informoval velitel Městské policie Litoměřice
Ivan Králik. Nedodržení dopravního značení řeší policie jako přestupek
pokutou 200 až 300 Kč.
(nec)
TERMÍNY ČIŠTĚNÍ NA DUBEN A KVĚTEN:
3. – 4. 4. Dalimilova – Pod Mostnou horou, 5. 4. Miřejovická stráň, 9. – 10.
4. Kocanda, 11. – 12. 4. Kozinova, 16. – 17. 4. Revoluční, 18. – 19. 4. A. Muchy,
23. – 24. 4. Pokratice, 25. – 26. 4. Bojská, 2. – 3. 5. Štursova, 4. 5. Pobřežní, 9. –
10. 5. Stránského, 11. 5. Pražská, 14. – 15. 5. Palachova, 16. – 17. 5. Kocanda,
21. – 22. 5. Dalimilova – Pod Mostnou horou, 23. – 24. 5. Kozinova, 28. – 29. 5.
Revoluční, 30. – 31. 5. A. Muchy. Pozn.: Čištění probíhá v blocích
Kompletní harmonogram čištění ulic je zveřejněn na webových stránkách města.

linky, které cestující zavezou pravidelně do Obchodního centra Na
Soutoku a ke Kauflandu, ale také do
centra na Mírové náměstí, což dovolí využití menšího autobusového vozidla,“ přiblížil místostarosta
Pavel Grund. Provoz těchto linek
však již pravděpodobně zajistí až
nový dopravce vzešlý z připravovaného otevřeného výběrového řízení. „Konkrétní podmínky soutěžní
dokumentace pro MHD na příštích
deseti let týkající se počtu linek,
přesných tras i jízdních intervalů
schválí rada města v průběhu roku
2018,“ doplnil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
městského úřadu Jan Jakub.
Město na provoz MHD každoročně doplácí. V roce 2017 to
bylo celkem 4,4 milionu korun
(vybrané jízdné činilo jeden milion korun, celkové náklady dosáhly 5,4 mil. Kč), za rok 2016
se jednalo o částku 3,8 mil. (vybrané jízdné činilo 1,1 milionu
korun a celkové náklady 4,9 mil.

1,2 milionu Kč, celkové náklady
4,3 mil. Kč). Z uvedených čísel je
zřejmé, že výběr jízdného, stejně
jako počet přepravených osob, v
průběhu posledních třech let klesal a celkové náklady rostly (počet přepravených osob byl v roce
2015 celkem 227 132 cestujících, v
roce 2016 celkem 222 285, v roce
2017 celkem 213 049 cestujících).
Od zavedení bezplatného jízdného si město slibuje zvýšení počtu
cestujících využívajících MHD a
úbytek automobilů lidí využívajících auta k cestě po městě.
Do května na linkách platí
schválený tarif, dle kterého mají
jízdu zdarma senioři nad 70 let,
držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
děti v doprovodu dospělé osoby
do 6 let věku nebo také držitelé
Jánského plakety (stříbrná, zlatá)
či Zlatého kříže Českého červeného kříže. Poloviční jízdné pak platí děti od 6 – do 15 let věku. Od 1.
května 2018 je jízdné zdarma pro
všechny cestující.
(hroch, eva)

ÚZEMNÍ ROZVOJ

V SOUTĚŽI MĚSTO PRO
BYZNYS JSME USPĚLI

Litoměřice jsou čtvrtým nejlepším
městem pro podnikání v Ústeckém
kraji. Vyplynulo to z nedávného výzkumu s názvem „Město pro byznys“,
který již podesáté porovnával podnikatelský potenciál měst a obcí ČR.
Celkem bylo do výzkumu zapojeno šestnáct měst z kraje. První příčku
obsadil Děčín, druhou Teplice a třetí
pak Lovosice. Na posledním místě se
umístila Kadaň. Litoměřice se dlouhodobě drží mezi nejlépe hodnocenými městy.
„I za bramborovou medaili jsme
rádi," říká s úsměvem tajemník městského úřadu Milan Čigáš, který podnikatele zve v měsíčních intervalech
na setkání, kde si vzájemně sdělují
poznatky a hledají co nejpřívětivější
cestu k další spolupráci. Radnice také
na svých stránkách zřídila samostatnou sekci pro podnikatele.
Analytici agentury Datank, která
za výzkumem stojí po datové stránce,
dělí své hodnocení do dvou hlavních
kategorií. Jednou z nich je podnikatelské prostředí, druhou pak přístup veřejné správy. Hodnocení je založeno
na mnoha kritériích, mezi která patří
například podíl malých, středních i
velkých firem ve městě, vzdálenost od
dálnice či nezaměstnanost. Důležitá
je také výše průměrného platu či daně
z nemovitosti pro podnikatele. Kladně je hodnoceno například množství
zahrad, lesů či vodních ploch. (bub)
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MĚSTO CHCE STARTOVACÍ
BYTY PRO MLADÉ RODINY

Projekt na výstavbu 52 startovacích
bytů o průměrné rozloze 50 metrů
čtverečních chystají Litoměřice. Vybudovány by měly být z bývalé vojenské ubytovny v Jiříkových kasárnách.
Zastupitelé schválili podání projektové
žádosti do dotačního programu Ekoinovace vypsaném Státním fondem
životního prostředí. Učinili tak poté,
co město uspělo v prvním kole výzvy
a jeho vedení věří, že by mohlo být
úspěšné i při závěrečném hodnocení.
Pokud se tak stane, v litoměřických
kasárnách vznikne první tzv. aktivní
veřejná budova v České republice.
Objekt je totiž koncipován jako „energeticky aktivní“. „Což znamená, že by
měl spotřebovávat méně energie, než
sám vyrobí,“ vysvětlil místostarosta
Karel Krejza. „V plánu je instalace
fotovoltaické elektrárny jak na střeše,
tak na plášti budovy, renovace objektu v pasivním energetickém standardu, využití dešťové i odpadní vody či
napojení na akumulační systém a systém elektromobility,“ upřesnil energetický manažer města Jaroslav Klusák.
K realizaci projektu vyčísleného
na 108 milionů korun však dojde
pouze v případě získání dotace ve
výši 48 milionů korun, což je 44,5%
z celkových nákladů. Zda bude město

Místostarosta Karel Krejza před objektem, který dříve sloužil jako vojenská ubytovna.
Foto Eva Břeňová
úspěšné, se dozví na podzim. Pokud
ano, stavbu zahájí na počátku příštího
roku a ukončí na konci roku 2020.
Radnice tak reaguje na přání veřejnosti, která při diskusních fórech
upozorňovala na nedostatek tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny. Takto koncipované bydlení má být právě
pro mladé rodiny cenově dostupné.
Nevýhodou projektu se na druhou
stranu zdají být vysoké náklady města

ROZPOČET UŽ JE „ROZKLIKÁVACÍ“

Zajímá vás, jaký příjem a výdej financí má město?
Jakými částkami přispívá školám nebo na ochranu
životního prostředí? Odpovědi nejen na tyto otázky
o hospodaření města nabízí v únoru spuštěný rozklikávací rozpočet. V Litoměřicích tak pokračuje
trend zvyšování transparentnosti. Cílem služby je
nabídnout lidem informace o způsobu hospodaření
s veřejnými finančními prostředky.
„Nyní jsou v databázi dostupné údaje za roky

2015 až 2017. Rychle a přehledně se tu občan seznámí s rozpočtem města,“ vysvětluje Iveta Zalabáková,
vedoucí ekonomického odboru. Jedná se o informace, které jsou čerpány z oficiálních výkazů města o
plnění rozpočtu, které obce předávají Ministerstvu
financí v požadovaném členění, tj. podle metodiky
celostátní rozpočtové skladby. Údaje obce zasílají
měsíčně, takže v těchto intervalech budou data průběžně doplňována. V rámci rozklikávacího rozpočtu

na rekonstrukci vybydleného objektu.
„Díky moderním technologiím, které
chceme použít, však bude podíl města
za 20 let zaplacen,“ vysvětlil místostarosta Krejza.
O tom, komu přesně budou byty
určeny a jakým způsobem je město
rozdělí mezi žadatele, není rozhodnuto. „Toto téma otevřeme až v případě
realizace projektu,“ dodal starosta Ladislav Chlupáč.
Eva Břeňová

se tedy jedná o jiný pohled na rozpočet města, než
jsou občané dosud zvyklí z dokumentů o plnění
rozpočtu zveřejňovaných na stránkách města v sekci
Rozpočet a hospodaření. Tam jsou údaje uváděny
v členění podle jednotlivých odborů a konkrétních
položek příjmů a výdajů. Rozklikávací rozpočet
proti tomu představuje komplexnější pohled - např.
výdaje města podle jednotlivých oblastí, do kterých
jsou finance směřovány (školství, zdravotnictví, kultura, apod.). Další nespornou výhodou je možnost
operativního sledování vývoje příjmů a výdajů rozpočtu s využitím časových řad.
(eva, hroch)

NOVÉ ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE
ZAPLATÍ MĚSTO ZE SVÉHO
Několik sportovních klubů a turistický oddíl mládeže se ještě letos dočkají nového zázemí. Zastupitelé rozhodli, že rekonstrukci jednoho z bývalých vojenských objektů v kasárnách Dukelských hrdinů opraví z prostředků města. Učinili tak poté, co ani potřetí neuspělo město s žádostí
o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z důvodu
vysokého množství podaných žádostí výrazně převyšujících alokované
prostředky.

Na technický stav objektů v kasárnách, stejně jako na jejich zabezpečení,
dohlíží zaměstnanec města Zdeněk Roušal. Foto Eva Břeňová

„Projekt, jehož realizace si vyžádá zhruba 6,4 milionu korun, je již připravený. Co nejdříve začneme s opravami. Předpokládám, že nejpozději
v září budou moci kluby nové zázemí využívat,“ informoval místostarosta Karel Krejza. Projekt reflektuje požadavky sportovních klubů, zohledňuje členské základny a plány rozvoje. Nové zázemí zde najde Karatedó
Steklý, Potápěčský klub Kraken. SK Box Litoměřice, Beach Club Litoměřice a Turistický oddíl mládeže Litomíci. Beachvolejbalisté již svépomocí
opravili před dvěma lety v kasárnách chátrající hřiště, které jim město
pronajalo za symbolickou částku. Výsledkem jsou tři zbrusu nová, oplocená hřiště na plážový volejbal, u nichž nechybí ani posezení, sprcha a
malý bazének.
(eva)
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TÉMA: PALACHOVA ULICE

MODERNIZACE PALACHOVY ULICE
Průběh prací Palachovy ulice je terčem
kritiky některých místních obyvatel – někdy
oprávněně, jindy neoprávněně. Skutečností
zůstává, že rozsahem jde o nejvýznamnější
a stavebně nejnáročnější akci posledních let
realizovanou městem Litoměřice. Dokončena má být na konci srpna letošního roku.
Pojďme si nyní společně shrnout fakta a vysvětlit některé diskutované skutečnosti.
„Nejprve si je třeba uvědomit, že jde o tři
stavebně rozsáhlé a náročné akce realizované
rozdílnými subjekty při jedněch výkopových
pracích - rekonstrukce sto let staré kanalizace
(SČVaK), vodovodu (SVS) a samotná revitalizace Palachovy ulice (město) – a to během 1,5
roku,“ upozorňuje místostarosta Václav Červín.
Realizace díla je rozdělena do tří etap, přičemž
částečně ukončena byla v souladu s projektem
první etapa. K převzetí investorem dosud nedošlo. Stane se tak až po odstranění drobných
nedostatků, které nelze při takto rozsáhlé stavbě vyloučit. „Nicméně s ohledem na dopravu
v sousedních ulicích, jimiž vedly objízdné trasy,
včetně autobusů, jsme vydali k I. etapě povolení
k předčasnému užívání stavby. Nikoliv konečný
kolaudační souhlas, který bude na pořadu dne
až po realizaci všech etap stavby,“ upozornil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
městského úřadu Jan Jakub.

POHLED DO HISTORIE
Vraťme se ale o několik let zpět. Příprava stavebních úprav ulice Palachova byla zahájena již
v roce 2013 koordinačními jednáními se správci
a vlastníky inženýrských sítí. Na této spolupráci
se podílí od začátku mnoho zainteresovaných
osob. „Nebylo jednoduché přesvědčit majitele sítí, aby připravili investice do rekonstrukcí
svých zařízení v naplánovaném čase,“ vrací se
do historie vedoucí odboru územního rozvoje
městského úřadu Venuše Brunclíková. Projektová dokumentace, vznikající na základě návrhu
městského architekta docenta Mužika a po mnoha jednáních s odborem dopravy a hlavně s Dopravním inspektorátem Policie ČR a Státní památkovou péčí, doznala určitých změn. Všechny
požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace, na kterou bylo vydáno stavební povolení v září roku 2016.
Město hledalo od roku 2013 možnosti financování samotné rekonstrukce celé ulice (původně vyčíslené na cca 40 milionů korun a nakonec
vysoutěžené za 22 milionů korun) dosti obtížně.
Neexistují totiž dotační tituly na opravy místních
komunikací a rekonstrukce. Přitom bylo zřejmé,
že přechody na všech křižovatkách neodpovídaly platným normám a stala se zde řada dopravních nehod. Nakonec právě na zvýšení bezpečnosti se městu podařilo dotaci získat. „Proto je
celá rekonstrukce pojata v duchu sdíleného prostoru vedoucímu ke zklidnění a zpomalení provozu,“ upozorňuje místostarosta Václav Červín.
V rámci žádosti o dotaci bylo nutnou a nezbytnou podmínkou zpracování „Auditu bezpečnosti pozemních komunikací“. Vypracován byl
nezávislým odborníkem, pracovníkem Fakulty
dopravní ČVUT v Praze. Dospěl k závěru, že
projekt z pohledu bezpečnosti provozu vyhovuje. Návrhy drobných úprav projektant zapracoval
a okomentoval.

Hlavní část stavebních prací nyní probíhá na křižovatce ulic Palachova a Křižíkova.

ZPŮSOB PARKOVÁNÍ
Jednou z kritizovaných věcí je způsob parkování. „Šikmé parkovací stání pro automobily navržené k zajíždění couváním považuji za naprosto
nevhodné,“ domnívá se například zastupitel Petr
Kubec. Podle něj snižuje plynulost dopravy a
z výfuků jsou vypouštěny emise přímo pod okna
domů rezidentů, respektive přímo mezi tudy procházející chodce. Podle dopravních expertů jde
však o nový trend, který vede k vyšší bezpečnosti.
Záměrem bylo navýšení počtu parkovacích
stání a zpřehlednění manévrů. Zajíždění do šikmých stání couváním je požadavkem Dopravního
inspektorátu Policie ČR a i z pohledu projektanta
se jedná o bezpečnější pohyb. „Především při výjezdu ze stání je schopen řidič lépe vidět z vozu
a reagovat na dopravní situaci. Zajetí zádí vozidla
směrem k chodníku také umožňuje bezpečné vyložení věcí z kufru vozidla, bezpečné směrování
dětí k chodníku, k němuž vede jediná cesta od
automobilu. Děti jsou totiž od vozovky blokovány
otevřenými dveřmi vozidla. V případě původních
podélných stání, která se ve většině ulice nacházela, také docházelo k úniku výfukových plynů směrem k chodníku,“ jmenuje pozitiva projektant.
„Šikmá parkovací stání pro zajíždění couváním
jsou nejen bezpečnější, ale již deset let bezproblémově fungují v Litoměřicích v ulicích Tylova
a Eliášova. I z hlediska integrovaného záchranného systému je tento systém využívá ve velkých
firmách u nás i v Evropě dokonce povinně. Automobily opustí bezpečně svá parkovací místa a
hlavně mnohem rychleji,“ dodává investor.
Rezident Petr Kubec přesto nesouhlasí a přidává zkušenost z praxe. „Nejprve musíte zastavit, dovolí-li vám to vůz za vámi, pak i couvnout.
Doprava stojí. Když vám vůz za vámi couvnout
nedovolí, nezaparkujete. Při dané šíři silnice při
couvání na plný „rejd“ zasahujete levým předním kolem i nárazníkem do protisměru. Zastavíte tak dopravu v obou směrech, což je nebezpečné. Často to již nyní řidiči řeší tím, že v rozporu
s předpisy parkují „po čumáku“ z protisměru,
„přes plnou čáru“. Oproti tomu najíždění předem žádná rizika nepřináší a vycouvat (potencionálně nebezpečný manévr) můžete svobodně,
když NIC nejede! Neomezíte dopravu ani bezpečnost,“ zlobí se doktor Kubec.

VEGETAČNÍ OSTRŮVKY
Naopak upozornění občanů, že vegetační ostrůvky určené pro výsadbu stromů ukrajují prostor z parkovacích míst, nikdo nezpochybňuje.
„Jde o chybu, které jsme si v průběhu realizace
první etapy nevšimli. Dojde k předláždění tak,
aby se vždy jeden vegetační ostrůvek nacházel

mezi dvěma parkovacími místy, nikoliv uprostřed jednoho jako dosud. Takto zde bude možno
pohodlně parkovat,“ vysvětlil stavební technik
odboru územního rozvoje Ladislav Pošík, který
zároveň děkuje všem občanům za připomínky k
realizaci první etapy. Věří, že nedostatky, které se
zde objevily, se již nebudou opakovat v etapách
následujících.
Kritiku si vysloužil i fakt, že vegetační ostrůvky budou obtížně udržovatelné, protože nejsou
chráněny obrubníky a rozjíždějí je kola automobilů. „Pokud řidiči nejsou schopni dodržet
základní pravidla provozu, parkují v obloucích
křižovatky či najíždějí na zeleň, tak v podstatě
nic nepomůže. Ostrůvky naopak rozbíjí fádnost
zpevněných ploch,“ zlobí se autor projektu Josef
Filip. Faktem zůstává, že v zelených ostrůvcích
nemá automobil co dělat a takovéto porušení
předpisů se musí pokutovat.
Co se týče dosud provedené výsadby stromů,
město je nepřevzalo. Pozastavuje se nad kvalitou stromů, výškou nasazení koruny, průměrem
apod. Po zhotoviteli požaduje odborný posudek
o splnění projektové dokumentace.

Současný stav je nevyhovující. Dojde proto k předláždění vegetačního ostrůvku tak, aby se nacházel
mezi dvěma parkovacími misty, nikoliv uprosřed
jednoho jako v první části Palachovy ulice.

REKLAMACE DLÁŽDĚNÍ
Kruhové posezení před kinem Máj pak bylo
jednou z chyb zhotovitele. Úpravy provedl v rozporu s projektem a musel předělávat na vlastní
náklady. Pro splnění požadavku na velikost kruhové lavičky před kinem zhotovitel doobjednal
výrobu dalších čtyř částí lavičky tak, aby splnily
požadované rozměry (nejedná o typizovaný výrobek). Obdobně byl nucen postupovat i v případě řady dalších míst, která například byla
nekvalitně zadlážděna a město při pravidelných
kontrolních dnech striktně vyžadovalo nápravu.

ŘEŠENÍ PŘECHODŮ
Za zcela nepřehledné označil zastupitel Kubec, který je zároveň i rezidentem ulice, nové
přechody pro chodce. Podle jeho názoru jsou
nedostatečně osazeny jak vodorovným, tak i
svislým dopravním značením. Projektant tyto
výtky označuje za neopodstatněné. „V prostoru
rozlehlé křižovatky u ulice Palackého a Tolstého
došlo k vysazení chodníkových ploch, zmenšení
křižovatky a byla vyznačena místa pro přecházení, která jsou i jasně odlišena barvou dlažby.
Místa pro přecházení jsou zkrácena oproti původním nebezpečně dlouhým přechodům bez
ochranných ostrůvků na normovou hodnotu,
jsou řádně vyznačena i pro nevidomé a slabo-

ÚZEMNÍ ROZVOJ
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BUDÍ U ČÁSTI REZIDENTŮ ROZPAKY
stanoviska odboru životního prostředí městského úřadu nemá zvolené osvětlení vliv na životnost stromů a jiné zeleně. Na druhou stranu
jsou obyvatelé, kteří navržené osvětlení chválí.
„Žiji zde od dětství a způsob nasvětlení ulice se
mi líbí. Zároveň vítám, že zde byla instalována
úsporná LED světla,“ pochvaluje si například Filip Hrbek. Intenzita osvětlení však podle vedení
města ještě projde na přání rezidentů revizí s cílem najít řešení přijatelné pro všechny. V úvahu
přichází výměna žárovek vydávajících teplejší
odstín a tlumení světel po 22. hodině.
V ulici jsou dva přechody pro chodce vyznačené
zebrou a poté několik přechodových míst značených vodícími čarami.
zraké osoby, jsou bezbariérová a hlavně odlišena
barevně i materiálově,“ stojí v jeho stanovisku.
Křižovatkové plochy jsou také vyvýšené. Což
je dle některých obyvatel nevhodné pro zimní
údržbu, neboť prý nebude zřejmé, kde se po zasněžení nachází chodník a kde silnice. „Zvýšené křižovatky jsou již několik let v ulicích Kaštanová, Akátová i Broskvová a žádné problémy
technické služby města zodpovědné za úklid neregistrují. Stejně jako s vyvýšenými přechody u
základních škol v ulici B. Němcové a U Stadionu,
před Centrální školní jídelnou, v ulicích Dalimilova a Macharova,“ oponuje investor.

INTENZITA OSVĚTLENÍ
Někteří obyvatelé Palachovy ulice žijící v místě křižovatky ulice s Tolstého kritizují intenzitu a
typ zvoleného osvětlení. Návrh osvětlení však byl
proveden v souladu s platnými předpisy a byly
doloženy i výpočty nasvětlení. Stejně tak podle

CHARAKTER ULICE
„Nejde o slibovaný “bulvár v historickém kontextu”, ale o gigantickou kameno - betonovou
plochu, s výrazným protěžováním parkovacích
ploch před obyvatelností, pohybem osob, přátelskostí a “teplotou” prostředí,“ zazněla kritická
slova na zastupitelstvu. Podle projektanta však
došlo k výraznému zmenšení ploch vozovek,
především v křižovatkách. Plochy pro pohyb
osob jsou dnes podstatně větší než plochy pro
vozidla. Barva dlažby na chodníky byla vybrána
právě z důvodu „teploty“ prostředí.
STATIKA DOMŮ
V pondělí 19. března se uskutečnila na radnici schůzka zástupců města, dodavatele stavby
a projektanta s nespokojenými obyvateli Palachovy ulice. Podle některých z nich se již vlivem těžké techniky a následných otřesů objevily trhliny na fasádách přilehlých domů. Město
ústy místostarosty Václava Červína přislíbilo, že
zajistí nezávislého odborníka, který vypracuje
posudek. "Pokud prokáže, že se tak stalo vlivem
stavby, poskytne radnice pomoc všem majitelům
poškozených domů tak, aby se případné náhrady

AUTORŮM PETICE VADÍ
HERNY V MASARYKOVĚ ULICI

Petici občanů žádajících přijetí obecně závazné
vyhlášky, jež znemožní vznik nových heren na území města, projednávali zastupitelé. Pod dokument
se podepsalo 444 lidí.
„Iniciovala jsem ji po zprávě, že by v prostorách
bývalé masny v Masarykově ulici měla vzniknout
nová herna, přestože v této části ulice již dvě herny
jsou, ačkoliv se skrývají pod názvy Bar No1 a Star
Arena,“ uvedla podnikatelka Marie Eisová, která
zde provozuje obchod s dětskou obuví. Zároveň
kritizuje fakt, že návštěvníci heren z nich vycházejí
kouřit ven, kde se shlukují a chovají nevhodně ke
kolemjdoucím. De facto vyjadřuje obavy z toho,
aby se z ulice nestalo místo, kterému se lidé začnou
vyhýbat.
Vedení města na tuto situaci ještě před projednáním reagovalo instalací mobilní kamery v Masarykově ulici. Kamera podle velitele městské policie
však po měsíci provozu neprokázala mimořádnost
situace. „Pravdou je, že návštěvníci heren chodí
ven, kde se shlukují, kouří a mnohdy i hlučí. To je
ale problém protikuřáckého zákona, který řešíme
na řadě míst v Litoměřicích,“ říká velitel městské
policie Ivan Králik.
Navrhované přijetí vyhlášky, která znemožní
vznik nových heren na území Litoměřic, není s
ohledem na stanovisko a postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže možné. Tímto způsobem

byla koncipována dřívější vyhláška města o regulaci hazardu, která stanovovala určitý počet míst,
kde jsou herny povoleny a více jich být nemohlo.
„Ministerstvo vnitra shledalo vyhlášku v souladu
s právními předpisy. Ovšem Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže zastává názor, že takovýmto
pozitivním výčtem dochází ke zvýhodňování jedněch podnikatelů před druhými, a je tak narušena
hospodářská soutěž,“ připomněla právnička městského úřadu Martina Skoková. Za nerespektování
tohoto výkladu by městu hrozila pokuta.
Tři herny, které na Masarykově ulici v současné době existují a provozují hazardní hry v barech podle zrušeného loterijního zákona, mají vydaná povolení od
Ministerstva financí, která skončí nejpozději v roce
2019. „Nejsou to tedy herní prostory podle zákona
č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ale vztahují
se na ně pouze některá ustanovení tohoto zákona.
Město je nemůže pravidelně a důsledně kontrolovat. Tato pravomoc byla od 1.1.2017 obcím a městům odňata a převedena na Celní správu,“ upozornil tajemník městského úřadu Milan Čigáš.
Zastupiteli však byl vyslyšen požadavek na
přijetí zákazu heren v blízkosti škol. Pověřili
městský úřad přípravou návrhu vyhlášky, která
bude regulovat vznik herních prostorů v blízkosti škol.
(eva)

škody nemuseli u Eurovie domáhat jednotlivě,"
ujistil místostarosta. Zároveň slíbil, že obdobná
schůzka s rezidenty, kde zazní aktuální informace o průběhu stavby, se bude opakovat.

DOBA REALIZACE
Zhruba 1,5 roku dlouhá doba realizace tří stavebně náročných projektů je podle obyvatel Palachovy ulice neúměrně dlouhá.
Na staveništi probíhala od roku 2016 rekonstrukce plynovodu a od roku 2017 rekonstrukce
kanalizačního řadu a všech vodovodních, kanalizačních a dešťových přípojek a až následně
rekonstrukce celé ulice. Na jedné straně stavbu
právě všechny přípojky zdržují, ale díky vstřícnosti SČVK byly vybudovány nové přípojky a
následně nebude ničena nová komunikace.
„Harmonogram prací je stanoven vždy dle prováděných technologií a v tomto případě byl
rozdělen do třech navazujících etap. Termíny stanovené pro výstavbu dodržujeme. Někdy se může
zdát, že na místě nikdo není, ale to neznamená, že
se nepracuje. Materiály musejí zrát, tvrdnout apod.
Navíc v tomto konkrétním místě jsme operativně
s investorem řešili postup prací, kdy po odkrytí povrchů byly zjištěny jiné skutečnosti než v projektu,“
dodává za zhotovitele stavby, tedy společnost Eurovia, její tisková mluvčí Iveta Štočková.
Dle zákona v rámci staveb za provozu je třeba zajišťovat přístup k nemovitostem, nikoliv však příjezd
k nim. Náhradní parkování rezidentů město zajistilo
v Teplické ulici, kde si od Českých drah pronajalo
dostatečně velkou plochu. Co se týče chodců, chodníky zůstávají po úsecích na obou stranách střídavě
průchozí, a to podle postupu prací.
Text a foto Eva Břeňová

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Čtyři vlastní
projekty
navrhují
letos obyvatelé Litoměřic v rámci tzv.
participativního rozpočtování. O tom,
který nakonec bude realizován, rozhodne
na základě hlasování veřejnost v průběhu
diskusního fóra „Desatero problémů
Litoměřic“, které se uskuteční 11. dubna v
Kulturním a konferenčním centru. Město
je připraveno z rozpočtu vyčlenit 200 tisíc
korun.
Veřejnost bude vybírat z následujících
projektů: „Částečná rekonstrukce dětských
šaten v krytém plaveckém bazénu“, „Hry
na chodník pro malé i velké“, „Chytré Litoměřice – využití internetu věcí pro bezpečnější, komfortnější a moderní město“ či
„Zelená oáza ve středu města“.
Každý z projektů reflektuje jiné téma – revitalizaci vnitřních i venkovních prostor, využití internetových nástrojů pro monitoring
a řízení hluku a světelného smogu, či vybudování jednoduchých dětských a dospělých
hřišť v různých částech města. „Všechny
náměty jsou velmi zajímavé a podporu si
zaslouží,“ konstatovala Irena Vodičková,
koordinátorka Zdravého města Litoměřice.
Loni byla v rámci participativního rozpočtování vybudována Bosá stezka v areálu
ZŠ U Stadionu, předloni lanová dráha na
úpatí Mostné hory.
(bub)
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VEŘEJNÁ SPRÁVA

MĚSTO PŘI HLEDÁNÍ PROVOZOVATELE
NEMOCNICE VKROČILO DO DALŠÍ FÁZE

Město se při hledání ekonomicky silného provozovatele nemocnice dostává do další fáze. Po úspěšně provedené změně právní formy (z příspěvkové
organizace města na akciovou společnost) nyní připravuje zadání podmínek
výběrového řízení (dále jen VŘ). Výsledkem má být pachtovní smlouva na
pronájem (pacht) nemocnice na dvacet let. Po dvouhodinové diskusi na toto
závažné téma zastupitelé naprostou většinou hlasů přijali 1. března informaci
o chystaném postupu.
„Správný postup vedení nemocnice, stejně tak jako dohled města nad celým procesem zaručuje možnost výběru nejlepší nabídky v chystaném VŘ,“
upozornil výkonný ředitel nemocnice Radek Lončák. Následně vyjmenoval tři
fáze VŘ. První je kvalifikační, která vymezí okruh účastníků na základě stanovených kvalifikačních předpokladů. V rámci druhé proběhne dialog s účastníky zejména o smluvních a technických podmínkách plnění. „Ke každému
přistoupíme se stejnou sérií otázek. Jednání se bude v souladu s legislativou
a s ohledem na transparentnost celého procesu nahrávat,“ ujistil právník Petr
Šustek, člen Legislativní rady vlády, který působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a celé řízení pro město připravuje. Výsledkem bude zadávací do-

JDEME PŘÍKLADEM

Jako příklad dobré praxe ostatním
obcím byl vybrán litoměřický městský úřad v souvislosti s používáním
softwarových produktů Office.
Radnice byla totiž jedním z prvních měst v republice, které začalo
plně využívat produktu Office 365
společnosti Microsoft. Proto si společnost, která produkt dodala, vybrala
úřad jako vzor ostatním a se zástupci
města natáčela krátký film. Zavedení
systému bylo úkolem pro loňský rok a
je dobrou vizitkou úřadu, že jej úspěšně realizoval a nyní i prezentuje.
Město licence Office 365 soutěžilo
transparentně prostřednictvím Ministerstva vnitra v rámci Dohody o
centralizovaném zadávání.
(bub)

kumentace a návrh samotné pachtovní smlouvy. V průběhu třetí fáze účastníci
podají nabídky, které zadavatel posoudí a vyhodnotí s cílem vybrat vítěze.
Základními objektivně měřitelnými kritérii mají být výše pachtovného (nájmu) a výše investic, subjektivně měřitelným kritériem plán rozvoje nemocnice. Požadavkem města bude zachování péče minimálně ve stávající kvalitě a
rozsahu, a to po dobu pěti let. Právě pětiletá lhůta se některým zastupitelům
zdála být nedostatečná. „Zdravotnictví se však dynamicky vyvíjí. Například
v roce 1996 měla interna téměř 200 lůžek. V průběhu dvaceti letech jejich počet klesl na 60. S infarktem už také neležíte v nemocnici několik týdnů, ale
často jen tři dny,“ poukázal na jen těžko předvídatelný vývoj ve zdravotnictví předseda dozorčí rady nemocnice Leoš Vysoudil. Jak vzápětí ujistil ředitel
Lončák, bez svolení města k žádným změnám stejně dojít nemůže. I to má být
jedna z podmínek budoucí smlouvy.
Obavy zdravotnických pracovníků nemocnice, které v průběhu celého procesu zaznívají, označuje vedení města za pochopitelné, avšak liché. Podmínkou
smlouvy bude zachování výhod pro zaměstnance, kteří s převodem činností
přejdou na nového provozovatele.
Dokončení na straně 7

CELOREPUBLIKOVÝ ÚSPĚCH SI PŘIPSALO ODDĚLENÍ IT
Vedoucí oddělení informačních technologií městského
úřadu Leona Slabochová se umístila na druhém místě soutěže eOsobnost Egovernmentu. Cenu převzala 20. března
při slavnostním vyhlašování v Národním muzeu v Praze.
Soutěž je členěna do čtyř kategorií. Leona Slabochová
získala ocenění v kategorii měst. Zásluhou Leony Slabochové „došlo k restrukturalizaci nejen oddělení informačních technologií (IT), ale celého fungování IT v
rámci městského úřadu (MěÚ). Zasloužila se o realizaci
takových projektů jako Spisová služba, rozšíření úřadu o
pracoviště Czech Point v nemocnici, umístění elektronické úřední desky tamtéž a nasazení a zpřístupnění Registru
smluv. Na svých bedrech měla i přechod úřadu na Microsoft Office 365, včetně rozsáhlého školení a podpory pro
všechny zaměstnance. Postarala se o elektronickou distribuci mzdových lístků. Zajistila provoz Technologického
centra. Pod jejím vedením udělalo město a jeho IT nikoli

pár kroků, ale skok,“ stálo v nominaci.
„Moc si ocenění vážím. Rozhodně to není jen moje práce, ale celého kolektivu,“ neskrývala radost Leona Slabochová.
Soutěž pořádá Magazín Egovernment, který oceňuje
nejvýznamnější osobnosti elektronizace veřejné správy.
Porota třetího ročníku vybírala výhradně z nominací zaslaných prostřednictvím elektronického formuláře. Nominaci
může zaslat kdokoliv, kdo je přesvědčen, že se daná osoba
věnuje rozvoji elektronizace veřejné správy nad rámec své
funkce. V letošním roce se sešlo celkem 128 nominačních
formulářů, které se týkaly 35 osobností.
V prvním ročníku v roce 2016 byl oceněn i Milan Čigáš,
tajemník MěÚ. Umístil se rovněž na druhém místě především za projekt „Potřebuji si vyřídit“, tedy návody na webu
města, jak řešit životní situace.
(nec)

LITOMĚŘICE BODOVALY V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB

Litoměřice patřily mezi nejúspěšnější města soutěže Zlatý erb. Získaly
hned dvě pomyslné medaile – zlatou
a stříbrnou. Vyhlašování výsledků jubilejního 20. ročníku soutěže se uskutečnilo v březnu v Krajském úřadu
Ústeckého kraje.
Město Litoměřice ovládlo kategorii
„Smart City a nejlepší elektronická
služba“. První místo získala služba
„Litoměřice: Komunitní plánování
sociálních služeb“ a druhé „Geoportál
– rozcestník mapových služeb“.
Ocenění převzali tajemník Městského
úřadu v Litoměřicích Milan Čigáš
a vedoucí oddělení informačních
technologií úřadu Leona Slabochová.
„Služby byly označeny jako uživatelsky přívětivé. Máme tedy nejlepší
elektronickou službu na webu města.
Oceněný Rozcestník (http://litomerice.maps.arcgis.com) přináší přehled
mapových aplikací, například kde je
ve městě vyhrazené parkovací stání
pro osoby se ZTP. Nejen tímto je propojen s druhou zlatě oceněnou službou Komunitní plánování sociálních

Vedoucí odboru sociálních věcí Renáta Jurková, tajemník úřadu Milan Čigáš
a vedoucí oddělení IT Leona Slabochová.
Foto Anna Hrochová
služeb (http://www.komplanlitomerice.cz/),“ informoval tajemník.
Zlatý erb je populární soutěž o
nejlepší webové stránky, elektronické
služby měst a obcí nebo webové turistické prezentace. Celkově se letos zapojilo 430 projektů ze všech 14 krajů.

„Litoměřice: Komunitní plánování
sociálních služeb“ postupuje do celostátního kola, které se bude konat
v rámci konference „Internet ve státní správě a samosprávě“ 9. dubna v
Hradci Králové. Další želízko v ohni
jsou webové stránky litoměřického
informačního centra „Turistický a in-

formační portál“ (www.litomerice-info.cz), které se budou ucházet o Cenu
ministryně pro místní rozvoj.
Městský úřad zkvalitňuje své služby
systematicky. Důkazem toho je nedávno spuštěná služba Tichá linka nebo
rozklikávací rozpočet. Dalším chystaným projektem je UtilityReport, který
bude cílit na stavebníky. Jde o bezplatný způsob podání žádosti o vyjádření
správcům všech inženýrských sítí tak,
aby nikdo nebyl opomenut.
Město bylo oceněno mnohokrát.
Například v březnu roku 2016 získaly
webové stránky města druhé místo v
soutěži „Parádní web“ vyhlašované
Ministerstvem vnitra ČR. V roce 2013
v soutěži Zlatý erb obsadilo třetí místo
v kategorii Nejlepší elektronické služby za mapy bezbariérových tras.
I letošnímu ročníku soutěže Zlatý
erb poskytují podobně jako v minulém roce oficiální záštitu Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR.
(nec)

NÁZORY, KOMENTÁŘE
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MĚSTO PŘI HLEDÁNÍ ....

Proces hledání ekonomicky silného partnera pro nemocnici nastartovalo město Litoměřice v roce 2016. V roce 2017 došlo k úspěšnému přechodu nemocnice
z příspěvkové organizace města na akciovou společnost, která dala městu legislativně transparentnější nástroje pro uskutečnění výběrového řízení. Zda bude
nový provozovatel vybrán ještě v letošním roce, nelze definovat s ohledem na délku pohovorů s potenciálními uchazeči. Podle opozičních zastupitelů z ANO však
není kam spěchat. "Po mnoha konzultacích s vedením nemocnice, seznámením
se s finanční situací a zevrubné prohlídce celého areálu jsme nabyli přesvědčení,
že s hledáním strategického partnera není třeba spěchat. Také proto, že do komunálních voleb zbývá jen pár měsíců. Hlavním problémem je dlouholeté podfinancování, které se projevuje v horším stavu areálu a zastarávajícím technologickém
vybavení budov. Jsme si jistí, že skutečně efektivním řízením nemocnice zbaveného politických vlivů, bude možné zajistit budoucí rozvoj a udržet městskou nemocnici v našich rukou," domnívá se zastupitel za ANO Tomáš Sarnovský.
Vedení města však jeho názor nesdílí. „Nemocnice je ekonomicky zdravá a je
o ni zájem. Strategického partnera tedy hledáme v době, kdy si můžeme diktovat
podmínky jeho vstupu do naší nemocnice. Nesmíme se dostat do pozice, kdy
budeme hledat zachránce,“ dodal ředitel a zároveň radní Radek Lončák.
Více než dvouhodinová diskuse zastupitelů, kterou jak koalice, tak opozice
označila za konstruktivní, byla on-line přenášena regionální televizí. Zhlédnout
celý záznam můžete na: www.litomerickatelevize.cz
Eva Břeňová

PhDr. Olga KUBELKOVÁ (Severočeši-Ltm)
„Veřejnost má právo vyjádřit názor,
nejen ve volbách," říká zastupitelka

Během celého volebního období jsme se snažili tento prostor nechávat organizacím, které běžně v Radničním zpravodaji publikovat nemohou nebo pro
ně není prostor. Byli to turisté, potravinová banka
a další organizace. Kolegové z jiných stran se věnují
nemocnici, hospicu a dalším palčivým či zajímavým
tématům. My jsme se tentokrát rozhodli toto místo
využít ke komentáři k aktuálním událostem nejen
ve městě. V poslední době jsme my i řada obyvatel města podepsali několik
různých peticí. Vyjádřili jsme svobodně náš názor na konkrétní problémy v
České republice nebo u nás ve městě. S další petici jsme se rozhodli přijít my a
naše Sdružení nezávislých kandidátů. I zde budete i vy moci vyjádřit svobodně
svůj názor, zda má smysl, aby Severočeši - Litoměřice mohli hájit vaše zájmy v
zastupitelstvu města nebo přímo v radě města. Nebojte se. Podpisem pod petici pouze umožníte demokratickou soutěž s velkými registrovanými stranami,
které vás takto oslovovat nemusí. Umožníte nám připravit kandidátní listinu a
jít do komunálních voleb na podzim letošního roku.
Pokud dostaneme v budoucnu opět šanci prezentovat své názory na stránkách
Radničního zpravodaje, zase přenecháme prostor jiným organizacím, které
toto potřebují více a hlavně jim to pomůže k propagaci svých aktivit.

S NOVELOU ZÁKONA O ODPADECH
ZASTUPITÉ NESOUHLASÍ

Litoměřičtí zastupitelé nesouhlasí s novelou zákona o odpadech. Jejím schválením by totiž došlo ke čtyřnásobnému skokovému zdražení poplatků za ukládaní komunálního odpadu na skládkách. Což by přineslo citelný zásah do rozpočtů
měst a obcí. V případě Litoměřic by to znamenalo nárůst nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu ze současných 12,9 milionu korun na přibližně 30
milionů korun. Zastupitelstvo proto přijalo usnesení, v němž vyzvalo Svaz měst
a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným
snahám, které lze označit za účelové.
Nejen vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích
Pavel Gryndler totiž spatřuje za novelou zájem na vytvoření ekonomického prostoru pro výstavbu nových spaloven odpadů, který je zakrýván potřebou rychlého zákazu skládkování TKO v ČR k roku 2024, a to s odkazem na Evropskou
unii. „Přitom legislativa EU žádný takový zákaz nezná. Pouze omezuje skládkování neupravených komunálních odpadů na 10 % k roku 2030, s čímž lze zcela
souhlasit,“ dodává Pavel Gryndler.
Důsledkem této novely by bylo i výrazné snížení separování odpadů občany.
„Takovýto návrh novely zákona o odpadech by měl být připravován po schválení nových evropských odpadových směrnic, jejichž schválení se předpokládá v
první polovině roku 2018,“ domnívá se vedoucí odboru Gryndler. Návrh novely
tohoto zákona by měl být připravován se zásadním důrazem na připomínky obcí
a měst, které v případě komunálních odpadů většinově systém platí.
(eva)

Ing. Petr URBÁNEK / Hnutí ANO 2011
„Opravdu půjde o startovací byty?"
ptá se opoziční zastupitel
Startovací byty jednoznačně ANO. Byl jsem to já, kdo
každý rok při schvalování rozpočtu města upozorňoval, že tento projekt v rozpočtu opět chybí. Návrh
předložený místostarostou Krejzou jsme však podpořit nemohli, startovací bydlení by totiž mělo být ekonomicky únosné. Když si kupujete předražený Mercedes a lidem tvrdíte, že jde o auto pro běžné lidi, tak
Vám to jen málokdo uvěří. Tento návrh nepodpořil
ani 2.místostarosta odpovědný za sociální věci, což o mnohém vypovídá.
Zastupitelé obdrželi pro schvalování projektu za 108 milionů korun jednu jedinou stránku A4, na níž jsme se mohli dočíst, jaké všechny technologie budou v domě instalovány a že návratnost projektu je 24 let. Chybělo zde však to
podstatné, podle čeho bychom se měli rozhodovat, počet vybudovaných bytů,
jejich velikost, způsob využití domu či pravidla pro výběr nájemců. Až v odpovědích na naše dotazy jsme se dozvěděli, že by mělo jít o 52 bytů o velikosti
cca 50 m2 s tím, že o způsobu využití a pravidlech pro výběr nájemců se bude
rozhodovat až později.
Nerozumím, proč je Liberec schopen vybudovat 57 startovacích bytů za 43 milionů korun, přičemž při dotaci z fondů EU ve výši 90% sám zaplatí pouze 4 miliony. Zatímco v Litoměřicích má stát 52 bytů dva a půl krát více, t.j. 108 milionů
Kč, a kvůli mnohem nižší dotaci máme zaplatit 60 milionů z rozpočtu města.
Za 15x vyšší částku máme získat menší počet stejně velkých startovacích bytů?
Při nákladech 108 milionů korun by cena vycházela na 40-50 tisíc Kč/m2. Takto
draze se v Litoměřicích neprodávají ani ty nejluxusnější byty. Obvyklá cena je někde na polovině, přičemž město i v poslední době prodávalo panelové byty obálkovou metodou (nikoli nájemcům) za ceny kolem 10 tisíc Kč/m2. Proč je místo
prodeje nevyužilo pro startovací či sociální bydlení, jak jsem již dříve navrhoval?
Při návratnosti projektu 24 let by nájemné ve startovacích bytech muselo přesáhnout 7 000 Kč/měsíc, tzn. kolem 150 Kč/m2. Přitom v centru pronajímá
město byty za pouhých 80 Kč/m2. Opravdu půjde o startovací byty a nebo nám
tu chce někdo kázat vodu a pít víno?

Jiří LANDA / KDU - ČSL
„Pomáháme hospici, což nás těší,"
neskrývá radost zastupitel
K naší velké radosti se v Litoměřicích, zdá se, uchytila další z mnoha bohulibých tradic. Troufáme si to
konstatovat po třech letech na základě zkušeností z
minulých ročníků a odezvy litoměřické nejen sportovní veřejnosti. Ptáte se, o kterou tradici jde? Je jí
benefiční turnaj ve volejbale pro Hospic sv. Štěpána organizovaný MO KDU-ČSL Litoměřice, jehož
páté kolo se uskuteční 19. května letošního roku.
Předpokládáme, že se tento turnaj odehraje venku, kde bude podobně jako
v minulém roce připraven gril, občerstvení a samozřejmě nejstarší „iontový
nápoj“. V případě nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičen.
Každý, kdo má chuť podpořit hospic svou přítomností na turnaji, je srdečně zván. Mohou se přihlásit týmy i jednotlivci, stejně tak ti, kteří by chtěli
pomoci. Samozřejmě se nebráníme ani drobným příspěvkům v podobě
občerstvení či jiné formy podpory, neboť oproti prvním kolům se počet
účastníků několikanásobně zvýšil.
V uplynulých turnajích jsme díky hráčům a příznivcům přispěli hospici
celkovou částkou 39.750 korun, což my sami považujeme za úspěch, na
nějž, jak doufáme, v letošním ročníku navážeme. Veliké poděkování na
tomto místě bychom chtěli vyjádřit paní Petře Černé, která zajišťuje sportovní organizaci turnaje a bez jejíž pomoci by turnaj neprobíhal na tak vysoké úrovni, na níž se postupně dostal.
Stejně tak jsme vděčni všem podnikatelům a firmám, kteří nám hmotnými
příspěvky pomáhají v přípravě turnaje a ocenění výherců. Také můžeme
díky těmto dárcům věnovat každému hráči drobnost jako poděkování za
jeho účast.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci neváhejte oslovit paní Terezii Špringlovou na tel. čísle 776 112 922, nebo mailovou cestou na adrese: kdulitomerice@
gmail.com. Termín ukončení přijímání přihlášek je stanoven na 15.5.2018,
abychom stihli vše řádně připravit a zorganizovat. Těšíme se na Vás.
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LDN DOSTALA NOVÁ
PŘEVOZOVÁ KŘESLA

Pro pacienty lůžek dlouhodobě
nemocných
má
litoměřická
nemocnice 15 zcela nových
víceúčelových
polohovacích
převozových křesel. Dodaná
křesla jsou v pěti různých barvách
a budou umístěna po třech kusech
na každou z pěti stanic naší LDN.
Nová transportní křesla byla
ihned po dodání předána na
oddělení, aby mohla neprodleně
začít sloužit pacientům.
Moderní převozová křesla byla
pořízena díky úspěšné žádosti
nemocnice o dotaci Krajského
úřadu Ústeckého kraje s názvem
"Podpora
zvýšení
komfortu
pacientů při poskytování následné
a dlouhodobé lůžkové péče na
území Ústeckého kraje - 2017",
díky které nemocnice získala přes
dva milióny korun.
(nk)

FOTOGALERIE LÁKÁ
NA DEN S BANTOU

Možnost prožít den v africkém
slumu nabízí nová fotografická výstava v hale litoměřické nemocnice. Mapuje jeden všední den Banty,
dívky, která žije se svou rodinou v
největším subsaharském slumu
Kibera nacházejícím se v Nairobi,
hlavním městě Keni.
Fotografie mapující běžný den
osmiletého afrického děvčátka,
její hry, školu, domov, radosti i
starosti, pořídil německý fotograf
Kien Hoang Le v roce 2011 v rámci
projektu Aware and Fair, do kterého se zapojilo město Litoměřice.
Do slumu Kibera přijel fotograf
na pozvání litoměřické organizace
ShineBean, která se věnuje potírání chudoby v Keni.
Výstava ve fotogalerii litoměřické nemocnice potrvá do konce
dubna.
(nk)

ZDRAVOTNICTVÍ

NA PACIENTY INTERNY ČEKÁ
PŘÍJEMNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ

Po dvouměsíční přestávce se do
původních prostor začátkem března
vrátila stanice B interního oddělení
nemocnice. Na pacienty zde čekalo
příjemnější prostředí. Prostory stanice totiž prošly během uplynulých
dvou měsíců úpravami, které měly za
cíl zvýšit komfort hospitalizovaných
osob.
„Využili jsme možnosti přestěhování pacientů na jinou stanici, aby
byly prostory pro změny interiéru
prázdné,“ vysvětlila vrchní sestra interního oddělení Eva Bendová a vyjmenovala část realizovaných změn.
Stanice byla kompletně vymalována,
a to nejen pokoje pacientů, ale také
sesterna, vyšetřovny, terapeutická
místnost a chodby. Na oddělení nyní
dominují příjemné žluté odstíny.
Na pokojích byly provedeny nátěry
povrchů vestavěných skříní a zárubní. Dále bylo obměněno několik
vstupních dveří do pokojů pacientů, napastováno lino a v návaznosti
na výměnu veškerého osvětlení na
oddělení byly vyměněny všechny
vypínače a zásuvky. „Do pokojů i
společných prostor jsme umístili pro

Příjemné prostředí těší jak pacienty, tak zdravotnický personál. Na snímku
vidíme staniční sestru interny Stanislavu Rousovou. Foto Naděžda Křečková
navození příjemné atmosféry obrázky,“ doplnila informaci vrchní sestra.
Reakcí na přání pacientů bylo i
umístění hodin do každého pokoje.
„Pacienti, především ti starší, mají
při pobytu v cizím prostředí někdy
problém orientovat se v čase. Hodiny,
na které je vidět z každého lůžka, jim

BOJUJEME O HLASY

I letos se Nemocnice Litoměřice, a.s. aktivně zapojila
do celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR,
který začátkem února odstartoval svůj již 13. ročník.
Projekt, jehož nositelem je nezisková organizace HelathCare Institute (HCI), je zaměřen jak na hodnocení
spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů a zaměstnanců, tak i na hodnocení finančního zdraví
nemocnic. Výstupem z těchto šetření jsou srovnávací
žebříčky českých a moravských nemocnic.
Hodnocení probíhá formou vyplňování dotazníků,
a to buď vytištěných, které pacienti dostanou přímo v
nemocnici a mohou je vyplněné vhodit do připrave-

jejich situaci usnadní,“ vysvětlila Stanislava Rousová, staniční sestra interny B. Z jejich dalších slov vyplynulo,
že touto menší rekonstrukcí práce na
interně rozhodně nekončí. „Chceme
na chodbě vybudovat posezení s křesílky jako zázemí pro pacienty a jejich
návštěvy,“ nastínila další plány. (nk)

ných sběrných boxů, tak i elektronických, které jsou k
dispozici na internetových stránkách HCI. Hlasování
probíhá do konce srpna.
„V rámci kraje jsme v předchozích ročnících ve
všech segmentech obsazovali medailové pozice. V konkurenci všech nemocnic v republice se v hodnocení
pacientů dlouhodobě pohybujeme kolem padesátého
místa, u spokojenosti zaměstnanců se držíme v okolí
patnácté pozice. Je to pro nás závazek a těšíme se, jak
nás naši pacienti i zaměstnanci ohodnotí letos,“ připomněl předchozí umístění nemocnice předseda představenstva Radek Lončák a dodal, že v hodnocení finančního zdraví byla litoměřická nemocnice v posledním
ročníku mezi nemocnicemi zřízenými městy a obcemi
třetí v republice.
Naděžda Křečková

NEMOCNICE MÁ ČTYŘI NOVÉ ULTRAZVUKY

Čtyři nové ultrazvuky byly začátkem února dodány do nemocnice.
Jde o moderní přístroje, které se vyznačují vysokou kvalitou obrazu a
přitom jednoduchým ovládáním.
Dva z těchto ultrazvuků jsou umístěny na operačních sálech, jeden na
ARO a další slouží pro diagnostiku
pacientů interního oddělení, včetně
kardiovaskulární JIP.
„Na interním oddělení bude přístroj sloužit zejména k vyšetření
orgánů břišní dutiny, karotid, vertebrálních arterií, žilního a tepenného
systému dolních končetin a dalších
cév,“ přiblížil primář Karel Kubát. Přístroj bude zajišťovat i vyšetření srdce
s možností kalkulace a reportů. „Velkým přínosem tohoto ultrazvuku je

Funkčnost nového ultrazvuku zkouší
lékař interního oddělení Miloš
Hrabě.
Foto Naděžda Křečková

jeho snadné přemísťování, což představuje možnost okamžité orientace
lékaře při zjišťování stavu, a to přímo
u lůžka pacienta bez jakýchkoli zdržení,“ zdůraznil ještě primář interny.
Ultrazvuk podobných parametrů
bude umístěn na anesteziologicko resuscitačním oddělení. Zde bude sloužit především ke kontrole při zavádění centrálních a periferních žilních
katétrů, detekci hrudních a břišních
výpotků a zjišťování ruptur v dutině
břišní.
Na centrální operační sály byly dodány dva přenosné ultrazvuky s navigací vpichu jehly se snadnou identifikací jejího hrotu po celou dobu
procedury při zavádění centrálních
a periferních žilních katétrů. „Tyto

přístroje se vyznačují možností snadného transportu, rychlým startem
systému, možností snadného exportu
dat a jednoduchým ovládáním pomocí LCD displeje,“ přiblížil některé
z předností nových ultrazvuků Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných
zakázek.
Celkové náklady na zakoupení
nových ultrazvuků byly 2,7 miliónu
korun. Přístroje nemocnice pořídila
díky dotaci Krajského úřadu Ústeckého kraje s názvem „Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování
akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“. V rámci tohoto
dotačního titulu získala litoměřická
nemocnice loni 5,1 miliónu Kč. (nk)

VEŘEJNÁ SPRÁVA /IZS

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 9

OBČÁNKA JE TŘEBA PŘIHLÁSIT

Těšíte se, až půjdete s novorozeným děťátkem na vítání občánků?
Pak myslete na to, že již nejste zváni
automaticky. Vzhledem k zákonem
stanovené ochraně osobních údajů
musíte dát najevo zájem o účast vyplněním příslušného formuláře.
„Přihlášku automaticky dostávají
jen maminky, které rodily v litoměřické nemocnici a mají trvalý pobyt
v Litoměřicích, spolu s rodným
listem dítěte na matrice Městského úřadu Litoměřice,“ upozornila
referentka školství pro samosprávu
Dagmar Zelená.
Jiné to je u žen, které například rodí
v Roudnici nad Labem a rodný list sivyzvedávají na tamní matrice. Ačkoliv
je dítě následně přihlášeno dle trvalého pobytu matky v Litoměřicích, musí
si o pozvánku na vítání občánků rodič
zažádat, případně vyplnit formulář
umístěný na webových stránkách
města (https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit/3585-vitani-obcanku).
Vyplněný ho následně zákonní zástupci doručí na matriku či podatelnu
MěÚ nebo v elektronické podobě (na-

Vítání občánků se uskutečnilo první jarní den. Zúčastnila se jej i Petra
Malečková s dcerou Nelinkou.
Foto Michaela Bubeníčková
skenovaný s podpisy) odevzdají přímo
na odbor školství, kultury, sportu a památkové péče.
Pozvánka s datem a hodinou obřadu je zasílána s předstihem rodičům dětí v rozmezí 2 až 4 měsíců

po narození miminka. I letos jsou
pro maminky připraveny zajímavé
dárečky. V minulých letech obdržely
například kapsáře za postýlku, přebalovací podložky nebo osušky se
žínkou.
(nec)

BEZPEČNOSTNÍ RADA HODNOTILA ROK

Loňský rok nebyl z pohledu krizového řízení na
Litoměřicku nikterak výjimečný. Naštěstí. Konstatovali
to 26. února členové „Bezpečnostní rady obce s
rozšířenou
působností (ORP) Litoměřice“, kteří
se sešli v kanceláři starosty Ladislava Chlupáče na
společném jednání. Výjimkou byla snad jen říjnová
vichřice Herwart, která působila škody na majetku.
Povodeň loni hrozila jen v únoru na potocích, kdy
došlo k přechodným vzestupům hladin.
ZÁCHRANÁŘI VYJÍŽDĚJÍ ZE 2 ZÁKLADEN
Záchranáři loni zaznamenali celkem 4759 výjezdů
uskutečněných ze dvou výjezdových základen (Litoměřice, Úštěk). „Naše spádová oblast má přibližně 46 tisíc
obyvatel. K dispozici je na výjezdové základně Litoměřice 24 hodin denně jedna výjezdová skupina rychlé
lékařské pomoci (lékař, záchranář, řidič) a výjezdová
skupina rychlé záchranné pomoci (záchranář, řidič).
Máme tři plně vybavené vozy zdravotnické záchranné
služby a jedno vozidlo záložní, dále také osmimístný
VW Transporter T6 určený na mimořádné situace s
hromadným postižením zdraví,“ informoval vedoucí
záchranář výjezdové základny Litoměřice a Úštěk Michal Kout.
Významnou složkou IZS jsou profesionální i dobrovolní hasiči. Profesionální hasiči loni vyjížděli k 1204
událostem, z toho 674 v ORP Litoměřice. Celkem 19 %
představovaly požáry, 57 % technické zásahy, 13 % dopravní nehody. Na celkovém počtu zásahů a následném
řešení událostí s účastí jednotek požární ochrany za rok
2017 se v okrese cca 80 % podílí profesionální a 25 %
dobrovolní hasiči. V okrese bylo loni evidováno 260
požárů s celkovou škodou 15,7 milionu korun. Pouze
čtyři požáry přesáhly škodu 1 milion korun.
„Významným počinem ve zkvalitnění techniky se
pro nás loni stal nákup dvou nových vozidel, a to Tatry
815 a Fordu transit, financovaných z dotace a příspěvku
města,“ připomněl velitel litoměřického Sboru dobrovolných hasičů Martin Šimek. Dobrovolní hasiči kromě
výjezdů také systematicky pracují s mládeží a asistují

při významných akcích, jako jsou například hokejové
zápasy v Kalich aréně.
KAMEROVÝ SYSTÉM VELMI POMÁHÁ
Při rizikových akcích asistuje i městská policie. Ta zajišťuje dohled nad řadou událostí ve městě, účastní se i preventivně bezpečnostních akcí. Dohlíží také na bezpečný
přechod školáků při cestě do školy. Realizuje i projekt Senior v tísni, který je určen pro rizikovou skupinu lidí, kteří
se ocitají v ohrožení života pro dlouhodobou nemoc nebo
závažný zdravotní stav. Nepopulární, ale nezbytnou částí jejich práce je i represe. Ze statistiky MP za loňský rok
vyplývá, že počet přestupků projednaných příkazem na
místě dosáhl 2622, počet podezření ze spáchání přestupků
oznámených příslušným orgánům 317, počet rozhodnutí
o odstranění vozidla 331. V téměř 1500 případech byla
instalována botička. Výše uložených pokut dosáhla v blokovém řízení 862 tisíc korun. Velkým pomocníkem při
zajištění bezpečí je kamerový systém. „Loni byl rozšířen o
dvě mobilní kamery,“ připomněl velitel Ivan Králik.
SMRTELNÝCH NEHOD PŘIBYLO
Vedoucí litoměřického územního odboru Policie ČR
Helena Pšeničková informovala, že nápad trestné činnosti zaznamenaný litoměřickým obvodním oddělením byl
loni o 27 případů nižší než v roce 2016, přičemž objasněno bylo o 69 případů více. Bohužel výrazně stoupl počet
smrtelných dopravních nehod. Zatímco v roce 2016 na
silnicích Litoměřicka zemřeli dva lidé, loni jich bylo již
sedmnáct. Mezi nejvážnější patřila nehoda v Úštěku, kde
zahynuli tři mladí lidé. „Po skončení šetření nehod předáváme podněty příslušným orgánům. Například velká křižovatka v Úštěku by si zasloužila kruhový objezd,“ dodala
Helena Pšeničková.
CELOKRAJSKÝ DEN ZÁCHRANÁŘŮ
Loni proběhla společná cvičení složek IZS. Nejinak
tomu má být i letos. „Například v červnu se uskuteční cvičení v Kalich aréně zaměřené na únik čpavku. Ve stejný
měsíc se na Střeleckém ostrově bude konat Den záchranářů Ústeckého kraje,“ informoval tajemník bezpečnostní
rady Miroslav Letafka.
Eva Břeňová

ŘIDIČI TAXI,
ZPOZORNĚTE
Vzhledem k tomu, že 1. května
letošního roku uplyne pět let od
účinnosti zákona č. 102/2013 Sb.,
kterým bylo do zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, zavedeno
oprávnění řidiče taxislužby vydávané
na pět let, dojde v poměrně krátké
době k velké obnově oprávnění řidičů
taxislužby a s tím související výměně
průkazů řidiče taxislužby.
Podat žádost o udělení oprávnění
řidiče taxislužby (a tím vystavení
nového průkazu řidiče taxislužby) je
možné 3 měsíce před ukončením jeho
platnosti. Učinit tak můžete na odboru
dopravy a silničního hospodářství
MěÚ v Topolčianské ulici (kancelář
č. 25, Petr Mynařík, nebo č. 24 –
podatelna). K vyplněné žádosti žadatel
přiloží jednu fotografii. Schůzku si lze
domluvit na tel. č. 416 916 506.
Správní poplatek (500 Kč) uhradí
žadatel hotově při převzetí průkazu.
Jestliže některý z držitelů oprávnění
řidiče taxislužby již nechce v této
činnosti pokračovat, je povinen
odevzdat průkaz dopravnímu úřadu,
a to nejpozději do 7 dnů od pozbytí
jeho platnosti.
(red)

MUŽ MOHL VE SVÉM
BYTĚ UHOŘET

Pomoc při záchraně lidského
života a zamezení požáru, který by
mohl ohrozit také další obyvatele. I
takový zásah mají za sebou strážníci,
kteří na konci února přijali hlášení
o riziku požáru v 7. patře domu s
pečovatelskou službou ve Švermově
ulici. Po příjezdu na místo našli jeden
z bytů pootevřený a zevnitř se ven valil
kouř. V bytě našli na zemi ležícího
muže a na kamnech hrnec, z něhož
se valil kouř. „Muž byl zmatený,
nepamatoval si, co se stalo, stěžoval
si na bolest zad," popsal situaci velitel
městské policie Ivan Králik s tím, že
strážníci následně předali muže do
rukou přivolaných záchranářů a po
jejich odjezdu byt zabezpečili. (bub)

STRÁŽNÍCI OŽIVILI
ŽENU V JÍDELNĚ

Za svůj život vděčí strážníkům
žena, která 7. března zkolabovala ve
školní jídelně při obědě a nejevila
známky života. Shodou okolností zde byli strážníci Jan Šimáček a
Daniel Syndula, kteří zahájili masáž
srdce a postupovali podle telefonních pokynů operátorky záchranné
služby. Ženu se po několika minutách podařilo přivést znovu k vědomí a začala dýchat. Záchranka ji
poté odvezla do nemocnice.
„Byla to naše první zkušenost s
oživováním. Jsme rádi, že dopadla
dobře,“ dodali strážníci, kteří na
místě poskytli i podporu dceři resuscitované ženy.
(bub)
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HMYZ BÝVÁ
NEZVANÝM HOSTEM

V některých částech města se čas od
času objeví obtížný hmyz – štěnice,
švábi či rusi. Setkali jste se s nimi a
nevíte co dělat? Jste poštípaní a nejste
si jistí, zda štípance pocházejí od
štěnic? Navštivte svého lékaře, který je
správně vyhodnotí. Důležitá je rychlá
reakce, abyste ochránili sebe i okolí.
„Při podezření ihned volejte
deratizační firmu. Deratizér zhodnotí situaci, rozsah výskytu a navrhne
řešení směřující ke zneškodnění
hmyzu. Výskyt nahlaste také na odbor
životního prostředí městského úřadu
(tel.č. 416 916 179). Mapujeme výskyt
a navrhujeme opatření tak, aby nedošlo
k plošnému rozšíření,“ informuje pracovnice odboru Miroslava Jirků.
Způsoby, jak se k vám obtížný
hmyz mohl dostat, jsou různé. Do
bytu mohl přilézt šachtou, nebo si ho
lze přinést ve starém nábytku. Štěnice
může přelézt z jiné osoby, pokud jste
s ní byli v těsném kontaktu. Hmyz se
schovává v záhybech a škvírách. (red)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

UKLIĎME SPOLU LITOMĚŘICE

Lidé mají již popáté šanci připojit se k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Zdravé město Litoměřice s partnery jmenuje hned několik
lokalit ve městě, kde společný úklid v sobotu 7.
dubna dopoledne proběhne.
„I letos chceme ve spolupráci s partnery a aktivními občany uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek v různých částech Litoměřic, který se po zimě zase objevil. Kdo chce akci
podpořit, postačí, když uklidí nepořádek ve svém
okolí. Připojit se však může i k uklízecí skupině,
která bude čistit vytipované lokality,“ uvedla za
Zdravé město Litoměřice Tereza Kalinová, kterou můžete kontaktovat v případě požadavků na
pytle a rukavice na tel. č. 734 871 002. Technické
služby města s odborem životního prostředí následně zajistí odvoz odpadků.
(red)

Místa vybraná k úklidu:
• Mostná hora (uklízí Klub českých turistů)
• Letní kino a altán (Kinoklub Ostrov)
• Radobýl – hřbitov (Strana zelených)
• Kocanda (Turistický oddíl mládeže Litomíci)
• Okolí Penny marketu (6.4. uklízí Naděje)
Každoročně se úklidu Litoměřic účastní řada dobrovolníků
• ZŠ Na Valech uklidí znečištěnou lokalitu 30.4. z řad občanů.
Foto Eva Břeňová

SVOZ BIOODPADU JE ZDARMA
S příchodem dubna začaly pravidelné svozy bioodpadu z hnědých
nádob. Stejně jako v minulých letech
svoz probíhá pravidelně jednou za
14 dní vždy v sudý týden v pondělí,
a to až do konce měsíce listopadu.
Počínaje 3. dubnem svoz bioodpadu probíhá v následujících ulicích:
Ankertova, Bezručova, Brožíkova,
Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova,
Husova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové,
Navrátilova, Nerudova, Neumannova,
Nezvalova, Purkyňova, Revoluční,
Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova,
Švabinského, Vančurova, Wolkerova,
Zelenkova, Žitenická.
Do nádoby na bioodpad patří rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva,
plevel, větve), zbytky ovoce, zeleniny,

slupky, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, neznečištěná zemina. Naopak do nádoby v žádném případě nepatří živočišné zbytky, maso,
kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin
a obaly od potravin (sklo, plast, kov).
Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 6 hodin ráno.
Zájemci o nádobu na bioodpad si ji
mohou i v tomto roce objednat osobně na Městském úřadě Litoměřice,
odboru životního prostředí u Lucie
Weberové (Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na
tel. čísle 416 916 175. Upozorňujeme
žadatele, že vzhledem přetrvávajícímu
zájmu o nádoby ze strany nových žadatelů lze k rodinnému domu přidělit
pouze jednu nádobu na bioodpad.
V průběhu celého kalendářního
roku mohou občané města zdarma
odkládat odpad ze zeleně také na sběrném dvoře v ulici Nerudova.
(egr)

MĚSTO NABÍZÍ
KOMPOST OBČANŮM

Kompost zdarma nabídne nebo v pytlích, které si každý
svým občanům k odběru jako přinese sám. Jde o kompost
novou službu veřejnosti měs- pořízený na kompostárně proto Litoměřice. Reaguje tak na vozované „Sdružením obcí pro
přání obyvatel,
nakládání
s
kteří se na toto
odpady“, ktetéma často do- NEPŘEHLĚDNĚTE rý je registrotazovali.
vaným hnojivem. Lze jej tedy využít na
„K odebrání bude od 9. dub- každé zahrádce, pařeništi či ve
na po předložení občanského skleníku. Vydáván bude až do
průkazu ve sběrném dvoře v vyčerpání zásob.
Nerudově ulici, a to v množství
„V případě, že o tuto nově zaobvyklém pro osobní potřebu,“
informovala Lucie Weberová váděnou službu projeví občané
z odboru životního prostředí dostatečný zájem, chceme v ní
pokračovat i v budoucnu,“ doměstského úřadu.
dal vedoucí odboru životního
Kompost bude k dispozi- prostředí Pavel Gryndler.
ci volně ložený. Odběratelé si
(eva)
jej mohou odvézt na vozíku

STROMOŘADÍ V ULICI 5. KVĚTNA PROCHÁZÍ REVITALIZACÍ

Při procházce ulicí 5. května kolemjdoucí překvapí chybějící stromořadí. Obavy z úbytku zeleně v místě však procházející trápit nemusí. V přípravě je výsadba osmi nových stromů, ke které dojde na jaře.
„Z původních osmi hrušní tři uschly a jedna nevydržela poryvy podzimní vichřice. Přistoupili jsme proto k vykácení zbylých čtyř stromů.
Na místo nich vysázíme osm stromů se štíhlou korunou, které se již
v budoucnu nedotknou sousedních budov,“ vysvětlila za odbor životního prostředí městského úřadu Lenka Brožová, jež má na starosti
městskou zeleň.
Zároveň s kácením zbylých hrušní došlo v ulici k odstranění zbytků
pařezů i další přípravě míst tak, aby bylo možné usadit nové stromy
co nejdříve.
V ulici 5. května město v současnosti hledá také způsob řešení kolizního vztahu mezi budovou bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy
a keři tisu, které se nacházejí v její bezprostřední blízkosti. Koruny tisu
totiž brání přístupu světla ve dvou využívaných patrech.
(hroch)

Snímek dokumentuje místo po vykáceném stromu. S příchodem jara ho nahradí jiný.
Foto Anna Hrochová

ŠKOLSTVÍ
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MATEŘINKY ZVOU K ZÁPISU

Mateřská škola Litoměřice vyhlašuje zápisy do mateřských škol. Uskuteční se ve dnech 2. a 3. května od
13 do 16 hodin. Rodiče nemusí mít strach, že by dítě
nebylo přijato.
„Míst je v celkem jedenácti mateřských škol zřizovaných
městem dostatek, i když je pravda, že z kapacitních důvodů
nemusí být dítě přijato přímo do mateřské školy, které si rodič vybere,“ upřesnila ředitelka Mateřské školy Litoměřice
Monika Mejtová. Do běžné třídy je přijímáno maximálně
24 dětí dle vyhlášky o předškolním vzdělávání.
Žádost si mohou rodiče stáhnout na stránkách Mateřské
školy Litoměřice (www.skolky-ltm.cz) (dostupná bude od
2. dubna). Může být podána pouze jedna v rámci celé MŠ
Litoměřice. V den zápisu ji pak přinesou vyplněnou s rodným listem dítěte.
Poznat učitelky a učitele, zjistit, jak jsou školky vybaveny, případně jaká atmosféra v nich panuje, mají rodiče
možnost v průběhu Dnů otevřených dveří, které v březnu a v dubnu probíhají v jednotlivých MŠ vždy od 8 do
15 hodin, a to v následujících termínech:
• MŠ Paletka 20. března, MŠ Sedmikráska 22. března, MŠ Beruška 28. března, MŠ Sluníčko 3. dubna, MŠ
Kytička 5. dubna, MŠ Lipová 9. dubna, MŠ Větrník 10.
dubna, MŠ Kamarád 11. dubna, MŠ Delfínek 17. dubna, MŠ Mašinka 18. dubna

PODIUM OŽILO ZPĚVEM PŘEDŠKOLÁČKŮ
Tanec, zpěv, básničky a hlavně smích a dobrá nálada. Tak
vypadala v březnu „Mateřinka“. Akce, na které vystoupily
děti mateřských škol. Osmého ročníku se zúčastnilo všech
jedenáct školek zřizovaných městem. Přehlídku v Kulturním a konferenčním centru zahajoval pěvecký sbor Kytička.
„Vystupují hlavně předškoláci, ale některé skupinky jsou
složeny z více tříd. Zapojily se i děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ sdělila ředitelka Mateřské školy Litoměřice Monika Mejtová. Setkání, určené hlavně rodičům
a prarodičům, se konalo u příležitosti 15. výročí založení
příspěvkové organizace města.
Andrea Neckařová

BLÍŽÍ SE I ZÁPISY
DO PRVNÍCH TŘÍD
Předškoláky čeká důležitý den
– zápis do školy. Letos se uskuteční 24. a 25. dubna od 14 do 17
hodin ve všech sedmi základních
školách.
Do prvních tříd se zapisují
děti, které do 31. srpna dovrší šestý rok věku. U mladších
dětí, tedy těch, které dosáhnou
šesti let v době od 1. září do 31.
prosince, musí rodiče zažádat o
posudek pedagogicko-psychologické poradny, o jejich přijetí
rozhoduje ředitel ZŠ.
Nově zápisy do prvních tříd
ovlivní také vyhláška týkající se
spádovosti základních škol. Město Litoměřice zřizuje šest základních škol. Sedmá Lingua Universal je soukromá. Výčet ulic
a jejich spádovost k základním
školám naleznete ve vyhlášce č.
6/2017 na webových stránkách
města.
(bub)

DĚTI SI PŘEJÍ LEZECKOU STĚNU A JUMP PARK

Školáci si nejvíce přejí lezeckou
stěnu a zábavný, skákací park (tzv.
jump park). Tyto návrhy získaly
nejvyšší podporu na závěr společného diskusního fóra, které se za
účasti pěti desítek zástupců litoměřických škol uskutečnilo v březnu v
sále ZŠ Boženy Němcové.
Mezi dalšími návrhy bylo například
nové zázemí pro setkávání mládeže, lepší vytápění škol či víceúčelová
hala u gymnázia. Do desítky návrhů
postoupila i pěší zóna na náměstí, atletický ovál u ZŠ Havlíčkova, umělý
fotbalový trávník, zázemí u sportoviště na Střeleckém ostrově a snížení ceny
pronájmu sálu kulturního domu.

Žáci diskutovali a problémy zapisovali.
Dětem ale ležela na srdci také například bezpečnost. Prosazovat opra-

Foto Michaela Bubeníčková
vy v bazénu se rozhodl například
Daniel Schuster ze školy U Stadionu.

Jiné děti přišly s návrhem na podpoření pohybových aktivit. „Přála bych
si ve městě sportovní halu,“ prezentovala svůj nápad Kateřina Poláčková,
studentka 1.KŠPA.
Městská rada dostane k posouzení
17 projektů. K nové desítce bude připojeno ještě 7 návrhů, které vzešly ze
školních fór. Zde děti zmínily například
větší čistotu ve městě, zřízení aquaparku či modernizaci plaveckého bazénu.
Žáci a studenti diskutovali takto
problémy města již podeváté. Projekt s
názvem „Desatero problémů Litoměřic očima mládeže“ organizuje Zdravé
město Litoměřice spolu se Střediskem
ekologické výchovy Sever.
(nec)

NATOČ, NAKRESLI, NEBO MLADÍ HRÁLI JAKO PROFÍCI
Soutěže žáků základních umělecNAMALUJ A VYHRAJ!
kých škol pokračovaly okresními koly.
Na Litoměřicku byla pořadatelem ZUŠ

Jste tvořiví? Máte nápad, jak zlepšit
dopravu v Litoměřicích? Přeneste své
myšlenky na papír nebo do videa. Můžete vyhrát zajímavé ceny a zároveň
přispět svým pohledem do diskuze k
tvorbě vize mobility pro naše město.
Žáci základních a středních škol mají
možnost zúčastnit se 13. března vyhlašované soutěže na téma „Litoměřice
2050: Moje představa o dopravě“.
„Je pro nás důležité zjistit, jak nejmladší generace nahlíží na udržitelnou dopravu v budoucnosti,“ sdělila
Alice Králiková, manažer mobility.
Doprava představuje nenahraditelnou součást života obyvatel města.
Velkou nevýhodou je však její negativní dopad na zdraví a životní prostředí. Město v rámci projektu e-FEKTA
zpracovává Plán udržitelné městské

mobility (PUMM), ve kterém hledá
cestu, jak rozvíjet dopravu pro všechny s ohledem na životní prostředí.
O co se vlastně soutěží? Vítěz získá
cenu dle vlastního výběru v hodnotě
3000 korun, ovšem související s tématem dopravy. Účastnit se mohou jednotlivci či skupiny. Téma mohou zpracovat v jakékoli výtvarné podobě, ať
metodou kresby, malby, grafiky nebo
3D modelu, tak i formou videoklipu.
Výtvarné práce či videoklip je nutno
odevzdat do 29. června. Vyhlášení
soutěže proběhne v listopadu na akci
„Vizionářské fórum pro PUMM“.
Bližší informace naleznete na
webových (www.litomericedostupnevsem.cz) či facebookových stránkách
(www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm).
(nec)

Litoměřice. První ze soutěží byl obor
sólového a komorního zpěvu, kde se
představilo 17 sólistů a dva komorní
soubory z litoměřické, roudnické a lovosické ZUŠ.
O výborné úrovni svědčí fakt, že porota poslala do krajského kola v Ústí
nad Labem devět soutěžících. Ve šlépějích zpěváků pak pokračovali v první
březnový den také ‚dechaři‘. Porotci
přisoudili postup 37 mladým muzikantům! Většina z 46 soutěžících si tedy na
svůj dechový nástroj zahraje v krajské soutěži v Litvínově. Předsedu poroty, pedagoga Lukáše Čajku z teplické konzervatoře, nadchla úroveň hlavně hráčů na
flétny a pozouny. „Některé výkony byly srovnatelné s profesionálními.“
Trojici okresních soutěží v Litoměřicích pak uzavřelo 2. března klání hráčů na
bicí nástroje, ve kterém se představilo devět soutěžících. Osm z nich je podle
porotců schopných reprezentovat okres v kraji.
Z litoměřické ZUŠ si postup vybojovalo 22 žáků. Byla mezi nimi i Barbora
Kopáčková hrající na trombon (na snímku) . Text a foto: Miroslav Zimmer
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TERAPEUTICKÁ DÍLNA
ZVE K NÁVŠTĚVĚ

Sociálně terapeutická dílna se sídlem v Pražské ulici (922/14), provozovaná Nadějí, zve 12. dubna na Den
otevřených dveří (9 až 14 hodin).
Prohlédnete si prostory dílen, získáte
informace o sociální službě, seznámíte se s výrobky vyráběnými klienty.
Akce bude spojená s workshopem s
příležitostí vyzkoušet si výrobu košíku a novinových ruliček.
(red)

LA MANCHE PŘEKONÁN

Celý únor měli litoměřičtí senioři možnost již potřetí zdolávat La
Manche. Akci počtvrté vyhlašovala
na únor pro kluby SenSen v rámci
svého programu Nadace Charty 77.
Jak všichni víme, La Manche má
v nejužším místě 34 km, a tak jsme
měli celý měsíc na to, abychom zkusili přeplavat ten svůj La Manche,
ne najednou, ale hezky po kouscích.
Kdo se na celou hodinu plavání necítil, mohl si protáhnout tělo pod vedením Emílie Kuderové při cvičení
v bazénu.
A jak jsme plavali? Kartičky odevzdalo 32 plavců. Uplavali celkem
205 300 m! Nádhera! Kanál jsme
přeplavali 6x. Z žen nejvíce uplavaly Jaroslava Chlupáčová (28 280
m), Emílie Kuderová (16 000 m) a
Jaroslava Hojdarová (10 375 m). Z
mužů nejdelší vzdálenost překonal
Jan Mayer (35 200 m), následoval
loňský vítěz Milan Pulgret (34 000
m), třetí Václav Hojdar (10 750 m).
Letošní ročník skončil, ale plavat
můžeme dál. Plavání je totiž zdravé.
Ludmila Černá (spolek LiPen)

NAŠI SENIOŘI

ŠLAPOU O ZÁVOD

Dokázali byste ujet trasu o délce 1800 kilometrů na rotopedu či šlapadle? Litoměřičtí senioři ano, a to i navzdory
vysokému věku. Obyvatelé Domova na Dómském pahorku
se letos poprvé účastní akce s názvem „Jedeme v tom společně“ a spolu se stovkami dalších seniorů z České i Slovenské republiky právě zdolávají pomyslnou trasu po obou
zemích.
Za litoměřický domov závodí 10 účastníků - muži i ženy.
Jejich najeté kilometry se sčítají. Na závod vyrazili 1. března
v 10 hodin, akce trvá až do 27. dubna. Domov, který trasu
zdolá první, vyhrává. Smyslem akce, která se letos koná již
třetím rokem, je motivovat seniory k pohybu. Závodníci
využívají klasického rotopedu či šlapadel s počítadly, jedna
ze seniorek dokonce soutěží navzdory svému ochrnutí a
účastní se z lůžka na speciální rehabilitační pomůcce. (bub)

Mnoho kilometrů denně najede na rotopedu František
Kadečka (vlevo). Obdobně zdatný je i Ivan Vošlajer, který "šlape" ručně.
Foto Michaela Bubeníčková

VĚKOVÝ ROZDÍL NIKOMU NEVADIL

Své dovednosti předvedli i obyvatelé domova. Místní pěvecký sbor zazpíval účastníkům akce několik písní.
Foto Michaela Bubeníčková
Již třetí přátelské setkání seniorů a dětí z Centra pro
zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO se usku-

tečnilo v březnu v Domově na Dómském pahorku v
rámci akce s názvem „Opět spolu“. Všichni se bavili
při vystoupeních, kterými se pochlubily obě zúčastněné strany.
Akce vzbudila u seniorů velký zájem. Zaplnili celý
sál. Toto třetí setkání bylo tedy ze všech dosavadních
největší. „Obyvatelé domova si společně strávené
chvíle s dětmi oblíbili. Při prvních akcích bylo patrné, že byli trochu rozpačití z přítomnosti postižených
dětí, dnes už ale svou hojnou účastí ukázali, že o taková setkání stojí. A pro nás je ctí, že jsme mohli přijít,“
neskrývala potěšení ze setkávání generací ředitelka
centra SRDÍČKO Ivana Humlová. Děti zatančily a
recitovaly. Své dovednosti však předvedli i obyvatelé
domova a místní pěvecký sbor zazpíval zúčastněným
několik písní.
„Obě skupiny to mají v životě hodně těžké a každá radost, kterou mají, se počítá,“ vystihla ředitelka
zařízení Jitka Věrnochová smysl akce. Ta navázala na
projekt „Mezigenerační mosty z hudby“, jejímž cílem
je podpora společného setkávání lidí napříč generacemi.
(bub)

KAMPAŇ PRO SENIORY PRÁVĚ ZAČALA

Setkání s biskupem, cvičení, plavba lodí i různé
sportovní aktivity. To je výčet jen malé části aktivit, které čekají na seniory během dubna a května.
V uplynulých dnech totiž odstartoval již 6. ročník
kampaně „Místa přátelská seniorům“, kterou společně s městem pořádá řada organizací.
Akci zahájilo 28. března setkání s biskupem v
jeho rezidenci. Záštity nad první aktivitou se chopil
nový odbor komunikace, marketingu a cestovního
ruchu MěÚ, a umožnil tak seniorům po dohodě s
biskupstvím nahlédnout do míst, která jinak nejsou
veřejnosti přístupná. „Celkem čeká na účastníky
akce 16 různých aktivit, od odpočinkových, přes
poznávací až po sportovní. Závěrečná akce se ponese v soutěžním duchu a 31. května na zúčastněné
čeká trojboj,“ informovala koordinátorka kampaně
Bohdana Dojčinovičová, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu.
Cílem kampaně je představit seniorům zařízení,
která ve městě slouží, zapojit je do aktivit a poskytnout prostor pro setkávání a budování vzájemných
kontaktů. Loňského ročníku se zúčastnila více než
stovka aktivních lidí. Jejich počet každoročně přibývá. Nejaktivnější opět ocení starosta.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.komplanlitomerice.cz. Brožury potřebné
k účasti jsou k vyzvednutí v infocentru.
(bub)

PROGRAM KAMPANĚ
• 28.3 Místo, kde jste ještě nebyli – biskupství
• 4.4. Soutěžit je zdravé aneb Zdravě jíst, zdravě žít
(Diecézní charita Litoměřice od 10 h.)
• 6.4. Ve zdravém těle zdravý duch (Fitness centrum Beseda od 13 hodin)
• 10.4. Jak propagovat město aneb Práce nejen s
médii - beseda s tiskovou mluvčí města Evou Břeňovou (zasedací místnost MěÚ od 9 h. a 10.30 h.)
• 12.4. Knihovna v proměnách času aneb Zavzpomínejte s námi (knihovna – od 9 a 10.30 h.)
• 16.4. Jídlo jako radost - beseda s Irenou Suchou,
Centrum radosti Litoměřice (Klub důchodců v Alšově ulici od 14 a 15.30 h.)
• 23.4. První pomoc – nemocnice (sraz u hl. vchodu ve 13.45 h.)
• 26.4. Klub českých turistů – malá procházka

3,5km po cyklostezce do Žalhostic s překvapením
(sraz v 10 h. u tenisových kurtů na Střel. ostrově)
• 30.4. Agility s pejsky v každém věku a ukázky
poslušnosti (sraz na parkovišti u soudu v 9 h. a odjezd autobusem do Terezína)
• 4.5. Den aktivních seniorů v Rozmarýnu (základy práce na počítači a tvořivý workshop – skupiny 10 osob od: 9, 10, 11 a 12 h., + skupina 20 osob
workshop od 9 h., sraz u DDM)
• 14.5. Prohlídka kina Máj od 9 h.
• 17.5. Zahradní posezení s hudbou a kávou (Charitní domov sv. Zdislava. Součástí je také prohlídka
zařízení a informace o službách - od 13 a 14 h.)
• 22.5. Turnaj v pétanque – Domov na Dómském
pahorku (prezentace od 9 h.)
• 25.5. Po Labi do Píšťan a zpět s panem Cinkem,
co sjezdil celý svět (skupiny po 10 osobách - 1.skupina od 9 h. od MÚ, 2. skupina od 11 h. od MÚ, 3. skupina od 11 h. z přístavu v Litoměřicích, 4. skupina od
13 h. z přístavu v Litoměřicích)
• 28.5. Jak se žije v Africe (vypráví R. Rokůsková,
Klub důchodců, Alšově ul., od 14 a 15.30 h.)
• 31. 6. Seniorský trojboj (venkovní dopoledne se soutěžemi a prohlídkou zařízení, Domov
U Trati – prezentace před vchodem 9 - 9.30 h.)

SOCIÁLNÍ VĚCI
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ÚŘAD SPUSTIL TICHOU LINKU

Městský úřad pokračuje ve zkvalitňování služeb. V únoru spustil
tzv. Tichou linku, která pomáhá
neslyšícím v komunikaci při vyřizování úředních záležitostí. Služba,
kterou zavedlo Ministerstvo práce
a sociálních věcí, je pro klienty i
úřady zdarma. Záleží na městech
a obcích, zda se k projektu připojí.
Jak Tichá linka funguje? Klient je
přímo na úřadě prostřednictvím počítače dálkově spojen s osobou ovládající znakovou řeč, která následně
úředníkovi přetlumočí požadavek, s
nímž neslyšící člověk přichází. Přímo
na místě to předvedl sluchově handicapovaný student Michal Procházka,
který obdobnou službu vítá. „Využívám ji každý den, protože jako neslyšící nemůžu telefonovat. Pomocí linky
volám doktorům, do banky nebo řeším krizové situace,“ sdělil Michal.
Jak upozornila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta
Jurková, ideální je se předem objednat. Není to však nutností. Službu

Vedoucí odboru sociálních věcí Renáta Jurková spolu s neslyšícím studentem
Michalem zkoušeli funkčnost nové služby.
Foto Eva Břeňová
mohou využít nejen lidé při vyřizování úředních záležitostí, ale i neslyšící
turisté při návštěvě infocentra. Na její
existenci upozorňují samolepky na
dveřích úřadu.
Městský úřad na Mírovém náměstí
nemůže být s ohledem na svou historickou hodnotu plně bezbariérový. V
uplynulé době však učinil řadu kroků
usnadňujících život lidem s handicapem. „Plně bezbariérové jsou budovy

úřadu v Pekařské a Topolčianské ulici. V listopadu loňského roku k nim
přibyla i nová kancelář přímo přístupná z náměstí. Dále jsme nechali
vyrobit tzv. euroklíče, které handicapovaným lidem zpřístupní veřejné
toalety i mimo jejich provozní dobu.
Další novinkou jsou titulky pro neslyšící v reportážích vysílaných regionální televizí,“ informoval tajemník
úřadu Milan Čigáš, který sám bojuje
s tělesným handicapem.
(nec)

KOMUNITNÍ PLÁN URČUJE SMĚR
ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jak řešit složité životní situace
dotýkající se sociální oblasti? Kde
hledat pomoc? Které sociální služby
město Litoměřice nabízí a jaké naopak chybí? Odpovědi nejen na tyto
otázky přináší nově vydaný a zastupiteli schválený 5. Komunitní plán
sociálních služeb města Litoměřice.
„Litoměřice mají vysoce rozvinutou síť sociálních služeb, které z rozpočtu města významně podporujeme. Pro letošní rok téměř 20 miliony
korun, což je v rámci Ústeckého kraje
jedna z nejvyšších částek.,“ konstatuje
místostarosta Pavel Grund (na snímku), podle něhož patří při zajišťování
sociálních služeb velké poděkování
neziskovým organizacím. Nicméně
stále je co zlepšovat. Nový komunitní
plán proto mapuje jak silné, tak slabé

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ
PÉČE JE BEZ POPLATKU
Hospic sv. Štěpána zrušil poplatek za poskytování
domácí hospicové péče. Dobrovolné příspěvky a dary
však vítá.
Od května loňského roku byl hospic zapojen do pilotního projektu VZP a Ministerstva zdravotnictví, který měl ověřit, jak bezpečná, nákladná a využívaná mobilní specializovaná paliativní péče je. V rámci tohoto
programu měl hospic zajištěnou i částečnou úhradu
svých mobilních služeb. Díky úspěšnosti tohoto testování se v systému úhrad objevily i nové kódy pro tento
typ péče. Bohužel VZP zatím pouze prodloužila pilotní
testování a nenabídla hospici standardní smluvní vztah
pro rok 2018. „Přesto jsme se rozhodli pro upuštění

stránky systému. „Velkým úspěchem
například bylo zavedení domácí
hospicové péče. Na druhou stranu
městu a okolí chybí pobytová služba,
která by na několik dní v roce odlehčila rodinám pečujícím o mentálně
postižené dospělé jedince,“ jmenuje
konkrétní příklady vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.
Účelem komunitního plánování je
vytvoření a udržení systému sociálních služeb s akcentem na jejich kvalitu, návaznost, kontinuitu, dostupnost,
vyváženost, poptávku i nabídku, hospodárnost a efektivitu ﬁnancování.
Plán odráží reálné potřeby a určuje
strategické priority v sociální oblasti.
Na zpracování se podílí řada partnerů.
(eva), foto Andrea Neckařová

od platby za domácí hospicovou péči, protože chceme,
aby byla dostupná co největšímu počtu nemocných,
a vnímáme, že pro některé rodiny je poplatek velkou
bariérou v přijetí našich služeb,“ říká ředitelka hospice
Monika Marková. Domácí hospicová péče nabízí služby lékaře, sester a dalších podpůrných pracovníků tak,
aby rodiny byly schopné zvládnout péči o svého blízkého v závěru života doma při maximálním možném
komfortu. Samozřejmostí je pohotovostní služba sester
i lékařů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, možnost zapůjčení všech potřebných pomůcek a všestranná podpora
pečující rodiny.
Hospic nabízí také terénní odlehčovací službu těm,
kdo pečují o své blízké doma. V současné době máme
volnou kapacitu. Na tuto službu si klient musí částečně
doplácet. Více na www.hospiclitomerice.cz.
Zuzana Legnerová

BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
út 3. 4. | 17 h. Cesta k uzdravení
SanoKunDio - Hana Benešová.
Zveme na cestu k uzdravení SanoKunDio, na výlet do vyšších rovin
lidského bytí, kde můžete objevovat
tajemství (zdarma)
po 9. 4. | 17 h. Bojím se vyjadřovat
své pocity – Jan Velek | beseda
Jak se znovu v pravdě setkat se svými pocity. Vstupné 30 Kč *
út 10. 4. | 17 h . Běh života s úsměvem - Zuzana Součková | autorské
čtení (cyklus Šťastný životaběh II.)
S humorem si s námi bude povídat
spisovatelka, bloggerka, běžkyně,
propagátorka ženského běhání
Zuzana Součková. Autorka představí kromě knih „Když se dáma
rozběhne aneb Ani v padesáti není
pozdě“ a „Deník běžkyně v nejlepších letech“ i horkou novinku „Běh
života s úsměvem“, která už není jen
o běhání, ale i o obyčejných věcech,
které zažívá každý z nás. 30 Kč *
pá 12. 4. | 9 h a 10.30 h
Knihovna v proměnách času |
Místa přátelská seniorům. Zavzpomínejte s námi. Promítneme
si společně fotografie z našich akcí
se seniory a zavzpomínáme na společně strávená léta v klubu i s knihovnou. Rezervace nutná, zdarma
po 16. 4. | 17 h. Nevhodné výživové
doplňky | Setkání Klubu celiakie.
Přednáší Mgr. Vladimíra Hovorková | zdarma
st 18. 4. | 18 h. Jan Hnilička | autorský večer. Jeho humoristické knihy
Rok blba a Rok Kozy si oblíbili lidé
napříč generacemi. 30 Kč *
út 24. 4. | 17 h. Po stopách Inků
Peru a Bolívie | přednáška, zdarma
pá 13. 4. | 18 h. Křest knihy Almanach Kubinstadt “Běsy a múzy” |
vernisáž a křest knihy autorů z Litoměřic a okolí, který vydává Andere Seite Studio a ASSociace Kubinstadt. Výstava k almanachu probíhá
v knihovně od 2. 4. do 4. 5.
st 9. 5. | 18 h. Industriální architektura - Viktor Mácha, industriální
fotograf. Vstupné 50 Kč *
st 9 . 5. Noc literatury 2018
Literární festival.
út 15. 5. | 17 h. Gábina Gaudlová |
autorské čtení. Další z pořadů cyklu
Šťastný života běh II.
út 22. 5. | 17 h. Příprava kritického vydání Máchova Máje v KHE
- Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
| přednáška. Takřka po 60 letech
vychází nové kritické vydání básně
Máj K. H. Máchy v knižní řadě Kritická hybridní edice (KHE), vydávané Ústavem pro českou literaturu
AV ČR. Přednáška se bude zabývat
vydavatelskou problematikou jednotlivých textových pramenů Máje,
zejména badatelsky dosud málo
prozkoumaného rukopisu. 30 Kč
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KINO MÁJ
4.4.

5.4.

6.4.

7.4.

DEJ MI SVÉ JMÉNO (USA,
2018, romantický). Krásných
sedmnáct, doba prvních lásek,
tužeb a přání. Od 21:30
ZTRATILI JSME STALINA
(VB, 2018, komedie). Vůdce
padl. Nad mrtvolou začíná
tragikomický boj o nástupnictví.
17:30
GRINGO: ZELENÁ PILULE
(USA, 2018, komedie). Počestný
americký obchodník si vyjede
na projížďku a po překročení
mexické hranice věci naberou
nečekaný spád, když se zaplete s
mexickými narkobarony. 19:30 h
GRINGO: ZELENÁ PILULE.
Od 17:30 hod.
DEN CO DEN (USA, 2018, scifi) Romantický příběh o dospívající dívce, která se zamiluje do
někoho, kdo se probouzí den co
den v jiném těle Od 19:30 hod.
ZTRATILI JSME STALINA. 21:30
JO
NESBØ:
DOKTOR
PROKTOR A VANA ČASU.
(Norsko, 2017, rodinný)Doktor Proktor díky svému vynálezu uvízne v minulosti. Podaří se
Bulíkovi doktora
zachránit,
aniž by narušili běh dějin? Od
13:30 hod.
TRIKY S TRPASLÍKY. (USA,
2018, rodinný)Malí trpaslíci,
velké problémy. Od 15:30 hod.
DEN CO DEN. Od 17:30 hod.
ZTRATILI JSME STALINA. Od
19:30 hod
GRINGO: ZELENÁ PILULE.
Od 21:30 hod.

KULTURNÍ SERVIS

8.4.

9.4.
10.4.

11.4.

12.4.

13.4.

14.4.

TROCHU JINEJ CESTOPIS:
Japonsko a Panama. (ČR, 2018,
přednáška s filmem) Luboš
Konečný přichází do kina se svými
poznatky z cest. Od 13:00 hod.
JO
NESBØ:
DOKTOR
PROKTOR A VANA ČASU. 15:30
ZTRATILI JSME STALINA. 17:30
DEN CO DEN. Od 19:30 hod
DEN CO DEN. 17:30 hod.
READY PLAYER ONE: Hra začíná. Od 19:30 hod.
GRINGO: ZELENÁ PILULE.
Od 17:30 hod.
READY PLAYER ONE: Hra
začíná. Od 19:30 hod
FANTASTICKÁ ŽENA. (USA,
2017, drama) Film je originální
nadžánrový pokus vzdorovat
společenským stereotypům.19:30.
FAKJŮ PANE UČITELI 3.
(Německo, 2017, komedie)Poslední fakjů. 17:30 hod.
RAMPAGE: Ničitelé. (USA,
2018, dobrodružný) Experiment,
který se vymkne z ruky. 19:30
V PASTI ČASU. (USA, 2018, rodinný)Buďte válečníky. 17:30.
PEPA. (ČR, 2018, komedie)
Smolařem proti své vůli.19:30
FAKJŮ PANE UČITELI 3. 21:30
COCO. Od 13:30 hod.
PRAČLOVĚK. (Velká Británie,
2017, komedie) Střet civilizací.
Vyhraje doba kamenná nebo
bronzová? 15:30
V PASTI ČASU. Od 17:30.
FAKJŮ PANE UČITELI 3.19:30
RAMPAGE: Ničitelé. 21:30

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM
5.4..

HANA ZAGOROVÁ od 19.00
hod. / VELKÝ SÁL. Hana Zagorová připravila koncert společně
s Petrem Rezkem, svým dlouholetým pěveckým partnerem. Oba
interprety doprovází skupina
BOOM!BAND Jiřího Dvořáka.

8.4.

TANEČNÍ ODPOLEDNE od
15.00 hod./ HRADNÍ SÁL
Přijďte si zatančit a prožít krásné
odpoledne s přáteli u příjemné
hudby s kapelou Rosti Pechouška

11.4. DESTERO PROBLÉMŮ LITOMĚŘIC v 16.00 hod. / VELKÝ
SÁL. Co se Vám v našem městě
nelíbí? Co byste rádi změnili?
Přijďte diskutovat s radními,
zastupiteli, vedoucími pracovníky městského úřadu a dalšími
kompetentními lidmi na veřejné
diskusní fórum.
12.4. JAZZ a SWING – PAUL BAT-

TO v 19.00 hod. / HRADNÍ
SÁL. Napínavý, pohádkový a
poutavý muzikálový příběh
provázený kouzly na profesionální úrovni, světelnými
efekty a samozřejmě pro
děti zpěvnými texty písní.
Vstupné: 90 Kč

17.4. 3.

19.4.

21.4.

25. 4.

26. 4.

13.4. XVI. VINAŘSKÉ LITOMĚ-

ŘICE. 16. ročník je mezinárodní prodejní a soutěžní
výstavou vín a odborných prezentací „Víno a zdraví“ a „Víno
a pokrmy“. Více na str. 16.

28. 4.

15.4. PRAČLOVĚK. 13:30 hod.

16.4.
17.4.

18.4.

19.4.

20.4.

21.4.

22.4.

JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU. Od 15:30.
FAKJŮ PANE UČITELI 3. 17:30
RAMPAGE: Ničitelé. 19:30
RAMPAGE: Ničitelé.17:30
PEPA. Od 19:30 hod.
PACIFIC RIM: Povstání. (USA,
2018, sci-fi). Monstra z vesmíru
versus pilotovaní obří roboti.
Druhé kolo. Od 17:30 hod.
TÁTOVA VOLHA. Od 19:30
V PASTI ČASU. Od 17:30 hod.
FOXTROT. (Izrael, 2017, drama). Surreálná armádní zkušenost mladých vojáků, temata
viny a ztráty. Od 20:00
VEČERNÍČKOVI KAMARÁDI. Od 9:30 hod.
TLUMOČNÍK. (SR, ČR, 2018,
drama) Pravda o minulosti může
mít různé podoby.15:30.
VADÍ NEVADÍ. (USA, 2018,
horor). Nevinná hra nemusí být
vždy nevinná. Od 17:30 hod.
PEPA. Od 19:30 hod.
PEPA. Od 17:30 hod.
HASTRMAN. (ČR, 2018, thriller) Příběh jedné lásky, jedné
vášně a jedné krajiny. Od 19:30
VADÍ NEVADÍ. Od 21:30
V HUSÍ KŮŽI. (USA, 2017, rodinný). Rodina je velká jízda. 13:30
PLANETA ČESKO. (ČR, 2018,
dokumentární) Od 15:30 hod.
TÁTOVA VOLHA. Od 17:30 hod
VADÍ NEVADÍ. Od 19:30 hod.
PEPA. Od 21:30 hod.
KRÁLÍČEK PETR. Od 13:30.
V HUSÍ KŮŽI. Od 15:30 hod.
VADÍ NEVADÍ. Od 17:30 hod
PEPA. Od 19:30 hod.

G. Domizetti: FAVORITKA.
(Německo, 2018, opera)Opera
Gaetana Donizettiho, o ženě, rozervané mezi duchovními a světskými hodnotami. Od 19:00 hod
24.4. FAKJŮ PANE UČITELI 3. 17:30
ZTRATILI JSME STALINA. 19:30
25.4. HASTRMAN. Od 17:30 hod.
HORA. (Austrálie, 2018). Dokument ukazuje okouzlující sílu výšin
a jejich věčnou moc. Od 19:30 hod.
AVENGERS:
Infinity
War.
(USA, 2018, sci-fi). Avengers a
superhrdinští spojenci musí riskovat
vše, aby zachránili vesmír. 21:00.
26.4. AVENGERS: Infinity War. 17:30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA. (ČR, 2018, komedie)
Jeden ženich a dvě potencionální
nevěsty. Od 20:00 hod.
27.4. AKTA PENTAGON: Skrytá válka.
Od 15:30 hod.
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA. Od 17:30 hod.
AVENGERS: Infinity War. Od 19:30
AVENGERS: Infinity War. Od 22:00
28.4 V HUSÍ KŮŽI. Od 13:30 hod.
AVENGERS: Infinity War. Od 15:00
AVENGERS: Infinity War. Od 17:30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA. Od 19:30 hod.
AVENGERS: Infinity War. Od 21:30
29.4. AVENGERS: Infinity War. Od 13:30
V HUSÍ KŮŽI. Od 16:00 hod.
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA. Od 17:30 hod.
AVENGERS: Infinity War. 19:30
30. 4. AVENGERS: Infinity War. Od
17:30 hod.
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA. Od 19:30 hod.
AVENGERS: Infinity War. Od
21:30 hod.
23.4.

DIVADLO K. H. MÁCHY

BENEFIČNÍ AUKČNÍ 9. 4. LEGENDA O LESÍCH A LIVEČER PRO HOSPIC v 18
DECH/ Divadelní klub Jiráhod. / HRADNÍ SÁL. Srdečsek Č. Lípa. Sága z norských
ně zveme všechny, kdo chtějí
hor začátku 19. století...19 h.
podpořit Hospic sv. Štěpána.
Budou se dražit výtvarná díla, 10. 4.. VYSTOUPENÍ tanečního a
literárně dramatického oboobjekty, fotografie i zážitky.
ru/ ZUŠ Litoměřice. 18.00 h.
Večer zpříjemní Violoncellové quarteto ZUŠ Litoměřice a 11. 4. (NE)JEN OPERNÍ KONDaisies. Informace na www.
CERT. I opera může být záaukce.prohospic.cz.
bavná. Od 19.00 hod.
OLYMPIC „PERMANENTNÍ 12. 4. POVÍDEJME SI, DĚTI/
TOUR 2018“ v 19.00 hod. / VELhudební divadlo. Pro MŠ a
KÝ SÁL. Koncert rockové legen1.-4. třídy ZŠ. 8.30 a 10.00 h.
dy české hudební scény
14. 4. NEZBEDNÁ POHÁDKA O
KOBLÍŽKOVI/ NEZÁVISLÉ
ABSOLVENTSKÝ PLES GJJ
DIVADLO. Od 14.00 hodin.
v 19.00 hod. / KKC Ltm
Po pohádce výtvarná dílna.
Historicky první absolventský
ples Gymnázia J. Jungmanna. 16. 4. PETR A LUCIE/ DIVADLO R.
Potkejte své spolužáky, přátele
BRZOBOHATÉHO. Adaptace
a kantory, zavzpomínejte sposlavného protiválečných díla 20.
lečně na roky na gymnáziu.
století. Od 19 h. pro veřejnost.
KONCERT ORCHESTRŮ 21. 4. STARÁ DOBRÁ KAPELA/
ZUŠ LITOMĚŘICE v 18.00
DIVADLO
PALACE.
hod. / hradní sál. Vystoupí orHořko-sladká komedie o
chestry Schizzo band a Junior
lásce, snech a síle přátelství.
band, kapela Nezrychluj! a
Náhradní termín za zrušené
další soubory i sólisté ze ZUŠ.
představení 4.3. Od 19.00 h.
PETR VONDRÁČEK v 19.00 24. 4. Putování ztracené kapky/
hod. / velký sál. Dvojkoncert
Divadlo Kapsa. Pro MŠ a 1.
skupiny Knezaplacení a klavíStupeň ZŠ. Od 9.00 hod
risty i zpěváka Petra Vondráčka je netradičním spojením 25. 4. ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ / DIVADLO HÁTA.
folku a rock´n´rollu.
Fraška. Od 19.00 hod.
OBUŠKU Z PYTLE VEN! v 28. 4. LITTLE STAR. Semifinále 7.
15 h. / velký sál. Příběh plný
ročníku pěvecké soutěže pro
písniček a komických situací
zpěváky od 10 do 18 let.
pro děti od 3 let i dospělé.

29. 4.. MEZINÁRODNÍ DEN TANCE. Vyvrcholení celodenního programu v Jiráskových
sadech. Vystoupí taneční
obor ZUŠ, Pražská taneční
konzervatoř atd. Od 17.30
1. 5. Vernisáž k výstavě/ Sdružení
nezávislých výtvarníků Litoměřicka. Od 17.00 hod..
6. 5. O SNĚHURCE/ Malé divadélko

Praha. Loutková pohádka pro
nejmenší diváky. Od 15.00 hod.
Po pohádce výtvarná dílna.

16. 5. RAPPER/
DIVADELNÍ
SPOLEK FRÍDA BRNO.
Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska
k hudbě a touha učit se? 19 h.
17. 5. POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ
CHALOUPKY/ DIVADLO
SCÉNA ZLÍN. Veselá pohádka plná hravosti, humoru a
písniček. Pro MŠ a 1. stupeň
ZŠ. Od 8.30 a 10 h.
22. 5. VINETÚ,
VINETÚÚÚ/
Ochotníci Jižního města.19 h
23. 5. Vystoupení tanečního a hudebního oboru/ ZUŠ. 18 h.
24. 5. SMÍM PROSIT?... / STUDIO BOUŘE. Svižná komedie. Hrají Jan Révai, Igor Bareš, Robert Jáškow, Kateřina
Janečková, Karel Zima. 19 h..
28. 5. KONCERT PRO FLÉTNU
A KLAVÍR/ Jan Ostrý a Silvie Ježková. Od 19.00 hod.

KULTURA

DÍLNA RUČNÍHO
PAPÍRU ZAHAJUJE
Daly by se určitě přesně spočítat
desítky výstav, které se ve věži konaly. Desítky výstav, stovky workshopů
a exkurzí, tisíce kusů vyrobeného
ručního papíru …. Dílna ručního
papíru ve Velké Dominikánské ulici zahajuje sezonu. Na oslavu výročí jsme si připravili „Narozeninový
salón“, kde představíme především
tvorbu členů spolku a jejich hostů.
Nebudou chybět doprovodné programy, jako jsou tematické workshopy fotografie, módní přehlídka či
dobročinná aukce.
Sezónu zahájíme výstavou manželů Kateřiny a Oldřicha Rajchlových
z Děčína. Kresby a fotografie budou
k vidění od 20. dubna. Dílna je otevřená vždy v pondělí a ve čtvrtek (1017 h.), ostatní dny dohodou (na tel. č.
724 092 279).
Více na www.rucnipapir.com.
Irena Štyrandová
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SOCHA ZDOBÍ HRAD

Vstupní prostor hradu již několik
dní zdobí zajímavý originál pozdně
barokní sochy Panny Marie Immaculaty. Instalován zde byl po provedení
důležitých restaurátorských prací.
„O umístění jsme se rozhodli po
diskuzi s Národním památkovým
ústavem Ústí nad Labem. Cílem bylo
zatraktivnit vstupní část hradu,“ sdělila Andrea Křížová, vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové
péče městského úřadu.
Socha původně stála v Pekařské
ulici. Poté byla nahrazena kopií, kterou vytvořili akademičtí sochaři Libor Pisklák a Jakub Vlček. Originál
sochy byl několik let v ateliéru Libora
Piskláka. Až letos město vyčlenilo
prostředky na jeho konzervaci, retušování, výrobu podstavce a vlastní
přesun. Práce trvaly dva měsíce.
Socha Panny Marie Immaculaty
pochází z roku 1741. Panna Marie
má sepjaté ruce před tělem a stojí s

pokrčenou pravou nohou na půlměsíci a drakovi. Po obou stranách
členitého podstavce je jeden andílek,
který vzhlíží k Marii.
(nec)
Foto Anna Hrochová

ZNÁME PODOBU PAMÁTNÍKU

Město už zná podobu památníku, který bude v Litoměřicích umístěn u příležitosti stého výročí vzniku
Československa. Půjde o sklocementový objekt. Své
místo najde před Masarykovou základní školou a slavnostního odhalení se dočká 28. října.
Výběrová komise se rozhodovala mezi 14 návrhy,
které pocházely od tvůrců z celé republiky. Hodnotila především grafické vyobrazení, podstatná byla ale i
nabídková cena. „Předložené návrhy byly rozmanité
od tradičních bust, reliéfů a pamětních desek až po
netradiční materiálové ztvárnění symboliky tohoto významného výročí,“ popsala projekty vedoucí Odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče Městského
úřadu v Litoměřicích Andrea Křížová, která byla členkou výběrové komise. K rozhodování byl přizván i nezávislý odborník z Fakulty umění a designu University
J.E. Purkyně z Ústí nad Labem.
Tvůrci vítězného návrhu Jakub a Barbora Klaška z Jindřichova Hradce vycházeli z geografického vzezření území tehdejšího Rakousko-Uherska, z něhož Československo po první světové válce vzešlo. Z jeho půdorysu lehce
deformovali a vztyčovali jednotlivé země. Československo
je na pomníku dominantní a nad ostatními státy, které
tvoří podstavec, se zvedá do výšky zhruba 80 centimetrů. Tvoří tak jakýsi stůl připomínající oltář. Tato plocha by
měla podle autorů projektu sloužit jako místo odpočinku
a setkávání pro děti. Všechny státy vychází ze stejné plochy a tvoří jakýsi pevný základ plastiky, který funguje jako

LETNÍ KINO
CHYSTÁ SEZONU

Letní kino zahájí 19. května sezonu. A zahajovacím filmem bude stejně jako v posledních letech fim
český – letos sáhneme po zatím posledním filmu
otce a syna Svěrákových Po strništi bos. Pravidelné
promítání začne v pátek 1. června a promítat se
budou všechny červnové pátky. O prázdninách pak
budeme promítat vždy ve středu a v pátek.
Dramaturgii a provoz letního kina zajišťuje nezisková organizace Kinoklub Ostrov, který letos oslaví již 20 let od svého založení. Již 20 let přispívá ke

Vizualizace vítězného díla, jehož výroba dle podmínek
výběrového řízení nepřesáhne 160 tisíc korun.
jednotící prvek a naznačuje, že všichni máme pod nohama tu stejnou Zemi, jíž jsme součástí.
(bub)

kulturnímu dění v Litoměřicích. A nejinak tomu
bude i v letošním slavnostním roce. 19.5. před prvním promítáním se uskuteční na Střeleckém ostrově
akce pro všechny generace Společný ostrov – naše
radost, na které dojde k odhalení nového hřiště na
pétanque a v altánu vystoupí žáci místní základní
umělecké školy i přespolní hosté.
Na konci srpna a začátku září (31. 8. – 2. 9.) se
uskuteční 18. ročník filmového festivalu letos s názvem Nezávislost, nespoutanost, svoboda, v rámci
kterého představíme mnoho zajímavých i netradičních titulů na několika promítacích místech. V programu jistě bude možné objevit i filmy vztahující se
k letošním oslavám 100. výročí založení Českoslo-

MUZEUM ZVE
19. 4. – 2. 9. 2018
Jak šel čas … s muzeem
Výstava představí jedinečnou
stavbu staré radnice. Jaké osudy
budovu provázely, jaké architektonické zajímavosti ukrývá a
jakých historických událostí byla
svědkem, zjistíte od 19. 4., kdy se
koná vernisáž výstavy (od 17 h).
22. 4., 14 h
Komentovaná prohlídka výstavy Jak šel čas … s muzeem
Výstavou věnovanou staré renesanční radnici provedou její kurátoři. Představí stavebně-historický
vývoj budovy, cenné architektonické prvky i historické momenty.
29. 5., 16.30 h
Renesanční poklady v severních
Čechách. Přednáška historika
umění profesora Jana Royta.
Pavlína Gutová, referent muzea

ZKLAMÁNÍ:
DOTACI NEMÁME

Historický objekt staré radnice, v
němž sídlí muzeum, rekonstruován
letos nebude. Město nezískalo dotaci
ve výši 50 milionů korun, o kterou
žádalo Ministerstvo kultury. Zároveň
s tím se tak odkládá na neurčito vybudování nové expozice, kterou v té souvislosti plánovalo vedení Oblastního
muzea, potažmo jeho zřizovatel Ústecký kraj. Radnice se však nevzdává.
„Přednost u hodnotitelů dostaly
zámky a církevní památky,“ vysvětluje vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Andrea
Křížová. Dotace, o kterou radnice
žádala, přitom byla svým způsobem
jedinečná. Vztahovala se totiž jen na
památky na seznamu UNESCO, národní kulturní památky, případně ty,
které se nacházejí v tzv. indikativních
seznamech. Budova muzea je jedinou
stavbou v Litoměřicích, která tyto
podmínky splňuje.
„Částka nutná na tak rozsáhlou rekonstrukci je nad možnosti rozpočtu
města, a proto při nejbližší možné příležitosti zažádáme znovu,“ přislíbila
vedoucí Křížová. Město již má hotový i stavebně historický průzkum a je
tedy na kompletní revitalizaci budovy
připraveno.
(bub)

venska, dále besedy se zajímavými hosty i tradiční
výstavu. Program připravujeme již od podzimu a
bude zveřejněn na našich stránkách.
Mezi dalšími akcemi, které se uskuteční během
září a října, bude Fér piknik, oslava 20 let Kinoklubu
Ostrov a Duncan tančí. Pro podrobnější informace
o všech akcích sledujte naše webové stránky www.
kinoostrov.cz.
Kinoklub Ostrov provozuje letní kino ve spolupráci s jeho nájemcem – Agenturou Modrý z nebe.
Od roku 2014 promítáme na novém digitálním
projektoru. Kino je zastřešené, promítáme za každého počasí. Provoz je podporován městem. Více na
www.kinoostrov.cz
Hana Galiová
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VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE JSOU
PŘEHLÍDKOU KVALITNÍCH VÍN

Milujete kvalitní vína a cimbálovku Jožky Šmukaře?
Pak neváhejte a přijďte v pátek 13. a v sobotu 14. dubna (vždy 10 – 19 hodin) do Kulturního a konferenčního
centra na již 16. ročník „Vinařských Litoměřic“, které se
právem řadí mezi nejprestižnější vinařské akce pořádané v České republice. Do Litoměřic se opět sjede několik
desítek vinařů především z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí, aby na svých degustačních stáncích v domě kultury
a hradu představili to nejlepší, co vyrobili. Tradiční bude i
sobotní doprovodný program výstavy – “Víno a zdraví” a
“Víno a pokrmy”, kde odborníci z řad lékařů přednáší své
poznatky o vlivu vína na lidský organismus.
Výstava, jejíž součástí je vždy na konci března soutěž vín,
byla zařazena mezi nejprestižnější akce kraje a hrdě nese
název „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“. Každoročně se
těší velkému zájmu. Loňského ročníku se zúčastnilo přes
šedesát vystavovatelů a téměř pět tisíc návštěvníků. (eva)

U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát
přijede do Litoměřic unikátní pojízdná expozice, tzv. Legiovlak. Prohlédnout si jej můžete od 1. do 6. května na
dolním vlakovém nádraží.Toto legionářské muzeum na kolejích představuje věrnou republiku legionářského
vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku
v letech 1918 - 1920. Souprava čítá 13
vozů s dobovým vybavením, legionáři
ve stejnokrojích, ale i exponáty a fotografie mapující historii.
(eva)

KULTURNÍ PASY

Vybírat budete moci i letos z několika stovek kvalitních
vín.
Foto Eva Břeňová

LITOMĚŘICE NECHYBĚLY

Dotazy návštěvníků veletrhu zodpovídali a město Litoměřice reprezentovali Ondřej Přecechtěl a Marie Ouborná.
Foto Eva Břeňová

PŘIJEDE LEGIOVLAK

Holešovickým výstavištěm v Praze proudily v polovině
února stovky návštěvníků mířících na mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World. Nechyběl na něm
ani samostatný prezentační stánek města Litoměřice, nacházející se nedaleko vstupní části výstavního pavilonu a v
těsném sousedství expozice Památníku Terezín.
„Pracovníci odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského úřadu zde prezentovali slovně,
ale i prostřednictvím obrazovky a propagačních materiálů
nejvýznamnější turistické atraktivity města Litoměřice a
akce, které se v něm konají, stejně jako partnery, jako je
například Zahrada Čech nebo Klášterní vinné sklepy Litoměřice. Město ležící na soutoku řek Labe a Ohře však
bylo zastoupeno i na nedalekém stánku Ústeckého kraje, a to prostřednictvím pracovníků Destinační agentury
Českého středohoří, kteří zde prezentovali kromě řady
turistických atraktivit celé destinace, jejímž srdcem jsou
Litoměřice, také Labskou stezku.
(eva)

Pokud se chystáte do sousedního
Saska, zakupte si za 30 Kč v infocentru
Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe.
Platí do konce roku a opravňuje po zaplacení zlevněného vstupného ke vstupu
do muzeí, galerií, zámků, na divadelních
představení atd. na území saské části
Euroregionu Elbe/Labe a Euroregionu
Krušnohoří. Držitel získá i slevu na vybrané akce v rámci Dnů české a německé kultury. Seznam objektů poskytujících slevu naleznete uvnitř pasu. (mild)

NOC LITERATURY

Ve středu 9. května se koná „Noc
literatury“. Číst se bude od 18 do 22
hodin v atriu městského úřadu na
náměstí, na parkánech galerie a v kavárně Fér Kafé v parku V. Havla. Hlavními aktéry se stanou herci Hynkova
hravého divadla, Aleš Pařízek ze ZUŠ
a v atriu MěÚ bude předčítat písničkář, spisovatel a cestovatel Jan Burian.
Účelem projektu je představit současnou evropskou literaturu netradičním
způsobem a zároveň oživit večerní
město přitažlivou akcí.
(mild)

ZAHRADA ČECH ZVE NA TRŽNICI A AUTOSALON

Tradiční Tržnice Zahrady Čech kombinovaná s
výstavou Bydlení na Zahradě Čech odstartují jarní sezónu výstaviště Zahrada Čech Litoměřice pro
všechny zahrádkáře, chalupáře, pěstitele i kutily.
Návštěvníci budou moci
výstaviště navštívit již 4.
dubna od 9 hodin. Otevřeno
pak bude po dobu pěti dní
až do neděle 8. dubna, denně
od 9 do 17 hodin. V nabídce
se objeví oblíbený sortiment,
jako jsou sadba, cibuloviny, květiny, zahradní
potřeby, zahradní technika, hnojiva, postřiky.
Chybět nebude ani vše potřebné okolo domu
i do domácnosti z oblasti bytových doplňků,
krbů, nábytku, realizací kuchyní a koupelen,
stavebních materiálů i tepelné či solární techniky.
Návštěvníky nepochybně potěší pestrý kulturní
programu. Zatímco hlavní podium oživí živá
hudba tak, jak jsou lidé zvyklí, hlavní doprovodný

program se uskuteční po celém areálu výstaviště
přímo mezi návštěvníky. Ti uvidí chůdaře s
hudebními nástroji, dobovou kapelu u fontány,
pianistu i flašinetáře.
Druhý květnový víkend bude na Zahradě Čech
jako již tradičně patřit motorismu. Ve dnech 11. až
13. května se zde uskuteční oblíbený Autosalon.
Letošní ročník představí široký počet nejprodávanějších
značek nových osobních automobilů, zajímavou nabídku
ojetých vozů, mezinárodní
přehlídku historických vozů,
řadu soutěží, exhibicí, show a
bohatý kulturní program. „Prestiž Autosalonu se
nám daří každoročně zvyšovat, o čemž svědčí také
ohlasy návštěvníků i vystavujících z předešlých
let. V loňském roce např. navštívilo tuto 3denní
výstavu na 16.000 návštěvníků, což je oproti roku
2013 téměř dvojnásobek. I v letošním roce se bu-

deme snažit návštěvníkům představit nové značky
a modely vozů, zejména pak takové, které nejsou
běžně k vidění,“ uvedla obchodní, marketingová a
provozní ředitelka Michaela Mokrá.
Radka Jakovcová

Letošní sezónu na litoměřickém výstavišti zahájila
v únoru stále oblíbenější výstava chovatelů drobného zvířectva.
Foto Anna Hrochová
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