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SLOVO STAROSTY

Milí přátelé,

do rukou se
Vám dostává
letošní
první vydání
Radničního
zpravodaje. Najdete
v něm řadu
informací o
projektech a akcích, které v Litoměřicích chystáme. Rád bych
se však ještě vrátil do roku 2018
a připomněl nejdůležitější události z pohledu rozvoje města.
Důležitým krokem bylo zahájení
provozu magnetické rezonance
a pokračující modernizace nemocnice. Podařilo se zklidnit
dopravu v Dalimilově a Palachově ulici, které prošly zásadní
revitalizací. Zavedli jsme MHD
zdarma, což přineslo zvýšení
počtu cestujících. Autobusové
nádraží bylo vyhlášeno stavbou Ústeckého kraje 2017. Zásadní proměnou prošlo i horní
vlakové nádraží, tržnice a také
prostranství před dolním vlakovým nádražím, kde mj. vyrostla cyklověž. Pracovali jsme na
modernizaci chodu městského
úřadu. Spustili jsme rozklikávací rozpočet, linku pro neslyšící,
zjednodušili život stavebníkům
díky elektronické službě Utilityreport. Potěšilo nás ocenění
„Nejpřívětivější úřad v kraji“ od
Ministerstva vnitra, ale i fakt,
že jsme po náročném procesu
obhájili nejvyšší kvalitu veřejné
správy. Naopak my jsme poděkovali podnikatelům prostřednictvím slavnostního vyhlášení
„Srdcařů“. Jako jedno z prvních
měst v republice jsme se pustili
do boje proti plastům.
Loni jsme oslavili 100 let vzniku
republiky a letos nás čekají oslavy
800 let Litoměřic. Užívejme si a
těšme se z našeho krásného města společně. Ladislav Chlupáč

ČTĚTE UVNITŘ

Schválen byl rozpočet (s. 2)
Máme první rychlodobíjecí
stanici pro elektromobily (s. 3)
Rok je ve funkci ředitelka
gymnázia. Jaký byl? (s. 12)
Život seniorům může zachránit seniorská obálka (s. 12)
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KARLA JE PRVNÍM MIMINKEM ROKU 2019

Jen dvacet jedna minut po příchodu nového roku se v litoměřické porodnici narodilo první litoměřické miminko roku 2019. Je to
holčička a jmenuje se Karla Sendlai.
Měřila při narození 49 centimetrů
a vážila 3300 gramů. Přivítat ji a zároveň pogratulovat mamince přišli
2. ledna zástupci vedení nemocnice
- předseda představenstva Radek
Lončák, manažerka pro nelékařské
zdravotnické obory Lenka Kalábová a vrchní porodní asistentka
gynekologicko-porodnického oddělení Monika Boudová. První letošní miminko od nich dostalo na
památku zlatý řetízek s přívěskem a
maminka květinu. Navíc bylo oběma zdarma poskytnuto ubytování
na nadstandardním pokoji.
Karla byla prvním litoměřickým
miminkem roku 2019 a zároveň
druhým miminkem Ústeckého
kraje. Jen o sedm minut ji předstihl
chlapeček narozený v Ústí nad Labem. Do porodnice její maminka
Dana Chytková dorazila 31. prosince už v odpoledních hodinách.

Prvním litoměřickým miminkem a druhým občánkem kraje roku 2019 se stala
holčička Karla. Na snímku s maminkou Danou Chytkovou. Foto Karel Pech
Karla je jejím prvním potomkem.
„Nechci, aby zůstala jedináčkem,
za pár let se sem pravděpodobně
vrátím,“ předeslala s úsměvem Litoměřičanka.
Zajímavostí je, že v Litoměřicích bývají prvními miminky
roku většinou děvčátka. Bylo
tomu tak nejen letos a loni, ale

LITOMĚŘICE MAJÍ
24 374 OBYVATEL
Přesně 24 374 obyvatel. Takový byl v Litoměřicích
počet obyvatel k 1. lednu 2019. Je to o 39 obyvatel
méně než ve stejný den roku 2018. Ač tedy došlo k
mírnému poklesu, z dlouhodobého hlediska obyvatel Litoměřic výrazně neubývá a jejich počet stabilně
převyšuje 24 tisíc.

kromě roku 2017, kdy se jako první narodil František, také v roce
2016, 2015 a 2014. V loňském
roce se v Litoměřicích narodilo
celkem 282 dívek a 303 chlapců.
Nejčastějšími jmény zůstávají u
kluků dlouhodobě oblíbení Jan,
Ondřej a Vojtěch, z holčičích pak
Nela, Aneta a Eliška. (bub, nk)

Z uvedeného počtu 24 374 obyvatel je 23 437 občanů ČR a 937 cizinců s trvalým pobytem. Počet žen
lehce převyšuje počet mužů. K 1. lednu bylo v Litoměřicích 12 194 žen, z toho 10 501 starších 15 let.
Mužů bylo 11 243, starších 15 let pak 9388.
Statistiky za období 2005 až 2017 ukazují, že počet
přistěhovalců se dlouhodobě pohybuje v průměru kolem 740 za rok. K výkyvu došlo pouze v roce 2007, kdy
do Litoměřic přišlo 1536 nových občanů. Každoročně
bývá oddáno v průměru asi 120 párů, rozvádí se jich
kolem 80. Za rok zemře v průměru 240 lidí.
(bub)

MHD: DOŠLO K VÝMĚNĚ DOPRAVCE

Provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Litoměřicích s konečnou platností přebírá nový dopravce. V lednu došlo v kanceláři starosty města
k podpisu smlouvy mezi městem a novým provozovatelem. Tím se oficiálně od 1. července tohoto
roku stává společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Městu tímto krokem padá velký kámen ze srdce.
Po mnoha letech problémů s výběrem dopravce a v
posledních měsících i s dosavadním dopravcem TD
BUS a.s. se nyní blýská na lepší časy. "Sehnat novou
společnost vzešlou z řádné soutěže, která by byla
ochotna autobusovou dopravu v Litoměřicích dlouhodobě provozovat, nebylo snadné. Podpis smlouvy
považuji za úspěch, ze kterého mám upřímnou radost a určitou míru zadostiučinění. Věřím, že MHD
začne konečně fungovat tak, jak má," vyjádřil se Jan
Jakub, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu.

Nadšení však zatím trochu kalí starost o to, kdo
bude provozovat MHD v Litoměřicích od února do
července. Situace společnosti TD BUS, která měla
původně dle stávající smlouvy končit až v polovině
roku, byla zřejmě už z personálního a finančního
hlediska natolik kritická, že firmu donutila podat
výpověď městu už k 31. lednu. "Neudržitelné podfinancování dopravy má základ v legislativním navýšení mezd zaměstnanců v dopravě a trvalé neochotě
kraje na ně adekvátně reagovat," stojí v dopise zaslaném městu firmou TD BUS.
Nový dopravce byl se situací seznámen a v lednu
předběžně vyjádřil ochotu převzít MHD už od 1.
února, aby nedošlo k přerušení služby. Zda se tak
skutečně stane, nebylo v době uzávěrky Radničního
zpravodaje ještě zřejmé.
Dokončení na straně 4
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HLASOVÁNÍ
BYLO JEDNOTNÉ
Rozpočet města byl po několika
letech schválen jednomyslně.
"Vzhledem k tomu, že oproti
minulému volebnímu období
máme nyní svého člena ve
finančním výboru a byli jsme
přítomni návrhu tvorby rozpočtu
na rok 2019, kdy se detailně
probíraly jednotlivé položky,
návrh podpoříme," prohlásil
opoziční zastupitel za ANO Marek
Kocánek.
(eva)

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
DOZNÁ ZMĚN
I v letošním roce se Litoměřičané
mohou těšit na prostředky z participativního rozpočtu. Zatímco maximální částka se nemění, zástupci
politických stran se na lednovém
setkání domluvili jak na snížení
minimální částky na projekt, tak na
minimálním počtu podporovatelů projektu. Změní se také způsob
hlasování o vítězném projektu, ke
kterému letos město využije Mobilní rozhlas. Hlasovat se tak letos
nebude na veřejném fóru Desatero problémů, které se uskuteční
ve středu 10. dubna od 17 hodin v
Kulturním a konferenčním centru.
Soutěž bude vyhlášena ihned poté,
co zastupitelé schválí nová pravidla.
Irena Vodičková, koordinátorka
Zdravého města Litoměřice

Z HISTORIE

Koncem 19. století získaly
Litoměřice postavení důležitého
vojenského centra. Bylo do nich
přemístěno sborové velitelství a
od roku 1911 začala vyrůstat na
severozápadním
okraji
města
dělostřelecká kasárna jako součást
9. sborového velitelství rakouské
armády. Z té doby pochází většina
hodnotných staveb uvnitř areálu.
Za první republiky zde sídlila
národní armáda. Za 2. světové války
byly některé budovy využity jako
koncentrační tábor a ubytování
vězňů. Po válce kasárna sloužila i jako
shromaždiště odsunutých Němců.
Armáda zde působila do roku 2004.
Na začátku roku 2014 pozemky a část
budov převzalo město.
„Celý areál, včetně výše uvedených
parcel, je nyní značně zdevastovaný,
zarostlý nálety apod. Cílem je prostor
revitalizovat a otevřít pro potřeby
občanů, tedy vybudovat vhodné
podmínky k podnikání, bydlení,
drobnou výrobu, služby, sportoviště
a podobně,“ uvedla vedoucí odboru
územního rozvoje městského úřadu
Venuše Brunclíková. Což ostatně
vyplývá i z platného územního
plánu města.
(eva)

ROZPOČET / ROZVOJ

ROZPOČET JE SCHVÁLENÝ

Rozpočet na rok 2019 schválili v prosinci zastupitelé.
Na příjmové stránce dosahuje 559 milionů a výdaje
jsou plánovány ve výši 606 milionů korun. Schodek
rozpočtu tedy činí 47 milionu korun.
Z vlastních rezerv města z minulých let však bude
třeba vzít jen 16 milionů korun. Zbytek totiž představují
jednak výdaje přesunuté z loňského roku do roku
letošního a dále finance z dotace obdržené v minulých
letech od Správy úložišť radioaktivního odpadu. Nadále
platí, že Litoměřice hospodaří bez dluhů a na účtech je
v tuto chvíli uloženo více než 100 milionů korun.
„Tak jako každoročně i pro příští rok plánujeme
z principu opatrnosti nižší daňové příjmy oproti
oficiálním prognózám Ministerstva financí. Konečný
výsledek pak bývá lepší, než očekáváme, jak ostatně
nasvědčuje i tabulka vývoje příjmů a výdajů města
v posledních pěti letech,“ uvedl místostarosta Karel
Krejza. Podle něj ještě rozpočet v prvních měsících
roku 2019 dozná změn. Město totiž očekává některé
dotace. „Každopádně změny budou souviset pouze s
investičními akcemi,“ ujistil starosta Ladislav Chlupáč.
Příkladem může být očekávané zahájení rekonstrukce
bývalého vojenského objektu v Jiříkových kasárnách,

kde má vzniknout 52 startovacích bytů. Další finančně
významnou investiční akcí se stane rekonstrukce části
bývalého pivovaru s cílem vytvořit podmínky pro
obnovení výroby piva. Pokračovat budou opravy silnic.
„Opět je v rozpočtu připraveno zhruba osm milionů
korun, za které opravíme povrchy dalších přibližně
dvaceti silnic,“ informoval místostarosta Krejza. Město
finišuje s opravami školních objektů. Posledními,
které ještě nejsou zatepleny, jsou Srdíčko a MŠ v
Mládežnické ulici. Na řadu proto přijdou letos. Nadále
mohou počítat s podporou sportovci, spolky činné v
oblasti kultury a další neziskové organizace. Městská
hromadná doprava bude letos stát 8,5 milionu korun.
Cestující vozí zdarma.
Výraznější investice se týkají i oblasti životního
prostředí. Pět milionů korun je vyčleněno do úpravy
zeleně v ulici Mezibraní. Připravuje se stavba nové
fontány na Vojtěšském náměstí a nákup nových
kropících vozů. S ohledem na prašnost dojde i k
instalaci prvního mlžícího stožáru v ulici Na Valech.
Ve fázi příprav je nejen budování dalšího podzemního
kontejneru Na Valech, ale i nový dotační program
města určený pro obyvatele. Souvisí s instalací nádrží
na dešťovou vodu.
(eva)

JAK JSME HOSPODAŘILI V POSLEDNÍCH LETECH?
Jak dopadne hospodaření města
Litoměřice v roce 2018, bude
zřejmé v následujících dnech.
Vývoj hospodaření přibližuje
následující tabulka (údaje jsou
uváděny v milionech korun).
Každopádně od roku 2013 končil
rozpočet města vždy přebytkem.
S výjimkou roku 2016, kdy došlo
k výraznějším investicím do
rozvoje (např. nákup objektů

2013

2014

2015

2016

2017

PŘÍJMY (P)

rok

424 489

512 590

567 008

467 306

561 525

VÝDAJE (V)
SALDO (P - V)

414 938
9 551

512 201
389

552 423
14 585

481 973
-14 667

518 072
43 453

v kasárnách pod Radobýlem).
Více než 43 milionový přebytek
rozpočtu roku 2017 byl zase
způsoben dotací od Správy

úložišť radioaktivních odpadů
ve výši 42 milionů. Využívána je
postupně na realizaci projektů
ekologického charakteru. (eva)

MĚSTO OPRAVÍ PRVNÍ ARMÁDNÍ OBJEKT
V KASÁRNÁCH POD RADOBÝLEM

Postupná revitalizace kasáren
pod Radobýlem v souladu s novou
územní studií se pomalu rozjíždí. První vlaštovkou by mohla být
rekonstrukce jednoho z bývalých
vojenských objektů a s ním souvisejících ploch pro podnikatelské
využití. Město již získalo od Ministerstva průmyslu a obchodu
příslib získání dotace z programu
RESTART (Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, tedy
ploch určených k rozvoji).
„Jde o budovu a pozemky nacházející se v severní části kasáren pod

Radobýlem,“ informoval místostarosta Václav Červín zastupitele. Ti
na svém posledním jednání jednomyslně schválili podání žádosti o
registraci projektu. V případě jejího
získání pak i zajištění finanční spoluúčasti města ve výši minimálně
25 procent celkových nákladů, které jsou předběžně vyčísleny na necelých 20 milionů korun.
Podle projektu zde mají vzniknout prostory vhodné k pronájmu
spolu s další doprovodnou infrastrukturou potřebnou pro provoz
zde sídlících firem. Důraz přitom

bude kladen na vybudování rozsáhlejšího parkoviště pro nákladní
i osobní auta. S ohledem na velikost
parkovacích ploch (cca 1800 m²) se
nabízí využití pro firmy podnikající
v oblasti osobní dopravy, stavebnictví apod.
Takto navržená revitalizace bývalého vojenského objektu je plně v
souladu s architektonickou studií a
územním plánem města, podle níž
se budova nachází právě v lokalitě
určené pro podnikatelskou sféru.
Území vyčleněné pro budování
bytů a občanské vybavenosti tak
zůstává nedotčeno.
„Pokud dotaci skutečně získáme,
půjde již o druhý projekt podpořený MPO v rámci programu Restart,
určeného pro Karlovarský, Ústecký
a Moravskoslezský kraj. V rámci
těchto krajů byly Litoměřice prvním městem, které uspělo s žádostí
o finanční podporu. Týká se rekonstrukce části bývalého pivovaru,
kterou jsme právě zahájili,“ připomněl starosta Ladislav Chlupáč.
Eva Břeňová

SMART CITY
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ELEKTROMOBILITA: MÁME
RYCHLODOBÍJECÍ STANICI

Litoměřice už nabízejí možnost
rychlého dobití elektromobilů. Ve
spolupráci s ČEZ byla na parkoviště
U Hvězdárny instalována první veřejná rychlodobíjecí stanice umožňující většině elektromobilů dobít
80 % kapacity baterií za cca 20-30
minut. V prosinci byla uvedena do
provozu.
Podle místostarosty Karla Krejzy je elektromobilita reálnou cestou jak přispět k lepšímu a zdravějšímu ovzduší. „Litoměřice byly
v rámci Ústeckého kraje prvním
městem, které si pořídilo flotilu
elektromobilů a snaží se jít tímto
způsobem příkladem svým obyvatelům. S vozidly máme nejlepší
zkušenost,“ zhodnotil místostarosta. Provoz dopravních prostředků na elektrický pohon se stává stále dostupnější alternativou k
vozidlům se spalovacím motorem.
Výsledkem je zlepšování kvality života obyvatel, kteří jsou tak
vystaveni snížené hladině hluku,
prašnosti a emisím.
Jednorázové nabití vyjde řidiče
na přibližně 140 korun. Částka se
odvíjí od doby, po kterou je vozidlo připojené na zařízení. Minuta
na rychlonabíječce přijde na 7,20
korun. „Zavedením tarifu motivujeme uživatele k rychlejšímu

Místostarosta Karel Krejza zkouší v Litoměřicích první veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily.
Foto Michaela Bubeníčková
opuštění stanice, aby nedocházelo
například k půldennímu zaparkování vozidla u nabíječky a tedy
blokování dalších řidičů,“ vysvětlil Tomáš Chmelík, manažer
útvaru čisté technologie ČEZ. Jak
dále uvedl, baterie je nabita na asi
80% za přibližně 30 minut, poté
rychlost významně klesá. Paušál
ve výši 450 Kč měsíčně pak nabízí
neomezené dobíjení.

Počet nabíjecích stanic v
Litoměřicích poroste. Některé z
nich budou mít i vlastní alternativní
zdroj napájení. Na jaře město
plánuje v rámci projektu e-FEKTA
instalaci akumulačních systémů
pro fotovoltaické elektrárny na 3
školách a k nim výstavbu dalších
3 dobíjecích stanic, které by měly
využívat 100 procent solární
energie.
Michaela Bubeníčková

GEOTERMÁLNÍ CENTRUM
BUDE OTEVŘENO NA JAŘE

Takto vypadala budova ve druhé polovině ledna. Nacházela se před montáží velkoformátových oken.
Foto Andrea Pěkná
Výstavba objektu nového geotermálního centra v Jiříkových kasárnách finišuje. V brzké době dojde
k instalaci velkoformátových oken
u přednáškového sálu a hlavního
vchodu do budovy. Úpravy interiéru
pokračují svižným tempem a zároveň dochází k instalaci technologií.
Jako poslední přijde na řadu vybavení interiéru mobiliářem a úprava
venkovních ploch a okolí budovy
nacházející se v zadní části kasáren.

„Na přelomu března a dubna by
mohlo dojít ke kolaudaci objektu.
Pokud se tak stane, nic nebrání
tomu, abychom centrum otevřeli
v květnu,“ informoval profesor
Tomáš Fischer z Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy, ředitel
centra. Následně bude představeno veřejnosti.
Již nyní jsou naplánovány nové
testy a experimenty na současném, více než dva kilometry hlu-

bokém vrtu LT1, které proběhnou
v létě a na podzim. „Během této
doby bude do budovy přesunuta
také první část přístrojového vybavení a vzorků a odstartují další
výzkumné práce, výuka studentů,
zasedání mezinárodní vědecké
rady a další akce, o nichž se veřejnost dozví z webu výzkumné
infrastruktury RINGEN,“ informoval manažer geotermálního
projektu Antonín Tym.
Vedení města následně bude s
konsorciem RINGEN, které je nositelem projektu, diskutovat možnosti společných akcí a projektů
a plánovat další rozvoj areálu. „V
něm již během několika měsíců
zahájíme výstavbu startovacích
bytů, které by v budoucnu mohly využívat geotermální teplo pro
vytápění,“ připomněl starosta Ladislav Chlupáč.
(eva, at)

ČEZ INFORMUJE
ČEZ je provozovatelem největší tuzemské veřejné dobíjecí sítě s
více než 130 stanicemi, z toho téměř osmdesátkou rychlodobíjecích
zařízení. Ústecký kraj je v počtu
nabíjecích stanic nadprůměrný ve
srovnání s celou ČR. Máme zde již
16 dobíjecích stanic, z toho 8 rychlodobíjecích.
Nově spuštěná rychlodobíjecí stanice v Litoměřicích je součástí veřejné sítě Elektromobility Skupiny ČEZ,
provozovatele nejrozsáhlejší tuzemské infrastruktury pro elektromobily.
V ČR je aktuálně registrováno
více než 2000 elektromobilů. Předloni přibylo 400 vozů na elektrický
pohon, loni jen do konce listopadu
dalších 635 elektrických aut. Město
Litoměřice a jeho příspěvkové organizace mají nyní ve svém vozovém
parku 10 elektromobilů a 5 hybridů. Odhady dalšího vývoje hovoří
v horizontu několika let o ročních
prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád
největších bariér (omezená nabídka,
vysoká cena, malá hustota dobíjecí
infrastruktury a malá zákaznická
zkušenost) a v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd
do center měst, parkovacích zón,
jízda v pruzích pro MHD, atd.) by
měl znamenat rychlé dosažení 20%
podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových
vozů v ČR.
Martin Schreier,
tiskový mluvčí ČEZ

MĚSTO CHCE
GEOTERMÁLNÍ
VÝMĚNÍK

Město podalo žádost o dotaci na
realizaci projektu „SMARTEGS Pilotní projekt vytvoření EGS geotermální výměníku pro využívání
zemského tepla a jeho integrace do
energetického mixu Smart City“.
"Je ukázkovým příkladem spolupráce výzkumné sféry a města
Litoměřice s cílem rozvíjet a zároveň využívat nejlepší dostupné
technologie a inovace a poskytnout
získané zkušenosti dalším městům
jako inspiraci pro rozvoj konceptu
„smart city“ (chytrých měst)," vysvětlil manažer geotermálního projektu Antonín Tym.
Na přípravě žádosti se podílela
mimo města také místní výtopna
Energie Holding, která má dlouholeté zkušenosti s využíváním geotermální energie v Děčíně a dodává
do projektu rovněž pohled komerční sféry a potenciálního uživatele
nového geotermálního zdroje v
Litoměřicích. V případě získání finanční podpory z programu Théta
Technologické agentury ČR odstartuje projekt již v polovině roku
2019 a potrvá čtyři roky. (at, eva)
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DOPRAVNÍ
UZAVÍRKA
Od 5. prosince pokračuje druhá
etapa stavebních úprav ulice
Vavřinecké. V současné chvíli
je uzavřena část od křižovatky s
Dlouhou ulicí ke křižovatce s ulicí
Kapucínská, kde probíhá dláždění
chodníku podél školy a následovat
bude dláždění komunikace.
Termín dokončení rekonstrukce
je stanoven na 30. dubna. „Průběh
prací závisí na počasí. Pokud nebude
mrznout či sněžit, mohly by skončit
dříve,“ uvedl Josef Landa, silniční
technik odboru dopravy a silničního
hospodářství městského úřadu.
Projekt řeší úpravu povrchů
v celé šíři komunikace, včetně
nových bezbariérových chodníků,
dále nové napojení přes chodník
do ulice Dlouhá a nové napojení
ulice Malá Dominikánská. Součástí
stavby je i vytvoření koridoru s
povrchem z hladkých žulových
desek pro cyklisty.
(pek)

DOŠLO K VÝMĚNĚ
DOPRAVCE

Dokončení ze strany 1
Každopádně pokud se tak skutečně stane, kapacitní a technické důvody mu zatím vzhledem ke krátké
době zbývající do zahájení provozu
neumožní zajistit provoz v takovém
rozsahu, jako tomu bylo dosud.
"S největší pravděpodobností bude
třeba na přechodnou dobu omezit
provoz některých spojů, především
ve večerních a brzkých ranních hodinách. Společnost má totiž nyní k
dispozici méně řidičů, než kolik jich
je třeba při stávajícím rozsahu jízdních řádů. Jejich počet postupně doplní. Jde o nouzové řešení v režimu
mimořádné situace, které by nemělo
trvat po celé přechodné období pěti
měsíců. Od července by pak již měla
společnost Autobusy Karlovy Vary
zahájit plný provoz s nasazením nových autobusů a s navýšením linek z
dosavadních dvou na čtyři," vysvětlil
možné dočasné řešení vedoucí Jakub.
(bub)

ÚZEMNÍ ROZVOJ / DOPRAVA

HŘBITOV POTŘEBUJE OPRAVIT

Městský hřbitov čekají v
nebližších letech změny. Rozsah
rekonstrukce je teprve ve fázi
plánování. Již nyní je však jasné, že
modernizaci potřebují například
chodníky či rozvody vody.
Minulý měsíc proběhla na
hřbitově
schůzka
vedoucích
odborů městského úřadu a
odborníků z oblasti stavebnictví,
historie, památkové péče a dalších.
Ti posoudili aktuální stav a
diskutovali nad tím, jak hřbitov
dále koncepčně rozvíjet a jakým
způsobem do něj v budoucnu
investovat. "Již nyní víme, že je třeba
rekonstruovat a budovat přívod
vody na hlavních trasách, položit
rozvody pro osvětlení a kamerový
systém a zároveň s tím opravit
cesty. Provedeme pasport zeleně,
celkové zhodnocení stavu a návrhu
revitalizace," nastínil některé ze
záměrů, které na schůzce zazněly,
tajemník úřadu Milan Čigáš. Při
tvorbě nových plánů bude nutné
začít uvažovat i o rozšíření kapacity
hřbitova.
S tím vyvstává i potřeba
reprezentativní obřadní síně, jež
by odpovídala požadavkům doby
a kapacitním potřebám. Zda dojde
k její rekonstrukci, nebo město
přistoupí k výstavbě nového objektu,
bude předmětem dalších jednání.

Správce hřbitova Milan Lolo společně s technikem odboru územního rozvoje
Ladislavem Pošíkem při prohlídce hřbitova. Chodníky, ale i hrobová místa na
řadě míst narušují stromy. Je zřejmé, že v rámci revitalizace hřbitova bude
muset dojít k razantní úpravě zeleně.
Litoměřický hřbitov je historicky
významným místem, kde je kromě
civilních hrobů i místo posledního
odpočinku litoměřických biskupů
či jiných významných osobností,
nachází se zde řada židovských
hrobů či významných šlechtických
rodin, například Chotků. Hojně
navštěvováno například bývá místo,
kde byl pohřben Karel Hynek Mácha.
Vzhledem k zájmu turistů jsou u
vchodů do hřbitova vyznačena místa

PRO KONCEPCI DOPRAVY
BUDE LETOŠEK DŮLEŽITÝ
Letošek je důležitý z pohledu strategického plánování
rozvoje města a dopravy. Na konci roku by totiž měl být
dokončen Plán udržitelné mobility města Litoměřice
(PUMM), tedy hlavní dokument stanovující směřování
a konkrétní kroky rozvoje města týkajícího se dopravy.
Veřejnost se bude moci vyjádřit k dlouhodobé vizi
mobility v elektronické anketě, kterou město spustí
během února. Zpracovatelé plánu uvítají od veřejnosti
jakékoli podněty ohledně možných opatření v dopravě.
„Nápady zhodnotíme podle řady kritérií a případně
zahrneme do navržených opatření pro realizaci v
následujícím období,“ nastínila další postup Hana
Brůhová–Foltýnová, koordinátorka PUMM.

posledního odpočinku významných
osobností města.
Text a fota Michaela Bubeníčková

Celý plán i s připravovanými opatřeními město
obyvatelům Litoměřic a okolí představí na samostatné akci
na podzim. Řada informací a průběžných výstupů však je
již k dispozici na www.litomericedostupnevsem.cz a www.
facebook.com/udrzitelnadopravaltm/.
Na těchto odkazech jsou k dispozici mimo jiné výstupy
tzv. analytické části, která popisuje současný stav dopravy
ve městě s využitím kvalitních dat a dopravního modelu.
Kromě informování o průběžných výstupech
město dále nabízí řadu vzdělávacích aktivit týkajících
se udržitelné mobility s důrazem na školní děti a
středoškolské studenty. „Během loňského roku jsme
také zjišťovali specifické požadavky od osob s omezenou
mobilitou či seniorů. Připravujeme studii možností
rozvoje elektromobility v Litoměřicích a studii, která
navrhne ideální stav linek a kvalitu poskytovaných služeb
MHD,“ uvedl místostarosta Lukas Wünsch. (bruh, bub)

MĚSTO HLEDÁ MÍSTA PRO STAVBU PARKOVACÍCH DOMŮ

Město pracuje na zvýšení počtu parkovacích
míst v obytných oblastech. Pomocí Geografického informačního systému (GIS) probíhá v
současné době mapování legálně vyznačených
parkovacích kapacit ve městě.
Jak vysvětlil Filip Hrbek, radní města a předseda komise územního rozvoje a městských
památek, je potřeba důkladně zvážit umístění
případných parkovacích domů podle toho, kolik lidí ve které oblasti žije a jaký je v ní aktuální
počet oficiálních parkovacích míst. „V současné
době je takto na základě GIS zmapována oblast Kocandy a část Pokratic. Pokud na jednání
rady města rozhodneme i o zmapování zbytku

Litoměřic, budeme moci mnohem lépe směřovat naše úvahy o případném umístění parkovacích domů. Již podle čísel z plánů pouhé části
města je jasné, že doprava v našem městě se do
budoucna bez parkovacích domů zkrátka neobejde,“ seznámil se situací Filip Hrbek.
Dlouhodobě neutěšená situace je například
v horní části pokratického sídliště. Město proto
jedná se státem o odkoupení pozemku na konci města (nezpevněná plocha při hlavní silnici
směrem na Ústí nad Labem, naproti lékárně),
kde by mohl vyrůst jeden z parkovacích domů.
Pokud nenastanou nečekané komplikace,

mohla by být pomocí GIS získána data pro celé
město již v průběhu jara. Vytváření mapových
podkladů s reálnou parkovací kapacitou v jednotlivých blocích je jen další částí dlouhodobé
snahy města o zlepšení dopravní obslužnosti
ve městě. Průběžně totiž vzniká i tzv. PUMM,
tedy Plán udržitelné mobility města, připravuje se spolupráce s novým provozovatelem
MHD. Jakákoliv případná výstavba parkovacích domů tak bude v souladu nejen s územním plánem, mapovými podklady GIS, ale i
PUMM, linkami MHD a v neposlední řadě s
názory a potřebami samotných obyvatel města.
(bub)

NEMOCNICE
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MĚSTO PŘISPĚLO NEMOCNICI
NA NOVOU SANITKU

Další novou sanitku dostala
koncem loňského roku dopravní
zdravotní
služba
Nemocnice
Litoměřice. Nový VW Transporter
řady T6 nahradí jednu ze starších
sanitek.
Představení
nového
sanitního vozu představitelům
města, a to včetně praktických
ukázek, proběhlo před budovou
městského úřadu.
„Výbava nového sanitního vozu
splňuje všechny nároky současného
standardu stávajících sanitek naší
nemocnice. Vůz je samozřejmě
vybaven transportním křeslem a
lehátkem, obojí o nosnosti 250 kg.
Novinkou jsou LED světlomety
a anatomicky tvarované sedačky,
které znamenají pro přepravované
osoby větší pohodlí,“ uvedl
dispečer dopravní zdravotní služby
nemocnice Luboš Mlejnecký.
Dodavatelem nového sanitního
vozu značky VW je firma
PROSSAN CZ s.r.o., vítěz veřejné
zakázky. Hodnota nového přírůstku
do vozového parku nemocnice

Starosta Ladislav Chlupáč se zúčastnil prezentace nového sanitního vozu.
Foto Naďa Křečková
je 1,137 milionu korun. Jedním
milionem přispělo město, zbytek
uhradila nemocnice z vlastního
rozpočtu.
V současné době zajišťuje
dopravní
zdravotní
služba

KONCESNÍ ŘÍZENÍ JE
DEFINITIVNĚ UKONČENO

Koncesní
řízení
na
dlouhodobý
pronájem
litoměřické
nemocnice
je
definitivně zrušeno.
Své
původní rozhodnutí o zrušení
řízení ze srpna loňského roku
potvrdil, na základě návrhu
rozkladové komise, předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS). Stalo se
tak v závěru loňského roku i
přes nesouhlasné stanovisko
Nemocnice Litoměřice a.s.
Na
základě
doporučení
administrátora
koncesního

řízení i dozorčí rady nemocnice
rozhodl jediný akcionář o tom,
že Nemocnice Litoměřice, a.s.
jako zadavatel koncesního řízení
nebude podávat správní žalobu.
"Chceme se vyhnout několik
let trvajícímu sporu, přestože
jsme přesvědčeni o správnosti
postupu. Nicméně v hledání
vhodné
formy
pronájmu
nemocnice, která zajistí její
budoucí
rozvoj,
hodláme
nadále pokračovat," uvedl v této
souvislosti místostarosta Karel
Krejza.
(nk, eva)

litoměřické nemocnice dopravu
pacientů sedmi sanitními vozy,
z nichž dle informací dispečera
Luboše Mlejneckého každý najezdí
v průměru čtyřicet tisíc kilometrů
za rok.
Naďa Křečková

LDN DOSTALA
NOVÉ TELEVIZE
Pět nových televizních přijímačů
v hodnotě 37 tisíc dostali v lednu
přímo na pokoje pacienti lůžek
dlouhodobě nemocných. Jedná
se o přístroje, na jejichž nákup
byla odborem sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ poskytnuta v
prosinci loňského roku dotace ve
výši 30 tisíc korun. Tyto prostředky
byly po schválení Radou města
uvolněny z programu komunitního
plánování sociálních služeb.
Televize LG s úhlopříčkou
43“ byly rozděleny mezi všechny
stanice LDN, tedy na každou ze
stanic jedna. „Pro naše pacienty
je sledování televize vítaným
způsobem trávení volného času.
Proto takovouto pomoc vždy velmi
vítáme,“ zhodnotila vrchní sestra
LDN Ludmila Vrbová.
Nemocnice
získala
z
komunitního
plánování
v
průběhu uplynulých tří let pro
své pacienty již 16 televizních
přijímačů.
Umístěny
jsou
nejen na lůžkách dlouhodobě
nemocných, ale osm jich je na
dětském oddělení.
(nk)

PLÁN INVESTIC JE PŘIPRAVEN

Konkrétní podobu již má investiční plán litoměřické nemocnice na rok 2019. Je
v něm zapracováno téměř pět desítek položek. Předpokládaná celková výše investic
plánovaných na příští rok, včetně těch krytých dotačními tituly, dosahuje objemu
téměř 30 milionů korun.
Největší investicí nadcházejícího roku je nákup angiografického kompletu
pro oddělení radiologie a zobrazovacích metod v hodnotě 11 milionů korun.
Mezi dalšími položkami, které přesahují milionovou
investici, je nákup
mobilního překladového zařízení pro operační sály, pořízení ultrazvuků
pro gynekologicko porodnické oddělení a pro urologickou ambulanci, nákup
interkorporálního litotryptoru, nového sanitního vozu a ventilátoru pro pediatrii.
V letošním roce se také očekává dokončení modernizace audiologické ambulance,
která začala loni stavebními úpravami prostor a položením nové podlahové krytiny.
V současnosti probíhá výběr dodavatele audiometru, tympanometru a audiometrické
kabiny, což je investice celkově přesahující částku půl milionu korun.
V investičním plánu jsou dále mj. zahrnuty nákupy vybavení pro oddělení
klinických laboratoří, ARO, neurologii, operační sály, gastroenterologii nebo pořízení
dvou akumulátorových tahačů pro rozvoz stravy.
(nk)

CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK POTVRDIL SKVĚLOU POZICI

Opět úspěchem skončil pro litoměřickou
nemocnici loňský již 13. ročník celostátní
srovnávací ankety neziskové organizace HealthCare Institute (HCI). Ta každoročně v
rámci projektu Nemocnice ČR zjišťuje spokojenost zaměstnanců a pacientů v ambulantní i
lůžkové sféře. Výstupem tohoto projektu jsou
žebříčky nabízející srovnání českých a moravských nemocnic.
„Bodovali jsme ve všech zmíněných oblastech. V rámci konkurence všech českých a
moravských nemocnic jsme obsadili u spokojenosti zaměstnanců 20. příčku, v hodnocení ambulantních pacientů 35. místo
a v hodnocení hospitalizovaných osob 39.

pozici,“ zhodnotil předseda představenstva
litoměřické nemocnice Radek Lončák a dodal, že výsledek v hodnocení pacientů je pro
nemocnici vůbec nejlepším v historii hlasování. „Oproti posledním výsledkům jsme si v
hodnocení obou skupin pacientů v žebříčku
polepšili přibližně o 20 pozic, hlasování zaměstnanců je s minulými ročníky srovnatelné,“ konkretizoval.
Jako již tradičně nemocnice dosáhla
výborných výsledků i v rámci Ústeckého
kraje. „Ve dvou oblastech, a to ve spokojenosti
ambulantních a hospitalizovaných pacientů,
jsme získali v rámci kraje medailové 3. místo,“
neskrýval radost z výsledku Radek Lončák

a dodal, že v hodnocení zaměstnanců se
litoměřická nemocnice umístila na druhé
příčce. „Jsme rádi, že se nám daří držet si
jak u pacientů, tak i u zaměstnanců, takto
dobré hodnocení. Zároveň ho bereme jako
velký závazek, protože ještě těžší než výborné
umístění získat, je si ho udržet. A to se nám,
jak se zdá, daří,“ zhodnotil ještě Radek Lončák.
Do šetření Nemocnice v ČR se v roce 2018
zapojilo 651 hospitalizovaných, 443 ambulantních pacientů a 366 zaměstnanců litoměřické nemocnice, což je pro nemocnici
nejvyšší počet respondentů v historii hlasování.
(nk)
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Mgr. Jiří ADÁMEK / Hnutí ANO 2011
"Na čtyři roky práce pro město se těšíme"
Chtěl bych ještě jednou poděkovat našim voličům a
všem občanům města popřát hezký nový rok. Čekají
nás čtyři roky práce na rozvoji našeho města. Předchozí období nám ukázalo, že i jako opozice můžeme
hodně udělat. Nadále se budeme snažit o konstruktivní
přístup a prosazování bodů našeho programu.
Na rozdíl od předchozího období k tomu máme i lepší podmínky.
Získali jsme člena finančního výboru a já jsem se stal předsedou výboru
kontrolního. Přesto, že vykonávám tuto funkci jako neuvolněnou,
myslím si, že je za námi již vidět kus práce. Výbor se schází pravidelně
každý měsíc. Zkontrolovali jsme usnesení rady a zastupitelstva,
připravili jednací řád i plán činnosti na tento rok. Prostě neřešíme fakt,
kdo za koho kandidoval, ale to, jak dobře dělat to, co máme.
Díky zastoupení našich zástupců ve většině jednotlivých komisích a
výborech můžeme na zastupitelstvu lépe pracovat, nemusíme až na
něm shánět dodatečné informace pro naše rozhodnutí, věřím, že se dočkáme také zastoupení ve sportovní komisi. I proto se délka zasedání
podstatně zkrátila a můžeme se soustředit na to, co je důležité - rozvoj
Litoměřic.

Jaroslav RŮŽIČKA / KSČM
"Vyvarujme se politikaření
a řešme skutečné problémy města"
Uplynulé 4 roky se nesly v duchu výrazné negativní
atmosféry panující uvnitř zastupitelstva. Namísto racionální debaty o problémech města a věcných návrhů
jejich řešení byly na denním pořádku osobní útoky i nepodložená dehonestace jedněch druhými.
Zastupitelé KSČM namísto destruktivní politiky a očerňování jiných šli
cestou jednání napříč zastupitelstvem tam, kde šlo o věcná řešení ve prospěch obyvatel města. V prosazování potřebných věcí pro město a jeho
obyvatele hodláme pokračovat.
Velkým problémem je dnes dostupné bydlení, a proto jsme pro zřízení
nových obecních bytů v areálu bývalých kasáren, přičemž naší prioritou
je, aby tyto byty byly k dispozici obyvatelům města za nelikvidační výši
nájmu. Jednak by došlo k zřízení cenově dostupného bydlení pro lidi,
jednak k žádoucí revitalizaci nemalých území města, která dnes nejsou
dostatečně využívána. V případě využití vojenských objektů prosazujeme
i přesun ZUŠky do budovy bývalého velitelství, ve kterém by po nutné
rekonstrukci mohly najít zázemí i organizace, které suplují roli státu v
oblasti sociální péče a jejichž činnost je nyní ve městě klíčová.
Vedle nedostupného bydlení či využití budov po armádě je dalším dlouhodobým problémem např. dopravní situace. Proto jsme pro zklidnění
provozu nejen v centru města, a to výstavbou městského obchvatu navazujícího na nový Most gen. Chábery. Pro zlepšení celkové dopravní
situace ve městě je ale třeba, v návaznosti na MHD zdarma (což byla priorita KSČM), vytvářet nové zastávky i linky MHD. Nesmíme zapomínat
ani na to, aby Litoměřice byly městem vstřícným k chodcům, proto jsme
pro bezbariérovost chodníků a budování nových tam, kde chybí.Velkým
problémem je parkování zejména na sídlištích. Zde se řešení nenajde bez
investic, ale i kompromisů. Těch bude ostatně potřeba i k řešení dalších
problémů, které občany trápí.
Chci proto věřit, že jednotliví zastupitelé odloží vzájemné osobní spory, vyvarují se zbytečného politikaření a budou řešit skutečné problémy našeho města.

PROSTOR VE ZPRAVODAJI VŠEM SUBJEKTŮM
Radniční zpravodaj města Litoměřice bude i v následujícím čtyřletém
volebním období přinášet názory a komentáře subjektů zastoupených v
zastupitelstvu. Oproti předchozímu volebnímu období je v zastupitelstvu
šest subjektů, což je o tři méně než v předchozím volebním období. Ačkoliv nabídku publikovat názory na stránkách únorového vydání Radničního zpravodaje dostali zástupci všech subjektů, využili jí tentokráte
zastupitelé za ANO, ODS, KSČM a Piráti a Zelení. Severočeši Litoměřice svůj prostor nabídli Potravinové bance, jejíž příspěvek je publikován
na straně 13. "Nadále pokračujeme v trendu dát prostor ostatním," uvedl místostarosta Lukas Wünsch.
(red)

KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

Mgr. Karel KREJZA / ODS
"Ke každé koruně města získáváme více
korun z jiných zdrojů než městských"
Vkročili jsme do nového volebního období a roku 2019.
Po rekonstrukci řady míst a objektů nechceme ani letos
polevit v investiční aktivitě města, která se s příchodem
roku pomalu opět rozjíždí. V tomto příspěvku se zaměřím
hlavně na brownfields, tedy plochy určené k rozvoji.
Zahájena již byla před několika dny rekonstrukce části pivovaru (blíže ke
komínu). Pivovar se začal opravovat a předpokládáme, že na konci roku
budou prostory připraveny tak, abychom je mohli předat nájemci, který
předloží finančně nejvýhodnější nabídku a obnoví zde v průběhu roku
2020 výrobu piva. Projekt má potenciál, protože lokální piva, která mají
jinou chuť než produkty nadnárodních pivovarů, jsou oblíbená. Následně
chceme v postupné revitalizaci areálu, který nám hyzdí centrum, pokračovat.
Výraznější rozvoj zaznamenáváme v Jiříkových kasárnách. Na jaře otevřeme vědecko-technické geotermální centrum a upravíme jeho okolí. Opodál zahájíme rekonstrukci bývalé vojenské ubytovny, kde by dle projektu
mělo vzniknout více než pět desítek startovacích bytů v nízkoenergetickém
standardu. Pro potřeby sportovních klubů, kterým chybělo zázemí, jsme
již loni opravili další zdejší vojenský objekt. Venkovní sportoviště kasáren
zase úspěšně využívají beachvolejbalisté, kteří jej i díky symbolickému pronájmu vlastními silami pěkně zrekonstruovali a rozvinuli.
Stejně jako v případě Jiříkových kasáren chceme cestou postupného rozvoje pokračovat i v kasárnách pod Radobýlem. Máme příslib získání dotace na rekonstrukci jednoho ze zdejších objektů a přilehlých parkovacích
prostor, kde chceme ještě letos vybudovat zázemí pro některou z technicky
orientovaných firem.
Naše projekty jsou opět dobře připravené, takže získávají finanční podporu. Ke každé koruně města jsme schopni získat více korun z jiných zdrojů
než městských. Což je dobře. Bez toho bychom si nemohli troufnout na
realizaci finančně náročných projektů, jako například bude stěhování ZUŠ
do prostor bývalé VUSS naproti tržnici.

PhDr. Lenka SIMERSKÁ / Zelení a Piráti
"Zorganizujme vánoční trhy,
které budou opravdu naše"
„Už jsi byla letos na vánočním trhu?“
„No jasně! Koupila jsem krásné ozdoby a dárky. Je tam
spousta řemeslných stánků a lidové umění a krásně tam
hrají a zpívají. Dali jsme si svařák a koupila jsem i sýry
a klobásu, byli tam totiž i farmáři. Potkali jsme spoustu
známých, povídali jsme, měli tam i fair trade kafe a dá se posedět. Úplně jako v
Praze na kulaťáku.Takže nakonec jsme tam strávili dost času. Ale to nám nevadilo, protože to bylo moc milé a vánoční a mám nakoupeno. Dokonce tam byli
i místní výrobci s bezlepkovým cukrovím.“
„Slyšela jsem, že město omezilo průjezd aut náměstím a parkování po dobu
konání trhů.“
„Ano, je to super, na části náměstí opravdu nejsou auta. Je to úplně jiný pocit. Historické náměstí najednou vynikne. Královské město a zahrada Čech, to
přece musí nějak vypadat!“
„To je skvělé. Dokonce jsem taky slyšela, že se o litoměřických trzích říká, že
mají krásnou atmosféru a jezdí sem kvůli nim i lidé z daleka.“
„To je pravda, dřív jsme jezdili my pryč nasát vánoční atmosféru a teď přijedou
známí za námi. A ten betlém! Město udělalo uměleckou soutěž a opravdu je
krásný, děti ho milují!“
„No tak tam musím! Město prý dalo prostor lidem s vizí, aby trh navrhli. Je to
teď komunitní akce, slovo měl i architekt, a přitom výdaj z rozpočtu není vyšší
než před tím. Už ten model dokonce i kopírují jinde.“
„Určitě tam běž. Je to povznášející, člověk se hned cítí opravdu vánočně a lidi
jsou na sebe nějak hodnější. Úplně jsme tam zpomalili, takové tradiční vánoce.“
Takhle nějak by vypadal rozhovor s kamarádkou, který bych si přála mít za rok.
Jsem ráda, že se město pustilo do dialogu s občany a prostřednictvím Facebooku zjišťuje, co by se dalo udělat pro vánoční trhy. Buďme odvážní a pojďme
vytvořit trhy, které budou opravdu naše. Potenciál tu je, veliké náměstí, dobře
započatá tradice a koncentrace šikovných a tvořivých lidí. Stačí ho využít.
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NÁJEMNÉ V MĚSTSKÝCH
BYTECH PODRAŽÍ

Výše nájemného v litoměřických
městských bytech vzroste. Stane
se tak s platností od 1. dubna
letošního roku. Úpravu nájemného
schválili radní města.
„Výše nájemného je v privátním
sektoru
téměř
dvojnásobně
vyšší a náklady na správu a
údržbu bytového fondu také
výrazně vzrostly,“ odůvodnil
Václav Härting, vedoucí odboru
správy
nemovitého
majetku
města městského úřadu. Město
vlastní v současnosti celkem 217
bytů. Pod domy s pečovatelskou
službou (DPS) a podporované

pečovatelské bydlení spadá 100
bytů. Zbývajících 117 bytů v
běžném režimu se nachází v
různých městských částech, a to
Litoměřice-město,
Litoměřicepředměstí, Litoměřice-Pokratice.
Cena nájemného v těchto bytech
se nyní pohybuje od 55 do 80
korun za m2 měsíčně. Od 1. dubna
2019 vzroste cca o 15 korun za m2
měsíčně. Radnice neupravovala
výši nájemného v městských
bytech od roku 2013, s výjimkou
DPS, kde se tak stalo 1. ledna 2017.
O přidělení bytů v rámci DPS
a podporovaného pečovatelského

bydlení
rozhoduje
odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ. Pokud se uvolní byt v
běžném režimu, je nabídnut
k pronájmu pouze veřejnou
nabídkou. Vzhledem k nízkému
počtu těchto bytů město nevede
pořadník
žádostí
o
jejich
přidělení. „Žadatelů o pronájem
bytu je vždy mnoho. Budoucího
nájemce vybírá na základě
podaných žádostí rada města,“
vysvětlil Václav Härting. Případné
veřejné nabídky pronájmu bytu
jsou zveřejňovány na úřední desce.
Andrea Pěkná

SOLÁRNÍ LAVIČKY JSOU OPĚT V PROVOZU

Litoměřičané již mohou plně
využívat chytré lavičky CapaSitty,
které se staly terčem vandalů. Poškození bylo odstraněno a jsou opět
funkční a použitelné pro všechny
účely.
Litoměřice mají dvě solární lavičky, a to v parku Václava Havla a
na Střeleckém ostrově u Labe. „Lavička v parku Václava Havla prošla
kompletní revizí, jak elektroniky,
tak i výměnou prken,“ informoval
energetický manažer městského
úřadu Jaroslav Klusák. Nabíjení a
wifi funguje po stisknutí tlačítka na
lavičce po dobu 15 minut. Po uplynutí se musí uživatel opět připojit.
„V případě většího zájmu zvažujeme v letních měsících prodloužit
interval využití internetu až na jednu hodinu,“ uvedla vedoucí oddělení ICT Leona Slabochová.
Chytré lavičky nabízí možnost
bezplatného připojení k internetu
a dobití mobilních telefonů, tabletů,
čteček i fotoaparátů přes dva USB
konektory či bezdrátově pomocí

Jedna ze solárních laviček se nachází u Labe na Střeleckém ostrově.
Foto Eva Břeňová
indukce, a to pouze s využitím solární energie. Dále monitorují výrobu energie, spotřebu při dobíjení
a kvalitu ovzduší. Lavička v parku
Václava Havla byla v Litoměřicích,

CHYTAT DEŠŤOVOU
VODU JE POTŘEBA

Město chystá vypsání dotačního programu na zadržování
dešťové vody. V současné době
odbor životního prostředí městského úřadu připravuje podmínky programu, jenž by měl být vyhlášen v březnu.
„Chceme v největší možné
míře zachytávat ve městě dešťovou vodu z důvodu omezení
extrémních vlivů počasí a maximálního šetření s pitnou vodou,“
vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler. Výše
dotace bude odvozována podle
objemu nádrže a jejího umístění

nad či pod zemí. O kolik peněz
budou moci obyvatelé zažádat,
se dozví zájemci v příštím vydání
Radničního zpravodaje.
Město Litoměřice jde příkladem. Od září loňského roku testuje systém na zadržování dešťovky v budově úřadu v Pekařské
ulici. „Pokud se systém, který má
sloužit ke splachování, osvědčí, rádi bychom ho rozšířili i do
dalších budov,“ konstatoval Pavel Gryndler. Podle jeho slov se
dosud v nádrži nenashromáždilo
kvůli loňskému suchu dostatek
vody.
(pek)

prvním městě v republice, instalována v květnu roku 2016. Její sourozenec je v provozu od prosince
předloňského roku.
Andrea Pěkná

NAPADENOU ŽENU
ZACHRÁNILI
STRÁŽNÍCI
Strážníci
městské
policie zachránili
ženu před
možným
znásilněním. K napadení mladé maminky s kočárkem došlo 24. ledna
odpoledne na Dlouhé ulici.
Během pěší hlídky v dolní
části ulice zaslechli strážníci
Daniel Syndula a Marek Cankář křik ženy volající o pomoc. Spatřili muže, jak táhne
ženu do tmavého průchodu
domu vedle cestovní kanceláře. Na ulici zůstal kočárek
s dítětem bez dozoru. Podle
jejich vyprávění se hned rozběhli na místo. „Odtrhli jsme
útočníka od mladé maminky. Kladl odpor a kopanci a
pěstmi pokračoval v útoku
na nás,“ popisují situaci oba
strážníci. Po krátkém čase ho
hmaty zpacifikovali na zem.
Přihlížející pracovnice cestovní kanceláře zavolala Policii
ČR, která zanedlouho dorazila
na místo. Ti útočníkovi, který
byl zřejmě psychicky narušen,
nasadili pouta a celou událost
převzali k dalšímu šetření.
Napadení strážníci se poté
dopravili s menšími oděrkami a pohmožděninami do
nemocnice na vyšetření. Žena
byla otřesená, v šoku, ale neutrpěla žádná poranění. Dopisem poté poděkovala starostovi města za profesionalitu
strážníků a pomoc v nouzi.
Tento druh trestné činnosti je
v Litoměřicích ojedinělý. V posledních letech obdobný případ
nebyl zaznamenán.
(pek, eva)

ODPADY: DÍKY ZA PODNĚTY

Používání vlastních látkových tašek a sáčků, nakupování v bezobalové prodejně či do vlastních nádob. To byly nejčastější náměty, které zazněly v soutěži
o látkové tašky vyhlášené na facebookových stránkách „Město Litoměřice“.
Během uplynulého roku proběhlo na facebookových stránkách města
několik soutěží iniciovaných odborem životního prostředí městského úřadu.
V jedné z nich byli občané vyzváni k vymyšlení nápadů, jak předcházet vzniku
odpadů. „Výsledek je úžasný. Jsme vděční, že se sešla spousta nápadů. Na každý
dobrý podnět se zaměříme a rádi ho aplikujeme v našem městě,“ konstatovala
Miroslava Jirků, referentka vodoprávního úřadu odboru životního prostředí.
A s jakými návrhy například odbor životního prostředí pracuje? Zaměstnanci odboru připravují podmínky přidělování kompostérů. Ke kontejnerům
na tříděný odpad, jejichž svozy upravují dle aktuálních požadavků obyvatel,
by měl přibýt kontejner na sběr použitých olejů. Na úřadě také dochází k elektronizaci rady a zastupitelstva, což přispěje k výraznému omezení spotřeby
papíru. Novou formu osvěty cílenou na předškoláky a jejich rodiče se letos
zaměří ekologické středisko Sever. „Na všech akcích města jsou postupně
zaváděny zálohované kelímky,“ dodává Miroslava Jirků s tím, že s osvětou a
podporou nevznikání zbytečných odpadů budou dále pokračovat.
(pek)
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TÉMA: VÁNOČNÍ TRHY

JAKÉ CHCEME MÍT VÁNOČNÍ TRHY?

Dřevěné stánky s vánočním zbožím a občerstvením měly vizuálně sjednocenou podobu a byly součástí vánočních
trhů. Stánky podél cesty spojující prodejnu knihy na jedné straně a spořitelnu na straně druhé již nebyly součástí. Šlo
o prodejce, kteří si samostatně zaplatili za zábor veřejného prostranství a sortiment nebyl typicky vánoční. Foto (bub)
Mají být vánoční trhy výrazně
kratší? Nechybí jim komornější atmosféra? Neměli bychom je přesunout na Kostelní náměstí? Nejen tyto
dotazy zaznívaly v rámci diskuse na
posledním jednání zastupitelstva.
„Je třeba si uvědomit, že vánoční trhy se současným množstvím
stánků a počtem lidí, kteří každoročně přicházejí na Mírové náměstí
společně rozsvítit vánoční strom,
se na Kostelní náměstí nevejdou,“
reagoval ředitel Technických služeb

města Ivo Elman na návrh zastupitele Tomáše Sarnovského přesunout trhy na Kostelní náměstí s
cílem dosáhnout komornější atmosféry. Zastupiteli Petrovi Panašovi
se zase zdají být zbytečně dlouhé.
„Navrhuji zvážit nejen jejich délku,
ale i formu kulturního programu,“
uvedl na zastupitelstvu. Jediná žena
v zastupitelstvu Lenka Simerská by
navíc podpořila i vyšší míru participace ze strany místních umělců.
Ředitelka společnosti Zahrada

Čech Michaela Mokrá se případným změnám, ani návrhům na
inovaci programu nebrání. Nicméně stejně jako ředitel technických
služeb nepovažuje z kapacitních
důvodů jejich přesun na Kostelní
náměstí za reálný. K dispozici totiž
bylo prodejcům 30 dřevěných stánků, přičemž další vlastní si dovezli
drobní prodejci s občerstvením.
Zdarma byly stánky nabídnuty
místním neziskovým organizacím.
Nabídky využili pouze zástupci

Srdíčka, charity, prodejkyně fairtradového občerstvení a Technický klub mládeže. Jeho členové zde
prodávali dřevěné ptačí budky,
které vyrobili společně se studenty
Ekonomu. Několikatisícový výtěžek poté předali Klokánku.
Společnost Zahrada Čech deklaruje zájem pořádat vánoční trhy i
nadále. „Nevnímáme je jako ziskovou akci, ale jako akci, která nás
baví a kterou připravujeme hlavně
pro děti,“ uvedla Michaela Mokrá. Celkové náklady na organizaci
dosáhly 320 tisíc korun, z čehož
150 tisíc korun činila dotace města. Zbývající částku pokryly hlavně
pronájmy. Vánoční trhy pořádá i
Roudnice nad Labem a Lovosice.
„Lovosické dva dny trvající trhy
vyjdou na 70 tisíc korun, Roudnici stojí jeden den 50 tisíc korun,“
poukázal na srovnatelnost nákladů
místostarosta Lukas Wünsch.
Podle jeho názoru mohou drobné vánoční trhy probíhat i v dalších
částech města, například na sídlištích. „Někdo bude prodávat svařené
víno, jiný vánoční pečivo a podobně. Město i těmto aktivitám vyjde
vstříc,“ ujistil místostarosta.
Eva Břeňová

S PODNĚTY LIDÍ SE BUDE PRACOVAT

Podobu vánočních trhů nediskutují pouze zastupitelé, ale i obyvatelé města. Zatímco v anketě Litoměřického deníku se jejich poslední podoba většině
lidem líbila (celkem 109 hlasujících), na facebookových stránkách města byly ohlasy vesměs kritické.
"Ve spolupráci s městem jsme tuto diskusi vyvolali
zcela záměrně. Názory návštěvníků nás zajímají. S
podněty následně budeme pracovat," slíbila ředitelka Zahrady Čech Michaela Mokrá. Nejčastěji lidé
volají po hezčím betlému, líbivější vánoční výzdobě
a pestřejším vánočním sortimentu.
Vánoční trhy se konaly od 14. do 23. prosince.
Každý den byly pro děti přichystané tvořivé díl-

ničky i program plný pohádek, koled i soutěží. V
průběhu 9 dnů vystoupily mateřské školky a dětské instituce z Litoměřic se svými sbory, Sváťovo
dividlo, Štěpánčino divadlo, pěvecké sbory Páni
kluci a Puellae Cantantes, zahrál Rosťa Pechoušek, kapela No name Lt či Podřipský žesťový kvintet. První sobotu zpestřil program zpěvák Vláďa
Hron, druhou pak zpěvačka Kamila Nývltová.
Celé trhy slavnostně zakončil koncert finalistky
pěvecké soutěže SuperStar Leony Šenkové a speciální hvězdná a světelná show v podání dívčí skupiny VOX LUMINAS. Nechybělo tradiční zdobení
vánočních stromečků mateřskými školami a jiný-

mi dětskými institucemi. Ocenění si tentokráte
odnesla MŠ Sovička při ZŠ Lingua Universal.
Výzdoba trhů se nesla v duchu motta „Hvězdné
Vánoce“. Společnost Zahrada Čech se každý rok
snaží trhy vylepšit. "Tentokráte novinky spočívaly
v instalaci girland na jednotlivých stáncích, ve sjednocení jejich podoby, nechyběl hvězdný fotokoutek, naučné tabule o vánoční době, dozdoben byl
živý betlém. Rádi bychom toho udělali více, ale vše
je o penězích," uvedla Michaela Mokrá.
(eva)

KTERÁ ČÁST MĚSTA PONESE KULTURA SE TĚŠÍ VYŠŠÍ PODPOŘE
S částkou ve výši 1,9 milionu akcí,“ připomněla vedoucí Křížová
JMÉNO FELIXE HOLZMANNA? korun
na podporu kultury počítá s tím, že žádosti o letošní dotace je

Ač se Felix Holzmann narodil v Teplicích a dlouhá léta trávil v zahraničí,
domovem mu byly Litoměřice. Nápadem pojmenovat prostor v centru města
po jedné z velkých osobností českého humoru se právě zabývá komise územního
rozvoje a městských památek, pracující jako poradní orgán rady města.
„Je škoda, že po takovém člověku není v Litoměřicích pojmenována ulice
či jiné prostranství,“ stálo v podnětu, který na městský úřad zaslal občan Pavel
Mecera po otevření Galerie Felixe Holzmanna v přízemí radnice. Proces to
však není jednoduchý. Obecná pravidla pro pojmenovávání ulic jsou stanovena
zákonem o obcích. O názvu pak rozhodují zastupitelé města. Splněna musí
být různá kritéria. „Nemůžeme například přejmenovat již existující ulici. Její
obyvatelé by si museli vyměnit doklady a nahlásit změnu na všechny instituce,
kde je uvedena adresa. Tomuto kroku se chceme vyhnout,“ konstatoval
tajemník MěÚ Milan Čigáš.
V současné době komise územního rozvoje a městských památek vybírá
vhodná místa. „Mezi návrhy jsou například schody vedoucí z parku Václava
Havla do ulice Krupka či zrekonstruovaná městská tržnice,“ uvedl Filip Hrbek,
předseda komise. Které místo nakonec ponese jméno Felixe Holzmanna, se
dozvíme za několik dní.
(pek)

v letošním rozpočtu město. Oproti
loňskému roku je to o 400 tisíc
korun více.
O 200 tisíc navýší v letošním roce
příspěvek na realizaci jednorázových
kulturních
akcí
pořádaných
neziskovými subjekty během roku.
Zatímco loni to byl 1 milion, letos
počítá v rozpočtu pro rok 2019
s částkou 1,2 milionů korun. Jak
vysvětlila Andrea Křížová, vedoucí
odboru školství, kultury, sportu a
památkové péče MěÚ, město částku
navýšilo především v souvislosti s
přípravami oslav 800 let Litoměřic,
které se uskuteční v letošním roce.
„Loni město z dotačního programu
podpořilo celkem 32 kulturních

možné na úřad zasílat od 20. ledna
do 15. února. Formulář je ke stažení
na stránkách www.litomerice.cz v
sekci „dotace“. Předložené projekty
vyhodnotí komise kultury při radě
města a o poskytnutí konkrétní
výše dotace pak rozhodnou radní a
zastupitelé.
V rámci dotačního programu
podpory kultury město každoročně
podporuje také celoroční činnosti
litoměřických sborů a souborů.
I zde došlo letos k navýšení o 200
tisíc korun. Částka tedy narostla
z loňských 500 tisíc na 700 tisíc
korun. Finančními prostředky z
tohoto fondu pomohlo v minulém
roce 21 subjektům.
(bub)

800 LET LITOMĚŘIC
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OSLAVÍME 800 LET MĚSTA

Rok 2019 se v Litoměřicích nese
ve znamení oslav 800. výročí založení města. Město ve spolupráci s
řadou partnerů připravuje pestrý
program na celý rok se spoustou
překvapení. Na přelomu dubna a
května vyjde speciální vydání Radničního zpravodaje mapujícího historii i současnost města Litoměřice.
Naleznete v něm i kalendář akcí.
Například zcela novým prvkem
bude den organizovaný společností Bezva parta
speciálně pro rodiny s dětmi (8. 6. na Střeleckém
ostrově). Filmový festival zase nabídne filmy, které se
natáčely přímo v Litoměřicích. Úkolem účinkujících

na festivalu ohně a pohybu Incendio zase
bude připravit show ladící k tématům
800 let Litoměřic (mílové právo, Richard,
Karel IV., obléhání hradeb apod.).
V tržnici město otevře exteriérovou
výstavu
„Osm
století
příběhů“.
Infocentrum chystá novou naučnou
rodinnou hru ve stylu „hledačky“, na
jejímž konci děti objeví poklad. Oslavy
vyvrcholí v září týdenními Městskými
slavnostmi, spojenými s oblíbeným
videomappingem (světelná show na budově muzea),
a vinobraním. Zakončí je prosincové vánoční trhy s
překvapením. A to zdaleka není všechno ... připojit se
s dobrým nápadem může každý z vás.
(eva)

ODBOR KOMUNIKACE, MARKETINGU A CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTSKÉHO ÚŘADU. Rok existence
má za sebou zcela nový, devítičlenný odbor. Dovolujeme si představit jeho členy (zleva), prezentující trička vydaná
speciálně u příležitosti oslav 800 let města: Iveta Holubová (koordinátor oslav 800 let města), Mgr. Marie Ouborná
(marketingová manažerka), Bc. Andrea Pěkná (správa sociálních sítí, Mobilní rozhlas), průvodce a pracovník infocentra Ondřej Přecechtěl, starosta Mgr. Ladislav Chlupáč (do jehož gesce odbor patří), průvodkyně a pracovnice
infocentra Jitka Maximilánová a Hana Mildová, tiskové zprávy a fotografie denně přináší Michaela Bubeníčková.
Zcela vpravo je vedoucí odboru, tisková mluvčí města a šéfredaktorka Radničního zpravodaje Ing. Bc. Eva Břeňová.
Na snímku chybí marketingová manažerka Ing. Mgr. Martina Vondráková.
Foto archiv odboru

NEJEN O TRIČKA JE VELKÝ ZÁJEM

Celou řadu zbrusu nových propagačních předmětů nabízí infocentrum úřadu. Všechny byly vydány u
příležitosti 800. výročí města, které
si Litoměřičané budou prostřednictvím několika desítek akcí připomínat v průběhu celého letošního roku.
„Prozatím nejvyšší zájem je o
kvalitní bavlněná trička se zlatým potiskem v černém a bílém provedení,
kteréájsme již museli doobjednávat.

Stejně jako nástěnný kalendář pro
rok 2019, v němž obsažené fotografie
srovnávají Litoměřice minulé a současné,“ informovala vedoucí odboru
komunikace a marketingu Eva Břeňová. Zájem však je i o látkové tašky
ve dvou barevných provedeních, nákrčníky, bambusové hrnky, pomády
na rty, propisovací tužky, bloky, turistické známky, pamětní mince města
apod. Za několik dní sortiment rozšíří i barevné náramky se zabudova-

„ÍČKEM“ LONI PROŠLO
47 502 NÁVŠTĚVNÍKŮ
Informační centrum v Litoměřicích má za sebou
úspěšný rok. Od ledna do prosince ho navštívilo 47 502
návštěvníků. Je to o zhruba 4,5 tisíce více než v roce
2017, kdy do „íčka“ zavítalo 42 910 lidí. Většinu příchozích tvořili v roce 2018 Češi, kterých dorazilo 38 966,
cizinců pak bylo méně (8536). Nejživěji bylo na IC v
průběhu července, kdy přišlo 6946 návštěvníků.
Pracovníci litoměřického infocentra na rozdíl od
většiny kolegů v obdobných zařízeních zajišťují i průvodcovskou činnost, přičemž zájem o tento typ služby
se rok od roku zvyšuje. Podíleli se i na organizaci různých aktivit pořádaných městem či jinými kulturními
organizacemi. Akce jako Místa přátelská seniorům,

nými fleshkami a dámská zrcátka. K
vyzvednutí zdarma jsou v infocentru
samolepky, které si již lidé umísťují na
okna, dveře domů, ale i aut.
U příležitosti oslav došlo k mimořádnému zlevnění knihy Dějiny
města Litoměřice, a to z původních
790 na 490 korun. Ke koupi je v
infocentru i řada dalších knih vztahujících se k historii i současnosti
města.
(eva)

Muzejní noc, Dny evropského dědictví, Noc literatury,
Česko zpívá koledy apod. se i loni setkaly s nebývalým
zájmem. Spolu s Destinační agenturou České středohoří a biskupstvím zajišťovali i návštěvníky oblíbený
„Okruh církevními památkami“, v jehož průběhu bylo
možno zhlédnout osm atraktivních turistických cílů.
Především však byli k dispozici turistům i místním obyvatelům a zodpovídali jejich dotazy. Mnohé
z nich byly opravdu kuriózní. „Turista z Indie se například udiveně zeptal, zda u nás opravdu splachujeme pitnou vodou, Itala zajímalo, proč říkáme Ř, prý
zní legračně. Návštěvník ze severu se zase dotazoval,
jak dlouho bude trvat vedro. Američané zase byli
uneseni všudypřítomnou řepkou a ptali se, co je to
za krásné žluté květiny,“ vzpomněl s úsměvem na
některé z loňských dotazů jeden z pracovníků „íčka“
Ondřej Přecechtěl.
(bub)

MĚSTSKÉ
SLAVNOSTI
14. - 21. ZÁŘÍ

SOBOTA 14. 9.
• Výsadba zeleně v novém
parku ulice Mezibraní
• Společný koncert žáků i
absolventů ZUŠ na Mírovém
náměstí
• Videomapping –
audiovizuální projekce na budově
muzea, která představí osm století
NEDĚLE 15. 9.
• Uložení odkazu příštím
generacím
• Velkolepé defilé
Litoměřičanů (sportovci, skauti,
divadelníci, tanečníci, studenti
apod.), moderované Vl. Hronem
• Prezentace partnerských měst
(Míšeň, Fulda a Armentières) a
jejich výrobků
• Pokus o zápis do České
knihy rekordů – nejpočetnější
přípitek vínem
16. - 19. ZÁŘÍ (15 – 22 hodin)
Od pondělí do čtvrtka bude
podium na Mírovém náměstí
patřit rozmanitému kulturnímu
programu, v němž se postupně
představí školy, místní umělci,
hudebníci a další účinkující.
19. 9. Velký letní koncert
litoměřického festivalového sboru
a Teplické filharmonie
20. - 21. 9. Vinobraní
Program bude doplňován.
Sledujte www.litomerice-info.
cz/cz/800-let-litomeric/

FOTOGRAFOVÉ,
SOUTĚŽTE S NÁMI
Město Litoměřice ve spolupráci s
Nadačním fondem Kalich vyhlašuje
fotografickou soutěž „Současné
Litoměřice a život v nich“ k 800.
výročí založení města. Smyslem
soutěže je oslavit a připomenout
významné jubileum města.
Soutěže se mohou zúčastnit autoři,
kteří nejpozději do 31. července
odešlou na adresu Informačního
centra, Mírové nám. 16/8a,
Litoměřice maximálně tři snímky na
dané téma. Porota v čele se Zdenou
Kolečkovou z Katedry fotografie
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.
snímky následně vyhodnotí a třicet
z nich vybere pro výstavu, která se v
rámci oslav 800 let města uskuteční
v hradu v průběhu září. Součástí
bude vernisáž spojená s oceněním tří
nejlepších fotografií. Autoři vítězných
prací získají finanční odměnu.
Další informace o fotosoutěži
najdete na internetových stránkách
města a na www.e-fotosoutez.cz. (mz)
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ŠKOLSTVÍ

ŘEDITELKA GYMNÁZIA JE ROK VE FUNKCI:
K VEDENÍ ŠKOLY PŘISTUPUJE S POKOROU

Gymnázium Josefa Jungmanna
letos oslaví 100 let od svého založení. Po několika letech nestability se
kormidla v březňu loňského roku
chopila RNDr. Bc. Radka Balounová,
Ph.D. Školu, jak se zdá, dokázala vyvést z emocemi rozjitřeného období a
nabrat nový směr.
Dříve působila na pražských školách a určitou dobu na gymnáziu v
Lovosicích. Post ředitelky zastává
poprvé. Jak sama říká, přistupuje k
němu s obrovskou pokorou.
Proč jste se rozhodla pro litoměřické gymnázium?
"Na podzim roku 2017 byl vypsán
konkurz na post ředitele gymnázia.
Vzhledem k tomu, že jsem vystudovala školský management, rozhodla jsem se tuto výzvu přijmout. Ve
škole jsem jako běžný kantor vždy
pracovala nad rámec svých povinností. Dále jsem se vzdělávala a
snažila dělat vše pro to, aby se škola
posouvala dále. Mrzelo mě, že jsem
ze své pozice ne vždy měla tu příležitost své záměry realizovat."
S jakou vizí jste nastoupila?
"Mou vizí při nástupu do funkce bylo
vytvořit z gymnázia školu tradiční,
školu s hodnotami, neboť kde jinde,
než ve škole by měly být uznávány
a předávány hodnoty, a dále školu s
inovacemi. Žádná škola se totiž nemůže nikam posunout bez následování nových trendů. Dále se řídím
mottem, kterým je „Náročnost a laskavost“, a to především v souvislosti
s výukovým procesem. Jsme školou,

LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY
MAJÍ PODPORU
Částkou ve výši 1 500 korun
přispěje město dětem v sedmých
ročnících základních škol, které se
letos zúčastní školního lyžařského
výcviku.
„Příspěvek je určen dětem
navštěvujícím základní školu
zřízenou městem, s trvalým
pobytem v Litoměřicích. Město
pro tento účel počítá v rozpočtu
s částkou 230 tisíc korun,“
uvedla Andrea Křížová, vedoucí
odboru školství, kultury, sportu a
památkové péče městského úřadu.
Pro
rodiny,
nacházející
se momentálně ve finanční,
respektive sociální tísni, pak úřad
navíc letos podruhé počítá s další
podporou ve výši 2 tisíc korun na
žáka, který se výcviku zúčastní.
„Tyto mimořádné případy zvážíme
na základě doporučení ředitele
školy,“ vysvětlila Renáta Jurková,
vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ, z jehož zdrojů
pomoc k rodičům poputuje. (bub)

která připravuje studenty k vysokoškolskému vzdělávání. Pedagogové
zde by tedy měli mít velké nároky
na studenty, současně by k nim však
měli přistupovat s respektem, úctou a
laskavostí. Jedině tak může vzniknout
dobré klima a příjemná pracovní atmosféra."
Jste ve funkci téměř rok. Daří se
Vám tyto vize plnit?
"V květnu proběhne screening pomocí mapy Scio, ve kterém se budou
moci vyjádřit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, rodiče i studenti.
Výsledky budou veřejně přístupné na
webových stránkách školy www.gjj.cz
v průběhu června. Průběžně provádím hodnotící pohovory s pedagogy
a tedy vím, že již nyní mnozí z nich
vidí zlepšení vzájemných vztahů a

komunikace. Já sama jsem také ráda
za zpětnou vazbu, uvítám jejich případné připomínky a zamyslím se nad
tím, co mohu udělat pro zlepšení."
Co se Vám podařilo za dobu svého
působení zrealizovat?
"Máme školního psychologa, založili
jsme školní poradenské pracoviště.
Díky tomu můžeme pomoci studentům, kteří se dostanou do nějaké
nepříjemné situace. Zavedli jsme přípravné kurzy pro páté a deváté třídy, abychom uchazečům o studium
na gymnáziu pomohli s přípravou
na přijímací testy. Povedlo se zavést
projekt s názvem „Pátky s vědou“,
kdy zveme na setkání se studenty
významné vědce. Připravujeme také
projekt „Nahlédněte do světa druhých“, který bude určený spíše hu-

manitně založeným studentům. Na
tato dobrovolná setkání budeme zvát
právníky, psychology, filology či jazykovědce. Na to se velice těším. Raduji
se také z nových, velmi moderních
webových stránek."
Jaké jsou Vaše další plány?
"Dále chci rozvíjet dobré vztahy a vést
studenty k laskavosti a slušnému chování. Pracuji na tom, aby naše škola
byla školou „bez poražených“. Smyslem této myšlenky je docílit toho, aby
obě strany cítily, že společně někam
směřují bez toho, aby se jedna z nich
cítila jako vítěz a druhá jako poražený. Co se týče zlepšení samotné školy
– chtěla bych vybudovat knihovnu
pro pedagogy i studenty. Místo, které nabídne knihy, studijní materiál,
počítače s přístupem na internet,
možnost učit se mimo třídu. Něco
takového zde chybí. Dále plánuji
přestavbu atria a zlepšení prostředí
pro pedagogy v kabinetech. V blízké
době také posílíme sílu wifi signálu, který při hodinách potřebují jak
samotní pedagogové, tak i studenti.
Podle mého je lepší mobilní telefony
studentů využít při určitých úkolech
jako pomocníky, než je zakazovat."
Co byste popřála gymnáziu k jeho
letošním 100. narozeninám?
"Popřála bych motivované profesory,
které baví učit, motivované studenty,
kteří se chtějí vzdělávat a něco v životě dokázat, a fungování gymnázia po
dobu minimálně dalších 100 let."
Text a foto: Michaela Bubeníčková

DĚTI BOJUJÍ PROTI DROGÁM PLAKÁTY

Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší
protidrogový plakát se uskutečnilo v
prosinci na městském úřadě. Plakáty
navrhovali žáci základních a středních škol v rámci projektu „Správným směrem". Soutěž pořádal odbor
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, partnerem mu byla Národní protidrogová centrála (NPC).
Ceny děti přebíraly z rukou zástupců města a ředitele NPC Jakuba
Frydrycha. Podle starosty Ladislava
Chlupáče je dobře, že se na problematiku drog upozorňuje. „Drogy mají
negativní vliv na život každého jedince, který jim podlehne. Děkuji všem,
kteří se podílejí na osvětě, i všem, kteří
se zapojili do soutěže,“ uvedl starosta.
Na důležitost podobných akcí poukázal i Jakub Frydrych. „Pokud Vás soutěž přiměla zamyslet se nad nebezpečností drog, pak měla smysl,“ zhodnotil
kladně ředitel s varováním, že s drogami se děti setkají v běžném kontaktu
s vrstevníky. „Dnes drogy nenabízí
cizí dealer, ale kamarád jako něco zajímavého. Toto nebezpečí si děti musí

uvědomovat,“ poukázal na zrádnost
mnohých situací Jakub Frydrych.
Děti soutěžily v kategoriích základní a střední školy a vyhlášena byla i
cena poroty. Na prvních místech se
umístily Nela Nehybová ze ZŠ Ladova
a Václava Zmrhalová ze SŠ a MŠ Litoměřice. Na plakátu Nely Nehybové
je postava chycena v igelitu. „Ukazuji,
jak drogy oddělí jedince od rodiny,
přátel, zájmů a celého okolního světa,“

vysvětlila školačka. Dílo Václavy (vlevo) pak ukazuje dvě tváře, z nichž jedna je rozostřena. „Chtěla jsem naznačit, jak se drogami člověk, původně
normální, změní,“ objasnila Václava.
„Do soutěže se přihlásilo 50 dětí.
Mám radost, že i letos jsou díla myšlenkově a výtvarně hodnotná," konstatovala koordinátorka akce Miroslava Najmanová.
Text a foto Michaela Bubeníčková

SPORT
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SIGI TEAM SE STAL PARTNEREM

Pořádání tréninkových fotbalových kempů, hledání nových talentů,
benefiční utkání a školení trenérů. To
jsou příklady aktivit vycházejících ze
spolupráce FK Litoměřicko se SIGI
TEAMEM reprezentovaném bývalým vynikajícím fotbalistou a českým
reprezentantem Horstem Sieglem.
Smlouva o partnerství a vzájemné
součinnosti, uzavřená pod patronací města Litoměřice, byla v prosinci
slavnostně podepsána v „Galerii Felixe
Holzmanna“ na radnici.
Významnému aktu byli přítomni
jednatel SIGI TEAMU Horst Siegl,
předseda FK Litoměřicko Radek
Bania, starosta Ladislav Chlupáč a
místostarosta Karel Krejza. „Město
každoročně finančně přispívá na
sport částkou přesahující deset milionů korun. Doufáme, že se sportovci
u nás mají dobře a svou spokojenost
nám vrátí ve výsledcích a v podpoře
dětí a mládeže,“ konstatoval během
slavnostního okamžiku Karel Krejza. „Jsem pyšný na město Litoměřice, které sport nejen finančně podporuje, ale také jím žije,“ neskrýval
nadšení Radek Bania.

Předseda FK Litoměřicko Radek Bania, starosta Ladislav Chlupáč a jednatel
SIGI TEAMU Horst Siegl při podpisu dohody o spolupráci. Foto Andrea Pěkná
Cílem spolupráce s fotbalovou
školou Horsta Siegla je zvýšení zájmu o fotbal ve městě, zejména mezi
dětmi a mládeží. Hledány budou talentované děti, připravovány tréninkové kempy, modelové tréninky, ale
i besedy se slavnými fotbalisty apod.
Plánovanými aktivitami mají být i
benefiční utkání vedoucí ke zvýšení
diváckého zájmu.

Litoměřický fotbalový klub oslaví v letošním roce 100 let existence
a město 800 let. Uskuteční se proto
sportovní víkend s kulturní a společenskou dimenzí. Součástí se stane i
benefiční zápas místních fotbalistů
se SIGI TEAMEM, v jehož dresu se
představí řada slavných fotbalových
osobností.
Andrea Pěkná

STAROSTA UVÍTAL
ÚSPĚŠNÉ ŠERMÍŘE

Klára Urbánková, Marie Kocourková, Adéla Anna
Zieglerová, Lucie Matějíčková, Klára Kuglerová, Kateřina
Došková a Michal Čupr. To jsou jména úspěšných
šermířů ze Slavoje Litoměřice, které minulý měsíc přijal
na radnici starosta Ladislav Chlupáč.
Šermíři oddílu s více než padesátiletou tradicí mají za
sebou úspěšnou sezónu. „Na šermířských soutěžích je
vždy hojná účast ve všech kategoriích. Přesto se našim
sportovcům daří v turnajích probojovat do prvních
desítek,“ uvedl Jiří Suchý, předseda oddílu, jenž má
aktuálně 63 členů. Během přátelského setkání se Ladislav
Chlupáč zajímal o sportovní sny a cíle mladých šermířů.
„Mým velkým snem je určitě účast na olympiádě,“ svěřila
se během rozhovoru talentovaná Kateřina Došková, která
spolu s Michalem Čuprem reprezentuje ČR.

Starosta Chlupáč přivítal mladé šermíře ve své kanceláři.
Zajímal se o jejich výsledky a sny.
Foto Andrea Pěkná
Litoměřičtí šermíři dosahují skvělých výsledků nejen
v ČR, ale i ve světě. Trénují v nové hale v kasárnách pod
Radobýlem. „Tento sport je náročný. Lze se mu však
věnovat v každém věku,“ dodává Jiří Suchý s tím, že
nábory členů probíhají každoročně od září.
(pek)

CENTRUM
PODPOŘILY KLUBY
Dne 15. prosince bojovali
hokejisté z klubu HC Stadion
Litoměřice s Frýdkem Místkem,
a současně tak podpořili
Centrum
pro
náhradní
rodinnou péči, o.p.s.
Během utkání probíhala
veřejná sbírka na podporu
dětí z Centra, kdy u vchodů na
stadión byly umístěné kasičky,
do kterých fanoušci mohli
darovat libovolný příspěvek.
Současně
fanoušci
nosili
sušenky pro děti v náhradní
rodinné péči. Touto formou
bylo pro Centrum věnováno
celkem 4 372 Kč.
Firma
Delikomat
s.r.o.
darovala pro Centrum šek na
15 000 Kč, který byl předán do
rukou ředitelky Centra Margity
Šantavé.
Druhým
litoměřickým
klubem,
který
podpořil
Centrum
pro
náhradní
rodinnou péči, je BK Slavoj
Litoměřice, který se utkal
19.12. na domácí palubovce s
Pardubicemi. I během tohoto
utkání probíhala veřejná sbírka
a u vstupu do haly byla umístěna
kasička. Během této akce
fanoušci věnovali celkem 1879
Kč. Paní Svobodová věnovala
pro děti školní pomůcky.
Celkový výtěžek ze sbírky bude
použit na volnočasové aktivity
a vzdělávání dětí v náhradní
rodinné péči. Propojení Centra
a sportovních klubů bylo nejen
akcí benefiční, ale sport je i
motivací pro děti v náhradní
rodinné péči. Jsme rádi, že se
nám podařilo oslovit právě tyto
dva velké a úspěšné litoměřické
kluby. Děkujeme všem.
Tereza Janžurová

MLADÍ PLAVCI MAJÍ ZA SEBOU ÚSPĚŠNÝ ROK

Úspěšné mladé plavce uvítal
21. ledna ve své kanceláři starosta
Ladislav Chlupáč. Celkem třináct
dětí z Plaveckého klubu Litoměřice
v doprovodu trenéra si ze
starostových úst vyslechlo slova díků
a povzbuzení k dalším úspěchům.
Žáci
a
studenti
během
přátelského posezení neformálně
hovořili o svých sportovních snech
a cílech. Starosta Chlupáč, který má
ke sportu blízko, se zajímal o detaily
tréninků. „Týdně naplaveme kolem
30 až 40 kilometrů. Na soustředění
během 6 dnů dokonce více než 100
kilometrů,“ vyprávěly děti.
Plavecký
klub
Litoměřice
má za sebou velmi úspěšné
období.
„Všechny
přítomné

děti jsou účastníky pohárů či
mistrovství republiky, což svědčí
o jejich kvalitě,“ prozradil o svých

svěřencích trenér Štěpán Šetek.
Za vše hovoří výsledky klubu.
Rok 2018 přinesl 5 zlatých, 6

stříbrných a 2 bronzové medaile.
O výbornou reprezentaci klubu se
zasloužili Nela Guderová, Tomáš
Vysoudil, Michaela Plašilová, Elen
Kutzlerová, Anežka Součková,
Adéla
Chalupová,
Markéta
Málková, Marie Zikmundová,
Denis Ševčík, Filip Musil, Simona
Doubravská, Aneta Kutzlerová,
Eva Kubíková a obzvláště úspěšný
Vojtěch Netrh, který si doplaval pro
4 zlaté a 2 stříbrné medaile.
O plavání v plaveckém klubu je
ze strany veřejnosti velký zájem.
„Závodních plavců je však již
méně, úspěch je totiž výsledkem
každodenního drilu,“ doplnil
trenér Šetek.
Text a foto Michaela Bubeníčková
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

OBÁLKA MŮŽE ZACHRÁNIT
SENIOROVI ŽIVOT

Senioři v rámci akce nejen plavou,
ale také cvičí. Foto Anna Hrochová

PŘEKONAJÍ OPĚT
LA MANCHE?
Poslední lednový den startuje
čtvrtý ročník akce pro seniory Přeplav svůj La Manche. K pokoření
kanálu La Manche nemusí nikdo
daleko cestovat. Stačí si v průběhu
února zaplavat v litoměřickém krytém bazénu.
V loňském roce senioři během
jednoho měsíce společnými silami
uplavali celkem 205 300 metrů.
„La Manche jsme překonali 6x a
v celostátní soutěži jsme obsadili
nádherné 4. místo,“ uvedla Ludmila
Černá ze spolku Lipen, jež akci
organizuje. Nejlepší plavec, Jan
Mayer, uplaval 35 200 metrů, Milan
Pulgret 34 000 metrů a Jaroslava
Chlupáčová 28 000 metrů.
První plavání zdarma se uskuteční
31. ledna, dále 7., 17. a 28. února vždy
od 12 do 13 hodin. Průkazky, do kterých si účastníci zaznamenávají své
výkony, lze vyzvednout v knihovně či
přímo na pokladně bazénu. Na týchž
místech je nutné kartičky nejpozději
do 6. března odevzdat.
Akci pro seniory pořádá spolek
Lipen pod patronací Zdravého města
Litoměřice ve spolupráci s Městskými sportovními zařízeními. (pek)

Litoměřice, jako první město v
Ústeckém kraji, nabízí službu pro
samostatně žijící seniory. Mimořádný projekt „Seniorská obálka“
má pomoc záchranářům v péči o
seniory v nepříznivé situaci. Tiskopis, do kterého jeho vlastník vyplní
údaje o zdravotním stavu, lécích,
které užívá, a alergiích, bude obsahovat i kontakty na blízké osoby.
Obálku s vyplněnou I.C.E. kartou
(v překladu slovo „In Case of Emergency“, tedy „v mimořádném případě
nebo případě nouze“) senioři umístí
na vnitřní stranu dveří od bytu nebo
na lednici. „Informace uvedené v
„Seniorské obálce“ mohou ušetřit
záchranářům čas, když jde o život
pacienta,“ uvedla Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu.
Jak mohou obálku senioři
získat? Kompletní sadu „Seniorské
obálky“ lze od 1. února vyzvednout
v bezbariérové kanceláři MěÚ
Litoměřice se vstupem přímo z
Mírového náměstí. Kancelář bude
označena symbolem „Seniorské
obálky“. Sociální pracovnice pro
seniory a zdravotně handicapované
občany zároveň poradí s vyplněním
I.C.E. karty. Sadu obdrží samostatně

Seniorka Eva Vladyková se záchranářem Lukášem Vaisem kvitují Seniorskou
obálku. „Všechny uvedené informace jsou pro nás velmi cenné. Seniorská
obálka urychlí naši práci. Má důležitý význam pro záchranu života,“ ocenil
službu Lukáš Vais.
Foto Andrea Pěkná
žijící senioři, páry nebo rodinný
příslušník po předložení průkazu
totožnosti žadatele. V případě, že
průkaz nebude předložen, rodinný
příslušník může nahlásit jméno
a adresu seniora, na kterou mu
sociální pracovník obálku přinese.

Tento postup je nastaven z důvodu
zajištění ochrany a bezpečnosti
seniorů. „Služba postrádá význam
pro klienty domovů pro seniory,
protože personál zařízení má
potřebné informace k dispozici,“
dodává Renáta Jurková.
(pek)

FILIPOVSKÁ ZPÍVALA STARŠÍ GENERACI
V duchu blížících se vánočních svátků se v prosinci neslo setkání seniorů v
Kulturním a konferenčním centru. Město opět připravilo pro obyvatele starší 75
let pohoštění a kulturní program.
Více než 600 hostům zazpívala moderátorka, zpěvačka a herečka Pavlína Filipovská, která potěšila srdce posluchačů nejen příjemným vystupováním, ale i nestárnoucími hity. Klidné svátky vánoční přišli popřát starosta Ladislav Chlupáč, vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková a místostarosta Lukas Wünsch,
který měl první příležitost pozdravit seniory v nové funkci. K poslechu i k tanci hrál
Rosťa Pechoušek s kapelou.
„Akce se mi moc líbí. Účastním se pravidelně již devět let,“ pochvalovala si
Heda Husáková, jedna z přítomných seniorek. Lidem starším 85 let, kteří se nemohli posezení zúčastnit, roznesly děti se zaměstnanci úřadu vánočky až do jejich
domovů. Dohromady navštívily téměř 200 domácností.
(pek)

RADNICE ZAKOUPILA IGLÚ PRO BEZDOMOVCE

Město Litoměřice nabízí iglú pro bezdomovce.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského
úřadu zakoupil dva nouzové přístřešky. Novinku
pojmenovanou „Iglou“ na konci ledna vedoucí
odboru Renáta Jurková a místostarosta Lukas
Wünsch předali zástupcům Farní charity
Litoměřice a NADĚJE Litoměřice.
„Zvyšuje kvalitu života lidem bez domova
a pomáhá jim přečkat mrazivé noci,“ uvedla
Renáta Jurková. Iglú, jehož pořízení stojí pět
tisíc korun, se zahřívá teplotou lidského těla.
Uvnitř může být až 18 °C. Složení zabere
přibližně minutu. Vypadá jako malý tunel a
vejde se do něj jeden člověk s osobními věcmi,
případně i se psem. Bílé iglú z polyetylenové
pěny je nehořlavé, odolné, omyvatelné a lehce
opravitelné.

Místostarosta Wünsch vyzkoušel nouzový přístřešek.
Foto Andrea Neckařová

Terénní pracovníci obou neziskových
organizací zabývající se problematikou lidí
bez domova v Litoměřicích určí, komu
nouzový přístřešek přidělí. „Máme již několik
tipů, nejdříve však musíme nastavit pravidla
užívání,“ informoval vedoucí Střediska sociální
prevence a humanitární pomoci Farní charity
Litoměřice Jakub Ružbatský. Nápad iglú pro
bezdomovce se zrodil ve Francii a nyní se začal
realizovat i v Čechách.
Město Litoměřice nabízí lidem v nouzi 115
lůžek, jimiž disponují ubytovny v Želeticích
a v ulici Marie Pomocné. Jde však o zařízení,
která podléhají určitému režimu, který není
pro řadu obyvatel bez domova akceptovatelný.
Právě pro potřeby těchto lidí by měly sloužit
zakoupená iglú.
(pek)

NEZISKOVÉ ORGANIZACE
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SHINEBEAN HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

Podpora vzdělávání dětí v západní Keni, podpora
soběstačnosti celých rodin a Školní tréninkové farmy při
základní škole Ndere a Barchando. Projekty, za kterými stojí
nezisková organizace ShineBean z Litoměřicka, naplňuje africké
přísloví „Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají“. V
čele s Renatou Rokůskovou, jednou ze zakladatelů, spolupracuje
ShineBean s keňskými venkovany již 11 let.
Na svém kontě má charitativní sdružení celou řadu báječných
aktivit, které pomáhají chudým lidem v Africe vypěstovat
si vlastní plodiny a stát se nezávislými. Pro letošní rok si
ShineBean, volně přeloženo jako „zářící fazole“, vytyčil jeden
velký cíl. „Přáli bychom si najít 100 dárců, kteří by podporovali
rozvoj Školních tréninkových farem měsíční částkou 300 korun
po dobu jednoho roku,“ řekla Renata Rokůsková. Právě tolik je
potřeba, aby mohl projekt kontinuálně pokračovat a pomáhat
lidem v Keni na cestě k soběstačnosti. „Na farmách se děti
učí, jak si vypěstovat vlastní potraviny. Přebytky mohou dále
prodávat a vydělávat,“ vysvětlila Renata Rokůsková.
Organizaci tvoří malá skupina dobrovolníků, která s
minimem prostředků, příspěvků od dárců či firem, koná velkou
pomoc. Pravidelně přispívá také město Litoměřice. Podle
starosty Litoměřic a senátora Ladislava Chlupáče je činnost
ShineBean v době obrovských migračních problémů nesmírně
důležitá. „Tyto projekty dávají lidem naději, že se uživí vlastní
prací v jejich zemích, v jejich domovech,“ zdůraznil jejich
význam Ladislav Chlupáč.
Způsob jak se do činnosti zapojit a další informace o projektech
ShineBean naleznete na webových www.shinebean.org či Na snímku je keňská dívka během činnosti na farmě
facebookových stránkách www.facebook.com/shinebean. (pek)
při základní škole v Ndere. Foto: archiv ShineBean

PEČOVATELKA ROKU
2018 JE Z LITOMĚŘIC

Helena Hingarová pracuje jako
sociální pracovnice v litoměřické
Diakonii již 13 let. Krásný vztah s
klienty a jejich blízkými jí přinesl
v závěru loňského roku ocenění v
celostátní anketě Pečovatelka roku
2018. Šestý ročník Národní ceny
sociálních služeb zorganizovala
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR a Diakonie Českobratrské
církve evangelické.
„Těžko se porovnává, kdo
rozdává víc lásky, má větší zájem o
druhé a srdečnější úsměv,“ popsala
oceněná pečovatelka anketu, jejíž
hledání výherce není jednoduché.
Na nominovaných se oceňují
oblasti, které se nedají zvážit ani

změřit, a sice jejich hodnoty, které
dělají sociální práci tak specifickou
a důležitou. S nadsázkou dodává,
že vyhrála díky osmi kilometrům
izolepy. Helena Hingarová totiž
stojí za organizací výstavy v ulicích
Litoměřic, které v roce 2017 zdobily
plastové sochy klientů Diakonie.
Jako dítě chtěla pracovat v zoo, ale
nakonec vykročila na dráhu sociální
pracovnice. V Diakonii Helena
Hingarová vede tři artefiletické
skupiny. „V artefiletice pomáhá
klientovi namalovaný obrázek, ale i
samotný proces tvoření, vyjádřit své
pocity,“ vysvětlila pečovatelka, jejíž
práce ji nabíjí a je pro ni hnacím
motorem. Anketa je dobrý způsob,

Helena Hingarová při práci s klientem.
Foto Andrea Pěkná
jak zviditelnit práci sociálních
pracovníků. „Cenu vnímám jako
ocenění něčeho, co dělá člověka
člověkem. Moc si vážím toho,
že jsem byla takto, jako člověk,
oceněná,“ zhodnotila s úsměvem
Helena Hingarová. Andrea Pěkná

POTRAVINOVÁ BANKA UŽ JE DEVÍTILETÁ

V lednu uplynulo devět let od založení potravinové
banky sídlící v Litoměřicích a spravující sklad potravin a
dalšího humanitárního materiálu v Jiříkových kasárnách.
Banka poskytuje potravinovou pomoc chudým a
potřebným skrze stále se rozrůstající síť odběratelů ve
4 okresech Ústeckého kraje: v Litoměřicích, Ústí nad
Labem, Teplicích a Děčíně. Odběratelé jsou převážně další
neziskové subjekty v podobě krizových center, azylových
domů, nízkoprahových zařízení, chráněných bydlení či
dětských domovů. V poslední době o naši spolupráci jeví
zájem i církevní spolky, jež se např. zaměřují na pomoc
lidem znovu se socializovat po uplynutí výkonu trestu.
Potravinové dary získáváme od obchodních řetězců
a jiných producentů potravin a také od regionálních
zemědělců formou paběrkování ovoce a zeleniny.

Nemalý zisk plyne taktéž díky sbírkovým akcím, přičemž
tou nejznámější je Národní potravinová sbírka.
Ve spolupráci s ostatními neziskovkami a magistráty
měst se i nadále budeme snažit o vznik potravinových
výdejen v regionu naší působnosti. Pořádáme také
přednášky na školách. Jde nám o uvědomění veřejnosti, že
každý z nás může k odstranění plýtvání i vzniku odpadu
přispět už při samotných nákupech. A pokud přece jen
dojde k ,,přezásobení“ domácností potravinami, můžeme
alespoň ty trvanlivé zachránit a předat je těm, kdo je
nejvíce potřebují a také upotřebí.
Podívejte se na náš nově vznikající web: pbuk.cz nebo
na naše příspěvky na FB, kde nás naleznete pod názvem
našeho spolku: Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.
Radka Brychtová, ředitelka

BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
REZERVACE MÍST JE NUTNÁ
Z důvodu omezené kapacity
prostor využijte možnost rezervace místa na vybraný program.
E-mail: rezervace@knihovnalitomerice.cz. Nové akce knihovny můžete sledovat a rezervovat
od 20. dne předchozího měsíce
na www.knihovnalitomerice.cz.
V únoru začala nová celoroční
soutěž pro děti Lovci perel –
Potopme se do hlubin příběhů.
út 5. 2. | 17 h | Dobroběžka –
Marek Jelínek | přednáška
Skutečný příběh o cestovateli,
který objíždí svět na své koloběžce. Cesta dlouhá 7850 km
trvající sedm měsíců vedla přes
devět států včetně Indie a Nepálu, kde zdolal i známý Annapurna trek. Byla to cesta, která změnila život Markovi, ale i dětem
z Bangladéše. | vstupné 30 Kč*
pá 8. 2. | 17 h | Petra Procházková | beseda. Česká humanitární pracovnice a novinářka.
Stala se známou především díky
svým zpravodajstvím z válečných konfliktů, které vznikly po
rozpadu Sovětského svazu na
Kavkaze. | vstupné 30 Kč*
po 11. 2. | 17 h | Pavel Chmátal
– Léčivá síla Amazonie | přednáška
Pavel bude vyprávět o pracovním ročním pobytu v Horní
Amazonii, léčivých rostlinách,
indiánských tradicích a možnostech léčivé práce s amazonskými bylinami zde v ČR. |
vstupné 30 Kč*
út 19. 2. | 17 h | Jana Štefaniková: TÁDŽIKISTÁN – země
velehor | Klub cestovatelů. Navštívíme hlavní město Dušanbe
i horské vesnice, nádherná jezera, lázně, nebetyčný Pamír i
Fannské hory. | vstupné 30 Kč*
po 25. 2. | 17 h | Památné stromy Českého středohoří – Jiří
Svoboda | přednáška. | Nutná
rezervace: rezervace@knihovnalitomerice.cz | vstupné 30 Kč*
čt 7. 3. | 17 h | Tibetské mísy –
PAVeL | koncert ke Dni Tibetu
| vstupné dobrovolné
po 18. 3. | 17 h | Klub Celiakie |
PŘIPRAVUJEME
NA BŘEZEN:
Viliam Poltikovič – Dalajlama
v Buddhových stopách | projekce filmu v rámci Dne Tibetu
Jan Velek | cyklus Hranice vědomí
Zázračné České středohoří –
Jiří Svoboda | přednáška
Jana Červinková
www.knihovnalitomerice.cz
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KULTURNÍ SERVIS

KINO MÁJ
5. 2.

6. 2.

7. 2.

8. 2.

9. 2.

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ 11. 2.
HALLOWEEN. (USA, komedie). Parta teenagerů oživí
příšery uvězněné v knihách.
17:30.
TICHO PŘED BOUŘÍ. (USA,
thriller) Všechna tajemství
jednou vyplují na povrch. Od
19.30.

ÚNIKOVÁ HRA. Umírají
touhou si zahrát. Od 17:30 h.
MARIE,
KRÁLOVNA
SKOTSKÁ. (VB, historický)
Bylo jí šest dní, když se po smrti
otce stala královnou. Osmnáctiletá dívka musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, navíc čelila
otevřenému nepřátelství rodově
ŽENY V BĚHU. (ČR, komespřízněné anglické královny
die) Komedie o ženách, které
Alžběty (Margot Robbie), jejíž
se nebojí vyběhnout štěstí navládu odmítala uznat. Od 19:30
proti. 17:30 h.
12. 2. ÚNIKOVÁ HRA. Od 17:30 hod.
FAMU UVÁDÍ. (ČR, různý
MARIE,
KRÁLOVNA
žánr) Projekce filmu mladých
SKOTSKÁ. Od 19:30 hod.
nadějných tvůrců. Od 19:30
13. 2. MARIE, KRÁLOVNA
hod.
SKOTSKÁ. Od 17:30 hod.
POTOMEK. (USA, horor) I
A DÝCHEJTE KLIDNĚ. (Isnejtemnější představy se dají
land, drama) Dvě ženy, jejichž
ukrýt. Ale... Od 17:30 hod.
osudy se na krátkou chvíli
NA STŘEŠE. ( ČR, drama)
díky nepředvídatelným okolPříběh
osamělého
muže,
nostem prolnou. Od 19:30
kterého náhodné události spojí 14. 2. ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POs mladým Vietnamcem na
HÁDKOU. Od 9:30 hod.
útěku. Od 19:30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. (ČR,
komedie) I muži mají své dny...
LEGO® příběh 2. (USA,
Od 15:30 hod.
animovaný) V pokračování
úspěšného animovaného filmu
LÉTO S GENTLEMANEM.
se opět setkáme s hrdiny z
(ČR, komedie) Letní romanticBricksburgu. Od 17:30 hod.
ká komedie o touze po svobodě,
pozdní lásce a naději.Od 17:30 h.
ŽENY V BĚHU. Od 19:30 hod.
ALITA BOJOVÝ ANDĚL.
NA STŘEŠE. Od 21:30 hod.
(USA, sci-fi) Pád anděla, zrození
LEGO® příběh 2. 13:30 a 15:30 hod.
bojovnice. Od 19:30 hod.
ŽENY V BĚHU. 17:30 a 19:30 hod.
POTOMEK. Od 21:45 hod
KINO MÁJ:

10. 2. LEGO® příběh 2. 13:30 a 15:30

BOHEMIAN
RHAPSODY.
(USA, životopisný) Jediné, co je
pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Od 17:30 hod.
POTOMEK. Od 19:45 hod.

ŽENY V BĚHU. Od 19:30 hod.
ÚNIKOVÁ HRA. Od 21:00 hod.

16. 2. RAUBÍŘ RALF A INTERNET.

(USA, rodinný) Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá
kamarádka Vanilopka musí
podniknout riskantní cestu po
světové počítačové síti.13:30 h.
AQUAMAN. (USA, dobrodružný) Domov volá. Od 15:15 hod.
ALITA BOJOVÝ ANDĚL.
17:45.
ŽENY V BĚHU. Od 19:30 hod.
POTOMEK. Od 21:30 hod.

17. 2. LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚ-

6. 2.

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘ- 1. 3.
SKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE v
15.00 hod.
Modní přehlídka z obalových
materiálů s vernisáží výstavy LITEGRA aneb GRAFIKA-OBALY-DESIGN v Litoměřicích.

9. 2.

MASOPUST od 10.00 hod. /
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
Více čtěte na straně 16.

21. 2. JAK VYCVIČIT DRAKA 3
(USA, rodinný) Mladý Viking
Škyťák a drak Bezzubka se vracejí. Od 15:30 hod.
MRAZIVÁ POMSTA. (VB,
drama) Z příkladného občana v
chladnokrevného mstitele. 17:30.
ÚHOŘI
MAJÍ
NABITO.
(ČR, komedie) Kam až může
vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou
okolností?!Od 19:30 hod.
22. 2. JAK VYCVIČIT DRAKA 3. Od
15:30 a 17:30 hod.
MRAZIVÁ POMSTA. Od 19:30 h.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO. Od 21:30

23. 2. JAK VYCVIČIT DRAKA 3. Od

DI JSOU ZPĚT. (USA, rodinný)
Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí. Právě
naopak. Od 13:30 hod.
RAUBÍŘ RALF A INTERNET. 24. 2.
Od 15:30 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY. 17:30
ALITA BOJOVÝ ANDĚL.19:45. 25. 2.

18. 2. LEGO® příběh 2. Od 15:30 hod.

13:30 a 15:30 hod.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO. 17:30.
ŽENY V BĚHU. Od 19:30 hod.
MRAZIVÁ POMSTA. Od 21:30.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3. Od
13:30; 15:30 a 17:30 hod.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO. 19:30 hod.
SIMON BOCCANEGRA (Francie, opera) od 19:00 hod.

ALITA BOJOVÝ ANDĚL. 17:30 26. 2. MRAZIVÁ POMSTA. 17:30 hod.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO. Od 19:30
LÉTO S GENTLEMANEM. Od
19:30 hod.
27. 2. ÚHOŘI MAJÍ NABITO. 17:30.
ZKÁZA DEJVICKÉHO DI19. 2. BUMBLEBEE . Od 15:30 hod.
VADLA. (ČR, komedie) Zkáza
BOHEMIAN RHAPSODY. 17:30
Dejvického divadla v exkluzivní
ŽENY V BĚHU. Od 19:45 hod.
předpremiéře v jediný večer Od 19.

20. 2. HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ 28. 2. VŠECHNO NEJHORŠÍ 2. (USA,
HALLOWEEN. Od 15:30 hod.
BUMBLEBEE. Od 17:30 hod.
SLOŽKA 64. (Dánsko, thriller) Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných" dívek. Od
19:45 hod.

e-mail:
pokladna-kino@mkz-ltm.cz
tel.č. určené pro tel. rezervace
(běžné projekce 773 918 387,
416 733 688
vedoucí kina Michal Špadrna

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM

14. 2. SPORTOVEC ROKU
19:00 / VELKÝ SÁL
Slavnostní vyhlášení ankety o
nejúspěšnějšího sportovce a
sportovní kolektiv litoměřického okresu za rok 2018.

15. 2. ALITA BOJOVÝ ANDĚL. 17:30.

horor) Může být něco horšího než
opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož konci
vás někdo zabije? Od 17:30 hod.
CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI? (Francie, komedie)
Claude a Marie Verneuilovi čelí
nové krizi. Od 19:30.

DIVADLO K. H. MÁCHY

POVÍDÁNÍ O VÍNĚ – ŠKOL- 8. 2.
NÍ STATEK MĚLNÍK
v 18:00 hod. /DEGUSTAČNÍ
MÍSTNOST
Školní statek je úzce spojen se
zahradnickou školou v Mělníku, dnes Českou zahradnickou 9. 2.
akademií, pro kterou zajišťuje
praktickou výuku žáků.
23. 3. PLES JARA A PŘÁTEL VÍNA
ve 20.00 hod. / KKC
Spojení dvou oblíbených plesů,
Plesu jara a Plesu přátel vína,
nabídne návštěvníkům opět zá- 11. 2.
žitek z krásného prostředí, tanec
i zábavu s přáteli. Užijete si nejen hudební program, který se
bude současně konat v obou sálech Kulturního a konferenčního centra a nebudou chybět ani
kvalitní vína přímo od vinařů.

15. 2. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ
S FR. KUPSOU – ŽERNOSECKÉ
VINAŘSTVÍ v 18.00 hod. /
DEGUSTAČNÍ MÍSTNOST
Žernosecké
vinařství
s.r.o.
byla založena r. 1995 a plynule 24. 3. BÁL PRO DĚTI
15.00 hod. / VELKÝ SÁL
navázala na výrobní činnost
Šlechtitelské stanice vinařské ve V.
27. 3. DAVID KOLLER ACOUSTIC
Žernosekách.
TOUR 2019 v 19.00 hod. / 13. 2.
24. 2. TANEČNÍ ODPOLEDNE v
VELKÝ SÁL
15. 2.
15.00 hod. / HRADNÍ SÁL
David Koller vyjíždí se svojí
Tradiční taneční odpoledne s kaskvělou kapelou na další část
pelou VIVA SONG VÍTI VÁVRY.
akustického turné. Poznejte
Davida Kollera s jeho kapelou v 26. 2.
28. 2. JAZZ & SWING: JAROMÍR
netradiční poloze.
HONZÁK QUINTET/ hradní sál
Repertoár kvinteta je tvořen 29. - HUDEBNÍ FESTIVAL
převážně vlastními skladbami 31.3 JAROSLAV SVĚCENÝ
leadera. Vyznačuje se společně
ŽHAVÉ STRUNY sdíleným smyslem pro specifický
ZRUŠENO Z DŮVODU
hudební jazyk, soudobý jazz oteNEMOCI !!!
vřený inspiraci jiných hudebních
Zakoupené vstupenky možno
stylů, komorní a současně nabitý
vrátit na recepci KKC.
strhující energií. Od 19 hodin.

Lakomec/
Divadlo Různých jmen
Nejslavnější komedie mistra
barvitých charakterů a zápletek J. B. Poquelin – Moliéra.
Od 8.30 a 11.30 h.

1. 3.

Jak bylo, když nebylo/
Divadlo SemTamFór
Od 10.00 hod.
Od 11 do14 hod. Výtvarná
dílna (výroba masek do masopustního průvodu).

Litoměřický
loutkový
3. 10. 3. festival – 16. ročník.
17. 3. Máša a tři mědvědi/

Cesta kolem světa za 80 dní/
Divadlo SemTamFór
Pohádka pro děti ZŠ a nižší
stupně gymnázií. Od 8.30 a
10.30 h.
8 let bez talentu /
Richard Nedvěd
Zábavný komponovaný pořad
Richarda Nedvěda, v němž vystupuje jako kouzelník, humorista, trapnomág, iluzionista a
klavírista. One man show. 19.00

Na miskách vah/
Městská divadla Pražská.
Strhující drama o hledání
pravdy
a
společenské
zodpovědnosti v totalitní
společnosti. Od 19 h.

Sváťovo dividlo
Loutková pohádka pro nejmenší. Od 10 hod.

20. 3. Multižánrový koncert ZUŠ.
Od 18 hod.

28. 3. Velké lásky v malém hotelu/

Divadlo Háta Praha
Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani
člen vlády by si neměl něco
začínat s vdanou sekretářkou.
Od 19 h.

Koncert učitelů ZUŠ. Od 18 h.
Nezbedné podádky/Divadlo
Andromeda. Určeno pro děti
MŠ a 1 st. ZŠ. Od 8.30 a 10 h.
Nebezpečné známosti/
Li-Di Litoměřice.
Inscenace podle divadelní
hry na motivy světoznámého
románu Ch. de Laclos: Markýza
de Merteuil a Vikomt de Valmont rozehrávají hru intrik a
nástrah, ve které jde nejen o
čest a právo, ale v důsledku i o
samotný život. 19 h.

Sál litoměřického divadla K. H. Máchy, které již přivítalo řadu prestižních divadelních souborů.

KULTURA
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SBÍRKA ROZSVIŤME HVĚZDU
VYNESLA 408 TISÍC KORUN

MUZEUM

Celkem 408 tisíc korun vynesla
Hospici sv. Štěpána dobročinná
sbírka Rozsviťme hvězdu pro hospic
2018. Trvala od 15. listopadu do
15. ledna. Nejčastěji přispívali lidé
částkou 500 Kč, ale výjimkou nebyly
i mnohem vyšší dary. Do sbírky se
zapojilo na 250 dárců.
Díky štědrosti dárců můžeme
nevyléčitelně nemocným poskytovat
hospicovou péči v celé její šíři i
pestrosti. Staráme se o nemocné v
závěru života a chceme, aby jejich
dny byly naplněné a důstojně prožité,
aby netrpěli bolestí a nezůstávali
sami. Vy nám s tím pomáháte!
Vybraná částka pokryje například
kompletní službu domácího hospice

pro jednoho pacienta až na sedm
měsíců. Peníze využijeme například
na léky proti bolesti, prostředky na
hojení ran nebo na zajištění lékařské
pohotovosti v domácím hospici.
Služba hospice je stále závislá na
dobrosrdečnosti a pochopení našich
dárců. Možná se zdá být vaše pomoc
nepatrná, ale jen v loňském roce

jsme od jednotlivců získali částku
2 940 000 Kč, která pokryje téměř
10 % našich celkových nákladů. A
to rozhodně není málo! Vážíme si
proto každého dárce a každého, byť
nepatrného daru. Mnozí z dárců se
rozhodli rozsvítit andělskou hvězdu,
tedy se rozhodli pro trvalou podporu
hospice
formou
pravidelných
příspěvků. Toho si velmi vážíme.
Je-li vám myšlenka hospice
blízká a chcete-li Hospic sv. Štěpána
podporovat dlouhodobě, staňte
se členy Klubu přátel a zasílejte
minimálně 200 korun měsíčně.
Děkujeme!
Mgr. Zuzana Legnerová
PR, péče o dárce

DĚTI Z KLOKÁNKU POTĚŠILA
VÁNOČNÍ NADÍLKA KALICHU A MĚSTA

Patnáct dětí z litoměřického Klokánku ve věku od dvou do šestnácti
let si před Vánocemi přišlo do obřadní síně městského úřadu pro
předvánoční nadílku. Jako každý
rok uspořádal Nadační fond Kalich
a město Litoměřice příjemné odpolední setkání u vánočního stromu
spojené se zpíváním koled.
Děti se hned v úvodu svěřily se
svými vánočními přáními. „Přála
bych si telefon a kryt,“ zaznělo například od desetileté Danielky. „Já
bych chtěla dostat oblečení, malovátka a kabelku,“ usmívala se devítiletá Jiřinka. Vedle telefonů, tabletů
či aut na dálkové ovládání zaznělo
například také přání strávit Vánoce
s tetami v Klokánku, což byla slova,
která byla tím nejhezčím dárkem
právě pro tety, které se o děti starají. Samotnému rozdávání dárečků
předcházelo společné zpívání koled
a také vystoupení dětí, které dojalo
všechny přítomné. Poté již děti dostaly balíčky, které na ně čekaly pod
stromečkem.

Do 31. 12. 2019 / JAK ŠEL ČAS …
S MUZEEM. Výstava prostřednictvím dobových fotografií a sbírkových předmětů představuje jedinečnou stavbu staré radnice.
Do 24. 3. / SKLO VE SLUŽBÁCH
POLITIKY. Exponáty ze sbírky
Sklářského muzea v Novém
Boru. Každý je typický dobovými
politickými
konotacemi
i
individuálním příběhem.
17. 1. – 24. 3. / ZA ORCHIDEJEMI
ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ. Výstava
seznámí s pestrou škálou orchidejí a
představí výsledky dlouhodobého sledování čeledi vstavačovitých.
22. 2., 15.00 h. / ZA ORCHIDEJEMI
DO MUZEA. Pro dospělé přednáška
s projekcí a komentovanou prohlídkou
výstavy Za orchidejemi Č. středohoří.
Současně program pro děti, jež seznámíme s výstavou orchidejí. Budeme
hledat odpovědi na otázky a vyrobíme
si malý atlas orchidejí Č. středohoří.
23. 3. BOTANICKÁ EXKURZE DO
PŘÍRODNÍ REZERVACE LOUŽEK
Procházka po trase Doksany – Brozany
nad Ohří se zachovalým fragmentem
lužního lesa s pestrým jarním aspektem s bledulemi, ladoňkami a dalšími
jarními druhy rostlin.

GALERIE

Platné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) bohužel neumožnilo přiblížit radost dětí jinak než zezadu.
Foto Michaela Bubeníčková
Dary pro Klokánek s poukazy na ochranu osobních údajů (GDPR)
návštěvu kina od Nadačního fondu nemohly děti vystoupit se svými
Kalich ve výši 15 tisíc korun a sym- písničkami ani na vánočních trzích
bolický šek od města v hodnotě 20 na Mírovém náměstí. „Bohužel bytisíc korun na nákup potřebných chom potřebovali souhlasy rodičů
věcí převzala z rukou zástupců k této konkrétní akci a na konkrétměsta ředitelka Klokánku Ivana ní datum, a to nejsme schopni zajisPrudičová, která nešetřila slovy tit,“ vysvětlila ředitelka Prudičová.
díků. Vyjádřila však lítost nad fakMichaela Bubeníčková
tem, že kvůli novému nařízení na

NEZÁVISLÍ VÝTVARNÍCI
VYSTAVUJÍ V DIVADLE
Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka
představuje do 4. března svou tvorbu v předsálí divadla.
K vidění jsou výtvory z keramiky, díla malířů, fotografů
a dalších výtvarníků z neformálního sdružení, které
vzniklo v r. 2001 v Litoměřicích. Od té doby pořádá
každý rok výstavy jak v Litoměřicích, tak i v dalších
místech regionu. Roku 2015 se představilo v Drážďanech
jako stěžejní vystavující subjekt v rámci rozsáhlých
Česko-německých dnů kultury konaných pod záštitou
Spolkové republiky Sasko i Ústeckého kraje.
Členové SNV se věnují malbě, kresbě, grafice, práci se
dřevem, plastice, fotografii, keramice nebo umění šperku.
Tvoří pro radost sobě i veřejnosti. Vznikají díla a dílka

abstraktní i figurální, hýřící barvami i barevně neutrální,
oblá i pichlavá, z nejrůznějších materiálů. Jeden člen
sdružení, pan Lendacký, vyrábí i hudební nástroje, na
které i sám hraje: fujary, píšťalky a tzv. koncovky.
Sdružení vydalo o své činnosti již dvě publikace. Roku
2006 to byla brožura představující tvorbu 11 výtvarníků.
V roce 2011 byla vydána větší publikace, kterou připravil k
tisku MUDr. František Pražák, jeden ze zakladatelů.
Mezi členy SNV nyní patří: Ivan Dvořák, František
Pražák, Oldřich Hukal, Marie Matyášová, Jitka Eretová,
Lenka Cízová, Ivana Červinková, Marie Bohatcová, Marie
Staňková, Anna Hana Tůmová, Antonín Bureš, Bohumír
Pivec, Dominik Lendacký, Markéta Šrumová, Jiří Pláteník,
Jana Štefaniková, Simona Němcová.
Více informací na www.nezart.webnode.cz
Jana Štefaniková

30. 11. 2018 – 3. 3. 2019
AUGUST PIEPENHAGEN
Výstava představuje dílo v jeho průřezu, od raných pozdně klasicistních
a vedutistických prací přes nejlepší
díla jeho romantického období, včetně působivých nočních a zimních
záběrů, ovlivněných holandským
krajinářstvím 17. století atd.
14. 12. 2018 – 24. 2. 2019
ANNA ZEMÁNKOVÁ – RADOSTNÉ POSELSTVÍ DO NEZNÁMA. Zemánková (1908‒1986)
je nejznámější českou autorkou art
brut / outsider art. Výstava se koná v
Galerii a muzeu litoměřické diecéze.
JEDNORÁZOVÉ AKCE
7. 2. od 17 h. KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA výstavy A. Piepenhagen se Šárkou Leubnerovou
21. 2. od 17 h. / KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA výstavy Anna Zemánková – Radostné poselství do
neznáma s T. Zemánkovou
21. 3. od 17 h. Komentovaná
prohlídka desek ze Stvolínek s
Michaelou Ottovou
23. 3. od 10 do 12 a od 14 do 16 h.
Výtvarná dílna pro děti a rodiče ke
stálé sbírce s Alžbětou Semrádovou
VERNISÁŽE
Galerie gotické dvojče
Otevřeno: út-ne 11-17 h
Pavel Lakomý – Resumé 28. 2. – 14.
4. (vernisáž 27. 2.)
14. 3. od 17.30 h./ Ivan Ouhel a výstavy z cyklu Minigalerie – Kamil
Lhoták
www.galerie-ltm.cz
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POBAVTE SE NA MASOPUSTU

Masopustní rej ovládne v sobotu
9. února Mírové náměstí. Bohatý
program, na který je vstup zdarma,
začíná již v 10 hodin v divadle.
Na návštěvníky čeká vyprávění
o historii a vzniku masopustních
zvyků, soutěže, maškarní rej,
kejklíři, pohádky a hlavně ukázka
pravé české zabijačky.
„Nejen děti budou mít možnost
vyrobit si vlastní masku ve výtvarné
dílničce v divadle,“ uvedla Věra
Kmoníčková, ředitelka Městských
kulturních zařízení, jež akci
organizují. Ve 14 hodin vychází
masopustní průvod. Každý, kdo se
do průvodu zapojí v masce, se může
těšit na odměnu.
Nebudou chybět stánky s pestrým
sortimentem, zabijačkové speciality a
řeznické ukázky, dárkové předměty
a zvířátka k pomazlení. Stejně jako
na předchozích akcích, tak ani na
masopustu účastníci nenajdou
jednorázové plastové kelímky. (pek)

PROGRAM:

Na masopustu bývá veselo. Převleky
pobaví malé i velké návštěvníky akce.
Foto Eva Břeňová

10:00 Pohádky ze zámku
v divadle
11:00 – 14:00 Dílna v divadle
– výroba masek na průvod
11:00 Zahájen stánkový prodej a
výroba tradiční zabijačky
13:00 Zahájení masopustního
veselí na náměstí
13:15 Kapela Hašlerka
14:00 Masopustní průvod
s maskami a harmonikářem
14:30 Pohádka Pejsek a kočička
15:00 Kapela Hašlerka
15:30 Pohádka Verbování šašků
16:00 Pouličníci z Tábora
16:30 Pohádka Nebojsa
17:00 Kapela Hašlerka
17:30 – 18:00 Jitrnicové
soutěžení, závěrečný rej
s kapelou Hašlerka

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
NA VÝSTAVIŠTI PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Výstaviště právě ožívá drobným zvířectvem.
Český svaz chovatelů, Základní organizace
Litoměřice-Žitenice, pořádá od 7. do 9. února
(9 – 17 hodin) propagačně naučnou výstavu
„Děti a zvířata Litoměřice 2019“. Určená je
pro žáky základních škol, děti mateřských škol,
rodiče s dětmi, chovatelskou i laickou veřejnost.
Součástí výstavy je propagační expozice

okrasného ptactva, kožešinových zvířat, koček,
akvarijních rybiček, terarijních zvířat. Dále
výstava králíků, drůbeže a holubů s mezinárodní
účastí spojená se soutěžní výstavou chovných
králíků - samců. Ve venkovních prostorách
návštěvníci uvidí koně, ovce, kozy, ukázku
dravců. Děti zaujmou různé soutěže, hry, hudební
a divadelní představení aj. Nebude chybět králičí
hop (skákání králíků přes překážky), možnost

ODSUN LIDÍ
BYL UTRPENÍM

Unikátní výstava Bringing Together Divided Memory od společnosti Antikomplex probíhá do 27.
února v knihovně. Vzpomínky ve
videonahrávkách, které jsou prezentovány na 15 monitorech se sluchátky (15 příběhů), jsou vzpomínkami
na opouštění domovů z předválečných dob, z doby druhé světové války i po ní. Zapůjčit je možno i tablety
s dalšími 20 příběhy.
Badatelé a autoři výstavy poskládali mozaiku českých, slovenských
a rakouských příběhů. Ve formě
videorozhovorů jsou prezentována
vyprávění Čechů, Slováků, Rakušanů - lidí, kteří museli opustit své
domovy a v důsledku války začít žít
někde jinde. Cílem není relativizovat jednotlivé příběhy, nýbrž reprodukovat zkušeností lidí, kteří prožili
velké utrpení. Více informací: www.
antikomplex.cz/bringing-togehter-divided-memory.html
Iva Červinková

projížďky na koních a včelařský koutek. Bude
zajištěna ukázka práce záchranářských psů,
ukázka preparovaných zvířat, dále psí agility
a dogdancing (tančící psi). Na sobotu 9. února
je připraveno Sváťovo dividlo (10.00 h. a 11.30
h.), výstava ušlechtilých morčat a 2. Severočeská
výstava ježků. Na výstavě zakoupíte chovatelské
potřeby, krmiva, vitaminové doplňky pro zvířata
aj. Některá zvířata se budou prodávat, a to od
soboty od 9 hodin.
Více na www.cschzitenice.wbs.cz nebo na tel.
725 379 515.
Jiří Andrle,
předseda ZO ČSCH Litoměřice-Žitenice
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LITOMĚŘICKÝ ELVIS PRESLEY SLAVIL NAROZENINY

Víte, kdo je litoměřický Elvis Presley? Odpověď zná snad každý Litoměřičák. Je jím oblíbený zpěvák, muzikant a imitátor Rosťa Pechoušek.
Sympatický muzikant s nezaměnitelným hlasem nechybí na žádné větší
hudební akci a již několik desítek let sklízí úspěchy. U příležitosti jeho životního jubilea - 65. narozenin, které oslavil 20. ledna, ho 18.ledna přijal ve
své kanceláři starosta Ladislav Chlupáč.
„Rosťa Pechoušek je úžasný muzikant. Od 18 let hostuje ve špičkových
kapelách české hudební scény, a tím reprezentuje město Litoměřice,“ oceňuje jeho působení Ladislav Chlupáč. Hudebník působil dlouhá léta v orchestru Františka Honzáka. Zpěvákova nezapomenutelného a unikátního
hlasu si všiml i Felix Slováček, s jehož Big bandem vystupoval i v dalekém
Vietnamu. Aktuálně Rosťa Pechoušek spolupracuje se skupinami Mefisto
a Cadillac. Se svou kapelou vystupuje nejen na Litoměřicku, ale po celé republice. Jejich repertoár je velmi široký. Oblíbeným obdobím zpěváka však
zůstává éra 50. let, tedy doba Elvise Presleyho. „Nápad s imitováním krále
rock’n’rollu vznikl náhodou při plavbě na zaoceánské lodi v roce 2001,“
vzpomíná muzikant, který začal na kytaru hrát ve svých 14 letech.
Ač není Rosťa Pechoušek litoměřickým rodákem, město má v srdci a těší
se, až s ním oslaví 800. výročí.
Text a foto Andrea Pěkná
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