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Masarykova škola
bude mít nové učebny

Začne jezdit linka
Litoměřice - Most

Na Mírovém náměstí
vznikne zubní klinika

Advent bude plný
pěkných akcí

Odborné učebny, zrekonstruované podkroví a venkovní
výtah budou výsledkem projektu realizovaného v příštím roce.

Na Švestkovou dráhu se
po dvanácti letech vrátí od
poloviny prosince každodenní
železniční provoz.

Radní města schválili pronájem
prostoru na Mírovém náměstí
pro vybudování zubní kliniky, a
to na místě bývalé lékárny.

Přehled adventních akcí, na
které se v Litoměřicích můžete
v prosinci těšit, přinášíme na
poslední straně zpravodaje.

/více na str. 2/

/více na str. 3/

/více na str. 10/

/více na str. 16/

30 let svobody

Trikolora zdobí náměstí
Litoměřice zdobí nové umělecké
dílo. Je jím „vlající“, 80 centimetrů široká a půl metru vysoká
trikolora z bronzu, upevněná na
rohu budovy České spořitelny na
Mírovém náměstí.
Před zraky zhruba 250 lidí byla
slavnostně odhalena v průběhu
vzpomínkové akce pořádané

občanskou iniciativou a městem
v den 30. výročí sametové
revoluce. S myšlenkou uspořádat sbírku na její pořízení přišel
místostarosta Karel Krejza poté,
co nezvítězila v městem vyhlášené veřejné soutěži na vytvoření díla ke 100. výročí založení
Československé republiky, ale
návrh jej zaujal. Více na straně 4.

← Trikolora pochází z dílny akademické sochařky Alžběty Kumstátové.
„Symbolizuje morální hodnoty, s nimiž se osobně ztotožňuji. Je pro
mne čest, že jsem dostala příležitost ji vytvořit,“ uvedla sochařka.
/eva/, foto: Karel Pech

NEPŘEHLÉDNĚTE

Litoměřice zvládly referendum
Litoměřičané zvládli referendum! Jsou prvním
městem v České republice, kde bylo referendum
úspěšné, ačkoliv se nekonalo v souběhu s jinými
volbami. Do hlasovacích místností dorazilo 52,31
procenta oprávněných voličů.
Celkem 95,87 procenta jich odpovědělo ANO
na otázku, zdali chtějí, aby orgány města bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu
vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví
státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti
nemocnice i provozní majetek společnosti ve
výhradním vlastnictví státu, kraje či obce.
Splněny byly obě podmínky pro to, aby referendum bylo platné a závazné. „Dostavilo se více než
zákonem stanovených 35 procent oprávněných
osob a pro odpověď ANO hlasovala nadpoloviční
většina lidí, které se hlasování zúčastnili, což je
více než 25 procent všech oprávněných osob,“
informovala předsedkyně místní komise referenda
Martina Skoková.
Referendu předcházela masivní informační

kampaň vedená jak přípravným výborem referenda,
tak městem. Oběma stranám totiž šlo o to samé
– dosažení co nejvyšší volební účasti pro platnost
referenda. Veřejnost v něm potvrdila, že nechce,
aby nemocnici vlastnil a provozoval soukromý
subjekt. Nechce si tak ani vyslechnout nabídky
soukromých subjektů v otevřené soutěži, jak
zamýšlela radnice.
Pro vedení města je výsledek referenda závazný. „My jsme však již dříve deklarovali, že jednáme a budeme dále jednat s Ústeckým krajem
o možnostech začlenění do Krajské zdravotní,
která úspěšně provozuje pět dalších nemocnic
v Ústeckém kraji,“ konstatoval starosta Ladislav
Chlupáč, kterého potěšila vysoká volební účast.
A to i přesto, že se referendum nekonalo zároveň
s krajskými volbami na podzim příštího roku, jak
prosazoval přípravný výbor referenda. „Věřil jsem,
že lidé v takto důležité záležitosti k referendu
přijdou a vyjádří svůj názor. Nejistotu totiž nebylo
možné s ohledem na nemocnici prodlužovat o
další rok,“ vysvětlil starosta.
/eva/
Více na straně 7

Pozvánky

Rozsvítíme vánoční
strom společně
Vánoční strom rozsvítíme v pátek
6. prosince. Přijďte se na náměstí
pobavit při pohádkách, hudbě,
občerstvení a svařáku. Od 15
do 19 hodin na vás čeká bohatý
program. Těšit se můžete na
moderátora Oldu Burdu a vystoupení Sabiny Uxové, Markéty
Konvičkové nebo Pavla Houfka
s Kačkou Rousovou. Strom, který
daroval obyvatel města, rozsvítí
v 18 hodin starosta.
/bub/

Zastupitelé budou
jednat o rozpočtu
Rozpočet města na rok 2020
budou schvalovat zastupitelé
na veřejném jednání, které
se uskuteční v sále hradu
5. prosince od 16 hodin. /eva/
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ROZVOJ MĚSTA

Dobrá zpráva

Bezpečí chodců je prioritou

„Masaryčka“bude
mít nové učebny

Na Českolipské bude nový přechod

Masarykova škola bude mít
nové odborné učebny. Město
totiž uspělo s žádostí o dotaci
z Integrovaného regionálního
operačního programu na realizaci
projektu vyčísleného na zhruba
25 milionů korun. Dotace přitom
představuje 95 procent nákladů.
„Výsledkem bude pět nových
odborných učeben, zrekonstruované podkroví školy a zcela nový venkovní výtah. Další
základní škola v Litoměřicích tak
bude kompletně bezbariérová,“
neskrývá radost místostarosta
Karel Krejza.
Město nyní vyhlásí výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací, které by měly
být v červnu zahájeny. Jejich
hlavní část proběhne v průběhu
letních prázdnin tak, aby byla co
nejméně narušena školní výuka.
Pokud vše půjde podle plánu,
ukončeny by měly být na konci
příštího roku.
„Nové, moderně vybavené
odborné učebny budou sloužit
k výuce chemie, přírodních věd,
informačních technologií, jazyků
a chybět nebude ani výtvarná
a řemeslná dílna. Ve volných
kapacitách je pak využijí i další
základní a mateřské školy, stejně
jako žáci Základní školy speciální
a praktické v Dalimilově ulici,“
dodala vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové
péče MěÚ Andrea Křížová. /eva/

KNIHOVNA

Vzduchotechnika
byla potřeba
Novou vzduchotechniku má
knihovna. Instalace systému
řízeného větrání zajistila přívod
čerstvého vzduchu a přinesla
zlepšení teplotního komfortu v
budově. Rekuperační výměník
zachytí část tepla nebo chladu
z odváděného vzduchu, a tím
uspoří energii. Úspora je tak
vysoká, že bude možné budovu
v létě chladit, aniž by se tím
zvýšila výsledná energetická
náročnost budovy. Výhodou
systému je rozdělení do
samostatných celků umožňující
snadnější regulaci pomocí čidel
CO2 podle aktuálních potřeb
v jednotlivých částech budovy.
Celkové náklady na realizaci
dosáhly cca 5 milionů korun.
Projekt byl financován z Operačního programu Životního
prostředí Ministerstva životního prostředí a z finančních
prostředků města.
/pek/

Zvýšit bezpečí chodců přecházejících v Českolipské ulici a zlepšit dostupnost městské autobusové dopravy. To je cílem chystané stavby
nového přechodu pro chodce na frekventované
silnici první třídy, nacházející se v majetku Ředitelství silnic a dálnic, a přesunu stávajících autobusových zastávek MAD tak, aby byla zajištěna
bezbariérovost a bezpečí cestujících. Stavební
práce by měly začít v dubnu příštího roku.
Stávající přechod pro chodce je dlouhý, nebezpečný a nemá parametry odpovídající bezpečnosti chodců. Nový přechod pro chodce
má být bezbariérový, nasvětlený a s ostrůvkem
uprostřed, čímž dojde k výraznému zkrácení přechodové vzdálenosti. „V důsledku celkové změny
řešeného místa bude upravena v obou směrech
také stávající nebezpečná a zcela nevyhovující
autobusová zastávka U Stadionu,“ informoval
místostarosta Václav Červín. První vznikne u parčíku, u odbočky do bývalých Jiříkových kasáren,
druhá ve směru opačném za křižovatkou s ulicí
Jiřího z Poděbrad. „Chystáme také zpevnit plochu
u přilehlého fotbalového stadionu tak, aby zde
lidé mohli parkovat,“ dodal místostarosta.
Součástí stavby tohoto bezpečného přechodu je
také vybudování přechodového místa v ulici Na Vini-

Pohled na stávající přechod pro chodce, který je
dlouhý a nemá parametry odpovídající bezpečnosti.

ci, která je jediným přístupem do bývalých kasáren.
Zde se vzhledem k intenzivnějšímu využití bývalých
armádních budov počítá s větší koncentrací lidí.
„Předpokládaný termín realizace stavby je
duben až srpen 2020,“ uvedla vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše
Brunclíková. Celkové náklady projektu jsou
vyčísleny na 4,3 milionu korun. Radnice získala od
Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve
výši 3 milionů.
Text a foto: Andrea Pěkná

ČTVRTÁ ETAPA je u konce

Revitalizace pokratického
sídliště pokračuje
Regenerace sídliště v Pokraticích pokračuje. V současné
době probíhají práce na
modernizaci víceúčelového hřiště v Ladově ulici. Čtvrtá etapa
týkající se lokality ohraničené
ulicemi Ladova, Alfonse Muchy
a Hynaisova tak finišuje.
Od června zde dochází ke zkvalitnění a zatraktivnění veřejných
prostorů, k vybudování nových
pěších spojení s důrazem na
jejich bezbariérové řešení,
opravě stávajících cest, rekultivaci a doplnění městské zeleně,

doplnění městského mobiliáře,
instalaci nových podzemních
kontejnerů na tříděný odpad
a vzniku nových těžišť veřejného
prostoru lákajících k odpočinku
a relaxaci. „Cílem bylo také zpřehlednění a zbezpečnění pěších
tras dětí do školky a školy v této
lokalitě. Projekt řešeného území
zahrnoval zejména opravu pěších
komunikací, zvelebení ploch před
bytovými domy, návrh parkování
a doplnění zeleně,“ informoval
místostarosta Václav Červín.
Zatímco stavební práce na
čtvrté etapě finišují, práce

souvisejí s revitalizací páté,
poslední, etapy sídliště začnou
v příštím roce. „Konkrétní
realizace se odvíjí od výše
dotace, o které bude rozhodnuto začátkem roku 2020,“
uvedl k chystané rekonstrukci
Ladislav Pošík, stavební technik odboru územního rozvoje
městského úřadu. Úpravy na
rohu ulic Janáčkova a Alfonse
Muchy zahrnou opravu dětského hřiště, doplnění ploch pro
rekreaci a odpočinek, prořez
a výsadbu zeleně, doplnění
městského mobiliáře, opravu
pěších komunikací, změny
v parkování apod.
Celkové náklady na realizaci
první až čtvrté etapy regenerace sídliště dosahují cca 35,5
milionu korun, z toho dotace
Ministerstva pro místní rozvoj
činí 18 milionů.
/pek/

OPRAVY FINIŠUJÍ

Rekonstrukce pivovaru jde do finále
Ke zdárnému konci se blíží náročná rekonstrukce
levé části pivovaru. Práce budou hotovy ještě
letos, pivo se zde začne podle plánu nového
nájemce vařit příští rok.
„V těchto dnech dochází k pokládce dlažeb
a obkladů, výmalby vnitřních povrchů, pracuje
se na fasádě. Stavební firma nyní dokončuje
zdravotně technickou instalaci (rozvody vody, plynu). Vše by mělo být hotovo do konce prosince,“
popsal současné práce Ladislav Pošík, stavební
technik městského úřadu.

Práce probíhaly téměř rok, a to na zhruba
650 metrech čtverečních. Cílem bylo zachování
původního industriálního vzhledu a maximálního
počtu původních prvků. Revitalizace stála 22
milionů korun, z toho 11,4 milionu pokryla dotace
z programu RE:START. Novým nájemcem se stává
rodinná firma Hutár Agro, s. r. o., která měla dosud
zkušenosti jen s produkcí vín. Počítá s vařením
tří druhů piva a navázáním na litoměřickou tradici
vaření „jedenáctky“.
Během dalších let čeká rekonstrukce i pravou
část pivovaru.
/bub/

INFORMUJEME
Novinka MĚSTSKÉ POLICIE

slovo starosty

Strážníkům pomáhají osobní kamery
Strážníci městské policie jsou nově vybaveni
osobními kamerami. Přibyl jim tak další nástroj,
který výrazně pomáhá plnit úkoly a zároveň poskytuje možnost zpětného vyhodnocení situace
a celého zásahu.
Kamery policie zakoupila vzhledem k poptávce
veřejnosti po větší transparentnosti zákroků
strážníků. Po testovacím provozu, ve kterém se
zařízení osvědčilo, nyní město pořídilo čtyři kamery Axon Body 2. „Jde o odolné kamery vyvíjené
speciálně pro policejní složky. Součástí zařízení
je i software pro zpracování a evidenci záznamů
a dokovací stanice pro dobíjení a stahování nahrávek. Zachycená videa jsou okamžitě k dispozici
pro přezkoumání zásahu a mohou posloužit jako
důkazní materiál ve vyhrocených situacích,“ sdělil
Pavel Frk, technik městské policie.
Už po krátké době používání hodnotí samotní
strážníci nové zařízení kladně. „Lidé se chovají
jinak, když vidí, že jsou nahráváni, takže se předejde možným konfliktům už jen tím, že kameru
máme u sebe. Mají navíc funkci přednahrávání,
která zaznamená i minutu před samotným zapnutím, což je v mnohých situacích nedocenitelné,“

Kamera zaznamenává již před samotným spuštěním
nahrávání.
Foto: Michaela Bubeníčková

pochvaluje si kamery například strážník Daniel
Syndula.
Kamery v celkové hodnotě 173 tisíc korun
pořídilo město částečně z vlastních prostředků (33
tisíc korun) a zčásti díky přispění Ústeckého kraje,
který poskytl 140 tisíc korun. Město do budoucna
počítá s jejich dalším nákupem.
/bub/

ŽELEZNICE litoměřice - Most

Na Švestkové dráze
začne jezdit nová linka
Na Švestkovou dráhu, vedoucí
malebnou krajinou Českého
středohoří, se 15. prosince vrátí každodenní železniční provoz.
Společnost AŽD totiž zahájí
linku U10 Litoměřice horní
nádraží – Most. Stane se tak po
dvanácti letech od doby, kdy
na tehdy zastaralé a pomalé
trati vlaky přestaly jezdit.
Podle schváleného jízdní řádu
každý všední den vyjede mezi
Litoměřicemi horním nádražím

a Mostem jedenáct párů vlaků
a dalších sedm bude jezdit
v úseku Litoměřice horní nádraží – Třebívlice.
Dopravu zajistí tři
modernizované nízkopodlažní
jednotky RegioSprinter a jedna
bude v záloze. „Koupili jsme je
v Německu a po modernizaci jsou vybaveny klimatizací,
Wi-Fi, zásuvkami na 230 V,
velkoprostorovým vakuovým
WC a možností přepravy kočárků a kol. Každá jednotka pojme

65 sedících a 100 stojících
cestujících,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Podpis
smlouvy s Ústeckým krajem byl
podmíněn také tím, že vlaky budou jezdit rychleji než autobusy.
Společnost AŽD proto trať
kompletně opravila a doplnila
o nejmodernější zabezpečovací
zařízení, čímž se rychlost vlaků
zvýšila místy až na 100 km/h.
Ve vlacích AŽD budou platit
papírové jízdenky i elektronické
čipové karty Dopravy Ústeckého
kraje (DÚK). Papírové jízdenky
koupíte i u průvodčích. Více na
www.svestkovadraha.cz
Jiří Dlabaja,
tiskový mluvčí AŽD

Rekonstrukce Kalicha

V příštím roce začne první etapa
Unikátní projekt rekonstrukce
vyhlídkové věže Kalich, která je
nejnavštěvovanější památkou
města, se v příštím roce posune do další fáze. Bude zahájena
první etapa renovace krovu. Dožilé prvky krovu nahradí dřevo,
které bylo letos zpracováno
jedinečným postupem.
Kmeny, jež budou použity na
opravu, se v srpnu po 2,5měsíčním máčení v Labi pod jezem
v Českých Kopistech plavily po
řece na Lodní náměstí, kde byly
očištěny a převezeny na Mírové
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náměstí. Před zraky veřejnosti
tu tesaři z firmy Tesařství Čenda
historickými metodami dřevo
téměř do konce září opracovávali. Druhá část kmenů, které se
máčely v Záhořanském rybníku,
byla vylovena koncem října a
přemístěna do bývalých kasáren
Pod Radobýlem k otesání. Zde
se také nachází otesané kmeny
z Mírového náměstí.
V současné době bylo
dokončeno zpracování projektové dokumentace první etapy.
„Zahrnuje výměnu a náhradu
dožilých prvků v nejnižší části

krovu, jako jsou pozednice,
kráčata, zhlaví krokví,“ informoval
Ladislav Pošík, stavební technik
odboru územního rozvoje městského úřadu.
Druhá etapa, která řeší
opravu vazby a podstřešní
konstrukce, by měla proběhnout
na přelomu let 2020 a 2021.
Celý proces obnovy završí v roce
2021 kompletní výměna střešní
krytiny. Celkové náklady na
rekonstrukci věže jsou vyčísleny
na 10 milionů korun. Město Litoměřice nyní jedná o případných
dotacích.
/pek/

Vážení
Litoměřičané,
máme za sebou
historicky první
referendum.
V úvodu mi
dovolte adresovat
tři poděkování – přípravnému
výboru, že referendum inicioval
a zdařile propagoval, kolegům z
úřadu za další propagaci a bezproblémové zajištění samotného
průběhu. Ale hlavně vám, Litoměřičanům, kteří jste se v tak
hojné míře dostavili do hlasovacích místností.
Ačkoliv si to někteří z vás
stále nemyslíte, úspěšné referendum nám neskutečně pomohlo.
Ptáte se mě často, proč město
možnost převodu Krajské zdravotní neprosazovalo již dříve, čímž
by ušetřilo peníze za referendum.
Nemohlo. Podle zákona by mohli
být zastupitelé v budoucnu za
určitých okolností stíhání za to, že
rozhodovali
o prodeji konkrétnímu zájemci, aniž by uspořádali veřejnou
soutěž, vyslechli nabídky a dali
rovnou příležitost všem. Nemohli
jsme upřednostnit subjekt,
byť vlastněný krajem, na úkor
soukromých subjektů. Porušili
bychom tak pravidla veřejné soutěže. Tento mandát jsme od vás,
voličů, dostali až teď. A díky za
to, že je takto silný. Referendum
je platné a závazné a já nadále
trvám na tom, že bylo jedině
správným řešením uspořádat jej
už nyní. Můžeme tak intenzivně
jednat s Ústeckým krajem
o začlenění nemocnice do konsorcia pěti zdravotnických zařízení.
A poskytnout jí tak co nejdříve
dostatečně silné personální
a finanční zázemí, které město
z podstaty věci dát nemůže.
Dovolte mi jednu otázku.
Stojím v čele Litoměřic páté
volební období a společně se nám
podařilo rozvinout Litoměřice
v krásné a úspěšné město. Skutečně se domníváte, že bych své
působení zde zakončil politickými
kšefty, ze kterých mě nedůstojně
obviňuje petiční výbor a jeho příznivci? K politickým kšeftům jsem
se nikdy nepropůjčil a na tom
nehodlám nic měnit. Věřím, že čas
ukáže, že rada města jednala zodpovědně, ve prospěch nemocnice,
obyvatel města
i přilehlého regionu.
Na závěr využiji citátu Václava
Havla: „Užívejte si demokracie a
svobody, ale ne na úkor druhých.
Nenávist zakaluje zrak, a není
tak možné vidět pravdu.“ Přeji
Vám všem krásný adventní čas,
strávený v lásce, pokoře a úctě
jednoho vůči druhému.
Ladislav Chlupáč
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UDÁLOSTI

VÝROČNÍ VEČER

Lidé si připomněli 30. výročí sametové revoluce
Cinkáním klíčů zahájil 14. listopadu starosta
Ladislav Chlupáč v Kině Máj slavnostní
večer pořádaný u příležitosti 30. výročí
sametové revoluce. Význam akce podtrhla
hned v úvodu hymna zpívaná operní pěvkyní a pedagožkou Janou Červinkovou.
Komponovaným programem si výročí připomnělo zhruba 150 účastníků vzpomínkového
večera pořádaného občanskou iniciativou,
řadou dobrovolníků a městem. Mladou generaci zastoupili skauti.
Pod taktovkou moderátorky České
televize Zuzany Tvarůžkové zavzpomínali na
dobové události vůdčí osobnosti tehdejšího
dění v čele se zakladatelem litoměřického
Občanského fóra Zdeňkem Bártou, kterému
úspěšně sekundoval další signatář Charty
77 Ivan Vilím, vysokoškolský učitel Martin
Šimsa, lékařka Irena Moudrá Wünschová
a právnička Radka Šumerová. Do diskuse
se aktivně zapojil i bývalý mluvčí Charty 77,
disident a nynější europoslanec Alexandr
Vondra. Shodli se na tom, že jen fakt, že
vedle sebe sedí a otevřeně diskutují lidé
různého názorového smýšlení, je znakem
demokracie, po níž společnost několik

Diskuse se zúčastnili (zleva) Alexandr Vondra, Zdeněk Bárta, Irena Moudrá Wünschová, Martin
Šimsa, Radka Šumerová a Ivan Vilím.
Foto: Eva Břeňová

desítek let marně toužila a kterou je třeba
pečlivě chránit.
Atmosféru večera „narušila“ nečekaná
kontrola příslušníků Veřejné bezpečnosti žádajících legitimace účastníků „nepovolené“
akce. Dnes úsměvná scénka, která však
autenticky připomněla chování bezpečnostních složek před třiceti a více lety.
Komponovaný večer zpestřily úryvky

četby z Havlových děl v podání herečky
Ivany Krmíčkové a hudba Báry Zmekové.
Uskutečnila se i projekce dokumentu připomínajícího dobové události ústy Martina
Šimsy, Ireny Moudré Wünschové a Ivana
Vilíma. Natočil jej Lukáš Fíla s týmem spolupracovníků. Na závěr zazněla píseň Jednou
budem dál v podání písničkáře Rostislava
Čurdy.
Eva Břeňová

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

Výstava 30 let svobody přilákala stovky lidí
Školy, ale i jednotlivce lákala výstava 30 let
svobody instalovaná v listopadu na náměstí.

Vzpomínkou uctili
válečné veterány
K uctění památky válečných
veteránů se na hřbitově sešli
zástupci Československé obce
legionářské a Vojenského zařízení
Travčice spolu s občany a zástupci města Litoměřice. Položením
květin vyjádřil své poděkování
místostarosta Karel Krejza.
Vzpomínkový akt se uskutečnil v mezinárodní Den válečných veteránů, který připadá
na 11. listopadu. Lidé připomněli
jeho význam nejen květinami,
zapálením svíček či minutou ticha, ale také ve svých projevech.
„Vzpomínáme jak na vojáky, kteří
padli v minulosti, tak i na současné hrdiny,“ uvedl například
zástupce Československé obce
legionářské Oldřich Lacina.
Na informačním centru na
Mírovém náměstí bylo možné
zakoupit vlčí mák jako symbol
úcty k veteránům, a podpořit
tak natáčení vzpomínek pro
sbírku Paměť národa.
/bub/

Dvacet velkoformátových panelů nabídlo
například dobové tiskoviny a fotografie, souhrn
historických událostí, které formovaly revoluční
dění v našem městě a okolí před 30 lety.
Na výstavě spolupracoval tým autorů
společně se Státním oblastním archivem v Litoměřicích. „Původně jsme si mysleli, že neseženeme moc materiálů, ale nakonec jsme jich měli
tolik, že je náměstí pro ně malé,“ podotkl s úsměvem spoluautor a signatář Charty 77 Ivan Vilím.
„Nepřipomínáme si hrdinské činy staré třicet
let, ale určité zápasy o svobodu a demokracii,
o lidská práva, o zákonnost ve společnosti. Tyhle
zápasy trvají neustále. Co se dělo před
30 lety, bylo zajímavé, ale byl to jen jeden

z mnoha postupujících článků určitého řetězu.
Doufejme, že bude pokračovat dál a naše děti si
nenechají vzít svobodu,“ uvedl jeden z hlavních
aktérů tehdejších událostí Zdeněk Bárta. Výstava
byla k vidění do 24. listopadu.
Text a foto: Andrea Pěkná

NEDĚLE 17. LISTOPADU. Bohoslužba v kostele Všech svatých, odhalení trikolory na Mírovém náměstí,
položení květin u pamětní desky v podloubí radnice a následně pochod vedený skauty do parku V. Havla,
kde lidé uctili u bronzové busty památku prezidenta, který národ spojoval. Tak v Litoměřicích vypadal sváteční den, v jehož průběhu si lidé řadou akcí připomněli 30. výročí sametové revoluce. Foto:Eva Vopelková

ANKETA
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Ocenění Srdcaři

Ocenění „Srdcaři“ se zástupci MěÚ v čele s místostarostou Lukasem Wünschem (zcela vlevo), moderátorkou večera Evou Břeňovou (druhá zleva) a tajemníkem Milanem Čigášem (vpravo). Foto: Andrea Pěkná

CENU ZÍSKALO TŘINÁCT LIDÍ

Město děkovalo podnikatelům
Slova díků si
13. listopadu v hradu
vyslechlo
třináct „Srdcařů“. Místní
podnikatelé
byli v rámci druhého ročníku
ankety „Srdcař Litoměřic“
oceněni za nezištné aktivity,
které odvedli ve prospěch města
a jeho obyvatel za uplynulý
rok. Ceny a květiny převzali od
místostarosty Lukase Wünsche
a tajemníka městského úřadu
Milana Čigáše.
Podpora neziskových organizací,
Fair trade, organizace benefičních akcí, dobrovolnictví. To

jsou příklady nezištných aktivit,
za které byly předány ceny. Hlasování probíhalo prostřednictvím
ankety ve službě Mobilní rozhlas,
kde se sešlo 270 hlasů. Záměrně
není udělováno pořadí. „Vážíme si
každé práce, kterou podnikatelé
odvádí ve prospěch druhých.
Nicméně nejvíce hlasů získal Nadační fond BigMat Vratislava a
Lucie Baudlerových, a to hlavně
za podporu projektu „Plošina pro
Aničku“,“ informovala koordinátorka akce a Zdravého města
Litoměřice Irena Vodičková.
Jedna z nejemotivnějších
chvílí večera přišla při slovech
na vozíček upoutané školačky
Aničky Hrdinové, která se svými
rodiči osobně poděkovala za

pomoc. Nominovaní převzali
certifikát města a cenu symbolizující srdce vytvořenou místním
sklářem Janem Huňátem. Poté
předala patronka letošního
ročníku Jana Plíhalová patronství
dalšího ročníku Vratislavovi a Lucii Baudlerovým. Oceněným měli
příležitost poděkovat i ti, kdo
srdcaře nominovali. Představily
se také neziskové organizace.
Smyslem večera bylo nejen
ocenit podnikatele, ale také prohlubovat vztahy mezi podnikatelským a neziskovým sektorem.
„Je dobře, když se lidé, kteří
žijí a podnikají v Litoměřicích,
sejdou s těmi, kteří pomoc
potřebují,“ dodala zakládající patronka Diana Cepníková. /pek/

DH Fyzioterapie, s. r. o. –
Stanislav a Dagmar Hofmanovi
Podpora Hospice sv. Štěpána.
Hotel Koliba – Jana Waldhauserová a Miroslav Kučera
Podpora Hospice sv. Štěpána.
Kavárna Fér Kafe –
Petra Dostálová
Podpora Fair trade, hospice.
Organizace benefičních akcí.
MUDr. Marie Štětinová
Podpora lidí se zdravotním
a sociálních znevýhodněním.
Nadační fond BigMat –
Vratislav a Lucie Baudlerovi
Podpora handicapovaných.
Projekt „Plošina pro Aničku“.
Optika Pleyerová –
Iveta Pleyerová
Podpora spolků a organizací
nejenom v Litoměřicích.
Pekařství Kodys & Hamele –
Petr Kodys, Eduard Hamele
Materiální pomoc v podobě
darovaného pečiva.
Penzion Dubina – Karel Macas
Propagace města vytvářením
publikací, veršů, kreseb i her.
Penzion Jotis – Blanka Bedlivá
Podpora Hospice sv. Štěpána.
REFORMA trading, s. r. o. –
Jan Haslinger a Jana Beldová
Poskytnutí prostor či účast na
kulturních a benefičních akcích.
Reston.cz, s. r. o. –
Diana Cepníková
Organizace charitiativních akcí.
Podpora handicapovaných lidí.
Studio ORIFLAME a kosmetika
OÁZA – Markéta Píšová
Podpora aktivit pro děti sociálně aktivizační služby NADĚJE.
WANGLE SCHOOL s. r. o. –
Veronika Wangle
Podpora charitativních akcí.

POZITIVNÍ MOTIVACE MĚSTA

Nejkrásnější provozovny byly oceněny
Ve druhé části večera „Srdcař Litoměřic“ předali zástupci komise
marketingu a cestovního ruchu, pracující jako poradní orgán
rady města, v čele s předsedou komise a zastupitelem Tomášem
Sarnovským ocenění „Nejkrásnější provozovna 2019“.
Nejestetičtěji působící provozovny vybírali členové komise. Mezi
nejkrásnější provozovny, které svým designem a venkovní reklamou jsou příkladem toho, jak by prezentace v Litoměřicích měla
vypadat, patří podle komise řeznictví Bůůček v Masarykově ulici,
pražírna kávy Zoban v Lidické ulici a restaurant Capra na Mírovém
náměstí.
„Jsme přesvědčeni, že pokud předvedeme správné příklady, poukážeme na prvky a řešení, která posouvají provozovny moderním
stylem na evropskou úroveň, tak se touto pozitivní motivací i ostatní provozovatelé rozhodnou zachovat podobným způsobem a svou
provozovnu vylepší,“ charakterizoval myšlenku prvního ročníku
ocenění „Nejkrásnější provozovna“ Tomáš Sarnovský. Zástupci
tří oceněných provozoven převzali originální skleněnou plastiku,
vyrobenou v duchu nového loga města Litoměřice sklářem Jiřím
Pačinkem.
/pek/

Tajemník městského úřadu gratuluje provozovateli oceněné provozovny
řeznictví Bůůček Josefu Dvořákovi. Cenu převzal i Michal Ptáček (uprostřed), provozovatel pražírny kávy Zoban.
Foto: Andrea Pěkná
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KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

Jaroslav RŮŽIČKA /KSČM

rykově škole. Jde o projekt za zhruba 25
milionů, dotace představuje 95 % nákladů!
„Prioritou je zachovat současný roz- Uspěli jsme totiž s kvalitně zpracovanou
sah poskytované zdravotní péče“
žádostí. Výsledkem bude zrekonstruované
podkroví, odborné učebny a výtah.
Nový výtah již slouží i ZŠ B. Němcové.
Dne 8. listopadu proběhlo
Zasloužila si jej mj. i proto, že hůře pohybliví
referendum o budoucnosti
lidé se dostanou do varhanního sálu, kde
litoměřické nemocnice. K
se koná řada velmi pěkných akcí určených
referendu se dostavilo více
veřejnosti.
než 50 % oprávněných
O naše školní objekty pečujeme a sysvoličů, a proto je referendum
tematicky je revitalizujeme. Zapomínat
platné! Mrzí nás, že se nyní
ozývají hlasy, které výsledek ale nesmíme ani na kvalitu výuky. Dokončujeme třetí ročník testování žáků 5. a 9.
referenda zpochybňují. Občané se ale v referendu vyjádřili jasně – řekli ano nemocnici tříd prostřednictvím Scio testů. Výsledky
budeme znát na jaře. Chceme je vyhodnove vlastnictví města, kraje, státu a odmítli
tit a dále s nimi pracovat. Na jaké úrovni
možnost převodu nemocnice na soukroméjsou žáci? Jak dobře pracují pedagogové
ho provozovatele – tedy vyjádřili se, aby
v testovaných předmětech? Co můžeme
nemocnice zůstala veřejná.
udělat pro zlepšení výuky ve školách, kde
Výsledek referenda ukazuje, že jediným
výsledky nedopadly nejlépe? Nejen na tyto
případně možným strategickým partnerem
litoměřické nemocnice by mohla být Krajská otázky budeme společně s řediteli hledat
zdravotní, a. s. – společnost 100 % vlastně- odpovědi.
Co se zatím nepodařilo, je přesun
ná Ústeckým krajem. Krajská zdravotní a. s.
základní umělecké školy do budovy bývalé
je z logiky věci veřejnoprávním subjektem,
od kterého se dá očekávat zachování kvality VUSS v ul. 5. května. Jsme projektově
připraveni. Naše žádost o dotaci z programu
i rozsahu zdravotní péče. Kraj by nemocnici
RE:START vzbudila pozornost a získala velmi
neodstěhoval a, jak deklaroval náměstek
hejtmana pro oblast zdravotnictví za KSČM, dobré hodnocení. Nicméně neuspěli jsme,
žádné oddělení nezrušil. Výhodou je též jeho protože část kanceláří stále využívá armáda. Budovu jsme od Ministerstva obrany
rozpočet, který je asi 30x vyšší než rozpobezúplatně získali do majetku města s tímčet města. Větší hráč může přinést i větší
to břemenem. Abychom problém vyřešili,
objem financí, neboť úhradová vyhláška
darovali jsme MO jednu z budov v Jiříkových
“větší hráče” favorizuje.
kasárnách. Tlakem na ministerstvo jsme
Vedle Ústeckého kraje a města Litomědocílili toho, že pro rok 2020 vyčlenilo 1,7
řice je zde ale ještě další významný veřejný
milionu Kč na projektovou dokumentaci
hráč, a tím je vláda. Její předseda Babiš
na opravu objektu. K realizaci by mohlo
nyní prosazuje změnu systému veřejných
nemocnic. Zdravotní systém v České repub- dojít v roce 2021. Jsem členem výboru
lice je totiž podle premiéra roztříštěný a měl pro obranu Poslanecké sněmovny, kam
pravidelně ministr obrany dochází, takže na
by se do budoucna upravit. Místo státních,
průběh mám nadále šanci dohlížet a věc tlakrajských a městských nemocnic by měla
čit kupředu. Pak by nám již nic nebránilo být
existovat jen zařízení státní a krajská.
Stávající městské nemocnice by se tak měly úspěšní s žádostí o rekonstrukci objektu
VUSS pro potřeby ZUŠ, což si vyžádá zhruzačlenit do sítě krajských provozovatelů
ba 80 milionů korun. Dotace může dosáhnemocnic.
nout maximálně 30 milionů korun. S dotací
Pro budoucnost zdravotní péče by kraj
je realizace projektu pro město, které počítá
mohl být dobrým řešením. Bude však záležet na konkrétních podmínkách, kdy zdraví s prodejem 3 objektů ZUŠ, již únosná. Proto
buďme trpěliví. Věřím, že trpělivost se nám
občanů a dostupnost zdravotní péče pro
všechny musí být na prvním místě! Jednání vyplatí.
již probíhají a vedení kraje i města projevilo
vůli v jednáních pokračovat.
Mgr. Petr PANAŠ /
Nyní záleží na tom, jaké konkrétní kroky
Piráti a Strana zelených
v jednání mezi vedením Ústeckého kraje
a městem Litoměřice proběhnou. Pro KSČM
je prioritou, aby v litoměřické nemocnici zů- „Jak dál s nemocnicí?“
stal zachován rozsah současné poskytované
zdravotní péče! A to budou její představiReferendum dalo jasné
telé na všech úrovních (krajské i městské)
mantinely. Soukromník
prosazovat.
nemůže nemocnici koupit
a ani provozovat. Může se
zdát, že jsou v podstatě dvě
Mgr. Karel KREJZA / ODS
reálné možnosti. Nemocni„Školství se nám úspěšně rozvíjí,
ce zůstane městu nebo
se začlení do konsorcia
na přesun ZUŠ jsme projektově
nemocnic Krajská zdravotní a. s., vlastněnépřipraveni“
ho Ústeckým krajem. Je tomu ale skutečně
tak? Pokud se člověk zamyslí, tak najde
Ačkoliv je nemocnice sri jiné možnosti. Krajská zdravotní si může
deční záležitostí nás všech,
naši nemocnici pronajmout a provozovat.
řešíme na městě i řadu
Konec konců o to už jednou měla zájem.
dalších důležitých záležiUrčitě by to znamenalo zvýšenou kontrolu
tostí. Rád bych se zastavil
a určité bezpečnostní mechanismy ze
u školství.
strany města. Ústecký kraj může majetkově
Obrovskou radost mám
z toho, že začneme budovat vstoupit do naší nemocnice. Nemusí to však
být pouze kraj, ale případně i další města
odborné učebny v Masa-

a obce. Možná existují i další možnosti. Vše
je třeba pořádně rozmyslet a projednat.
Nemocnice není ve ztrátě, budovy nejsou
v havarijním stavu. Je velká šance, že
úhradová vyhláška by mohla naší nemocnici
přinášet více financí. Budeme moci čerpat
peníze z programu RE:START, kde je litoměřická nemocnice výslovně uvedena. Možná
se vám zdá, že píšu příliš obecně a jako
zastupitel bych měl přesně vědět, co a jak
dál. Pravdou je, že opoziční zastupitelé vědí
stejně jako běžný občan. Na žádná jednání
nejsme zváni, podklady a informace jsou
zasílány sporadicky. Oficiální stanovisko
Zelených a Pirátů je, že dokud nás nikdo nepřesvědčí na základě opravdu relevantních
a objektivních argumentů o nutnosti, aby
nemocnici provozoval kraj, stále preferujeme současný stav. Pro uklidnění personální
situace a celkovou stabilizaci v nemocnici
navrhujeme otevřené výběrové řízení na její
vedení, kde by uchazeči představili své vize
a představy jejího fungování i za situace, že
by městu zůstala. Transparentní výběrové
řízení by znamenalo výběrovou komisi sestavenou z koaličních i opozičních zastupitelů, zástupce zaměstnanců, ale zejména
nezávislých odborníků. Přihlásit se může
i současné vedení a přesvědčit o tom, že
vede nemocnici správně a ví jak dál.

Lukas WÜNSCH /
Severočeši Litoměřice
„Referendum je platné.
Umožnilo kompromis“
Rok hledání kompromisního
řešení je za námi. Byl
to boj plný emocí,
fakta létala vzduchem,
novinami, sociálními sítěmi,
plakátovacími plochami,
visela na plotech a bylo
těžké, aby si tato fakta
běžný občan analyzoval. Obě strany mají
svůj díl pravdy a cílem bylo najít kompromis.
My jsme chtěli veřejnou soutěž jako nejlepší
formu hledání kompromisu. Petiční výbor chtěl referendum jako nejlepší formu
hledání kompromisu. Vedení města chtělo
hledat kompromis rychle, petičnímu výboru
by stačilo až za rok. Obyvatelé města ale
rozhodli. Našli kompromis. Našli ho hned
a kompromis je platný.
Nyní už jen můžeme doufat, že Ústecký
kraj náš těžce zrozený kompromis uzná
a bude pokračovat v jednáních a dodrží
veřejné sliby, které nejen zastupitelům, ale
i veřejnosti, která se hojně účastnila jednání
zastupitelstev, dal. Za Severočechy – Litoměřice jsme spokojeni. Od začátku jsme
říkali, že nemocnice nemá být městská
z různých důvodů, které jsme mnohokrát
vysvětlovali i petičnímu výboru.
Nebylo to úplně plánované, ale je také
dobře, že referendum proběhlo těsně před
30. výročím sametové revoluce. Mnoho lidí,
kteří se nechali strhnout emocemi, si snad
uvědomilo, že i díky sametové revoluci mohli
bojovat za „svou“ nemocnici. Že v ulicích
nebyli těžkooděnci, že měli možnost se
svobodně vyjádřit (byť leckdy za hranou
minimálně slušného chování), že se našel
kompromis a vedení města má jasný mandát a pověření k dalším krokům.

KOMENTÁŘE
Ing. Josef DOUŠA / ANO 2011
„Nemocnice je více
než „rodinným stříbrem““
Máme za sebou úspěšné
referendum. Občané Litoměřic navzdory statistikám
ukázali, že naše nemocnice je
jim víc než „rodinným
stříbrem“ a jasně vzkázali
představitelům města, jak
citlivé téma nemocnice je.
Svým drtivým ANO ukázali, jak jim na naší
nemocnici a zachování zdravotní péče
v Litoměřicích záleží. Zajímavý je spíš postoj
koaličních zastupitelů města, kteří po
úspěšném referendu nabili pocitu, že je to
snad jejich úspěch a že teď mají mandát od
občanů k jednání s krajem. Nemají, celá tato
situace mohla být vyřešena tak, jak jsme my
(opoziční zastupitelé) navrhovali. Zastupitelé
na posledním ZM mohli rozhodnout o nekonání
„ukradeného“ referenda a ztotožnit se
s otázkou PV. Nemuseli jsme teď řešit, co
s rozhodnutím soudu o konání dalšího
referenda, a ušetřit tak městu finanční
prostředky. Osobně si myslím, že nemocnici
není v současné době důležité prodávat,
převádět, pachtovat či jakkoliv zasahovat do
její chodu, naše nemocnice je zdravá, funkční,
prosperující, a tak to může i zůstat. Ano,

zbavme ji politických vlivů, ať se může ta
naše nemocnice znovu nadechnout a nabrat
sílu na další roky. Je v ní celá řada lidí, kterým
na ní záleží a zároveň jsou schopni se o ni
postarat. Dokáží zajistit finanční stabilitu
i budoucí rozvoj, ale především zabezpečit
kvalitu, rozsah a dostupnost zdravotní péče
nejen pro občany Litoměřic, ale pro celý
region!

Petiční výbor
„Referendum je důkazem existence
občanské společnosti“
V pátek 8. 11. 2019 proběhlo v Litoměřicích
referendum, ve kterém se 96 % z více než
52 % oprávněných voličů, kteří se k němu
dostavili, vyslovilo proti převodu nemocnice
do soukromoprávního sektoru. Toto referendum je platné a závazné.
Petiční výbor, který je prvotním nositelem
myšlenky o jeho konání, chtěl toto referendum jinak, tedy s jinou otázkou a v jiném
termínu, což zastupitelstvo města hlasy
koaličních zastupitelů na svém zářijovém
zasedání odmítlo a vyhlásilo si referendum
„své“. I přesto jsme referendum vyhlášené
městem Litoměřice podpořili a veškerou svou
energii věnovali tomu, aby bylo úspěšné.
A ono úspěšné bylo a nic na tom nemění ani
fakt, že pár dní po konání referenda dal pří-
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pravnému výboru a jeho původnímu podání za
pravdu krajský soud, který de facto potvrdil,
že radnice nepostupovala ve věci vyhlášení
referenda zcela v souladu se zákonem.
Petiční výbor tento výsledek považuje
za obrovský úspěch a právem je hrdý na to,
že Litoměřice jsou vůbec prvním městem
v republice, kde se k referendu konanému
mimo termín voleb dostavila takto velká
část oprávněných voličů. Jsme hrdí na to, že
občané v takto velké míře ukázali, že když jim
o něco jde, neváhají se zvednout a jít vyslovit
svůj názor. Těší nás, že lidé mají zájem o to, co
se v jejich městě děje a že myslí na budoucí
generace. Celá kauza kolem naší nemocnice
je totiž podle nás důkazem, že občanská
společnost, o které se mnozí v poslední době
vyjadřují skepticky, existuje! A my k tomu říkáme jediné: DĚKUJEME. Děkujeme všem, kteří
přišli k referendu a dlouhodobě nás podporují.
Náš obrovský dík patří také dobrovolným
dárcům, kteří přispěli na transparentní účet,
a dobrovolníkům, kteří pomohli s kampaní.
V tom, co jsme kolem naší nemocnice od jara
dokázali, je obrovská spousta práce a energie,
díky které jsme došli až do chvíle, kdy Litoměřice „zlomily kletbu“ neúspěšných občanských
referend. My, členové petičního výboru, si této
podpory vážíme a dobře víme, že díky ní jsme
na této, ne vždy úplně jednoduché, cestě
nikdy nebyli sami!
Za petiční výbor Alena Rožcová

Mají nemocnice provozovat města, nebo stát?
Litoměřice jako první rozpoutaly v ČR zásadní diskusi na téma, zda mají města nést
zodpovědnost za provoz nemocnic s daleko
vyšším rozpočtem, než mají města samy.
„Stále se domníváme, že jde o povinnost
státu a zdravotních pojišťoven,“ říká starosta.
Město Litoměřice totiž má rozpočet cca 550
milionů korun, z toho jen zhruba 70 milionů
korun může využít na investice. Rozpočet
nemocnice je přitom cca 800 milionů korun.
„K tomu je třeba připočíst nerovné podmínky zdravotního systému, kdy například

za operaci slepého střeva dostane litoměřická nemocnice méně peněz než krajská
či fakultní nemocnice. Dále státem plně
nekompenzované navyšování platů personálu,
pro města těžko řešitelnou personální krizi
mezi lékaři napříč celou republikou a také
finančně náročnou údržbu movitého i nemovitého majetku, včetně obnovy zdravotnické
techniky,“ jmenuje zásadní problémy starosta.
Za pravdu Litoměřicím de facto dává i
premiér. Veřejně totiž poukázal na potřebu
změny systému s tím, že nemocnice by měl
provozovat stát a kraje, nikoliv města

Rozhodnutí soudu
platnost neovlivnilo
Krajský soud v Ústí nad Labem
rozhodl, že město Litoměřice
musí uspořádat referendum
o nemocnici v příštím roce
zároveň s volbami do krajského
zastupitelstva a položit otázku
tak, jak byla přípravným výborem navržena.
„Při rozhodování soud nemohl
přihlédnout k výsledkům
referenda konaného dle 8. 11.
2019 na základě rozhodnutí
Zastupitelstva města Litoměřice, a protože navrhovatel (pozn.
red: přípravný výbor) ve vztahu
k této skutečnosti zůstal procesně pasivní, postupoval soud
v souladu s právními předpisy

a přistoupil k meritornímu posouzení věci,“ stojí v rozsudku,
který město obdrželo v pondělí
11. listopadu.
Podle soudu nejednoznačnost otázky nedosáhla
takové intenzity, aby byla
matoucí. Nebylo tak nutné, aby
město nahradilo přípravným
výborem navržený pojem
„veřejnoprávní subjekt“ pojmy
„obec, město a kraj“.
Co se týče termínu konání,
krajský soud se ztotožnil se
závěrem Nejvyššího správního
soudu uvedeného v rozsudku ze
dne 5. 3. 2015, č. j. Ars 11/201442, že při stanovení termínu
konání místního referenda je třeba

„Považovali jsme za nutné toto téma
otevřít, ačkoliv nám přineslo nepochopení
a hněv značné části veřejnosti. Nicméně
úkolem zodpovědného politika je otevírat i
témata, která jsou citlivá, nicméně pro náš
život zcela zásadní. Stále si trváme na tom,
že nemocnice tu je nejen pro nás, ale i pro
naše děti a vnoučata. Její budoucnost je
proto třeba začít řešit již ve chvíli, kdy je finančně zdravá, abychom za pár let nedopadli
jako nemocnice v Rumburku,“ shodují se
radní města.
/eva/

upřednostnit termín, jenž zvýší
pravděpodobnost, že výsledky
referenda budou (co do účasti)
platné, což se přirozeně nabízí,
koná-li se místní referendum
souběžně s volbami.
Usnesení soudu nemá
podle právníků vliv na platnost
a závaznost referenda z 8. 11.
Jednání města s Ústeckým
krajem o začlenění nemocnice
pod Krajskou zdravotní mohou
probíhat a také intenzivně
probíhají.
Zatímco z výsledku referenda má vedení města radost,
nyní je zklamáno. Očekávalo
totiž stažení žaloby přípravným
výborem poté, co referendum
8. listopadu bylo úspěšné.
Nicméně se tak nestalo, což
považuje za úmyslné kladení
překážky k převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní.
„Chápu, že lidé nechtějí

soukromého vlastníka. Nevidím
ale důvod bránit se Krajské
zdravotní. Kraj by nemocnici
neodstěhoval, žádné oddělení nezrušil, rozpočet má asi
třicetkrát vyšší než město
Litoměřice. Pro budoucnost
zdravotní péče je to dobré a
přijatelné řešení. Koneckonců
si to myslí premiér i ministr
zdravotnictví,“ říká místostarosta Karel Krejza.
Město se rozhodlo podat k
Nejvyššímu správnímu soudu
kasační stížnost. (Pozn.: Jejím
prostřednictvím lze napadnout
rozhodnutí krajských soudů
jakožto soudů prvního stupně
ve správním soudnictví). Věří,
že se k ní dodatečně připojí přípravný výbor referenda, čímž by
soud mohl rozhodnout o tom,
že druhé referendum již není
s ohledem na úspěšnost toho
prvního potřeba.
/eva/
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DOPRAVA

Začnou platit nové
jízdní řády MAD
Od 15. prosince začnou platit
nové upravené jízdní řády
městské autobusové dopravy,
a to pro všechny čtyři linky.
Město jedná s novým
provozovatelem Autobusy
Karlovy Vary, a.s., o zohlednění připomínek obyvatel při
sestavování nových řádů.
Vyhověno by mělo být s ohledem na provozně technické
možnosti. O jaké konkrétní
změny půjde, v době uzávěrky
Radničního zpravodaje nebylo
zřejmé.
/bub/

O dopravě hravě
a zdravě
Zábavné odpoledne plné soutěží si užily děti na Střeleckém
ostrově. Konala se zde akce
s názvem „O dopravě hravě
zdravě“, jež je součástí projektu Evropský týden mobility.
Na příchozí čekala například
lezecká stěna, jízdy na koni,
slepecká dráha, handbike
trenažer, malování na obličej,
stanoviště městské policie či
zvířátka z Adélčina dvorečku
a mnoho dalšího. Odpoledne
zakončil koncert dua Pavel
Houfek a Kateřina Rousová.
Kartičku účastníka odevzdalo 136 dětí, zapojilo se
jich ale výrazně více.
/bub/

ZMĚNA V DOPRAVNÍM ZNAČENÍ

Cyklisté mají snazší průjezd městem
Litoměřice se snaží být městem přívětivým
cyklistům. Nově jim umožňují průjezd některých
jednosměrných ulic v obou směrech. V listopadu proběhla první etapa osazování komunikací
novým dopravním značením.
„Máme zde jednosměrky, které jsou přínosné
z hlediska kapacity parkovacích míst. Ty však
na druhé straně znepříjemňují pohyb cyklistům.
Vzhledem k tomu, že podporujeme každého, kdo
místo automobilu zvolí jiný způsob dopravy, chceme cyklistům vyjít vstříc,“ zdůvodnil nový krok
místostarosta Lukas Wünsch s tím, že stejná
praxe se osvědčila i v dalších městech České
republiky. V obou směrech smějí cyklisté jezdit
například v Kolíně, Praze, Brně, Hradci Králové,
Přerově, Plzni či Pardubicích.
Již první značky umístěné na Mírovém náměstí
vzbudily různé ohlasy. Mnozí se obávají o bezpečí
cyklistů. „Alespoň by tam mohli namalovat pruh
pro ty cyklisty,“ zaznělo například na facebookové diskuzi. Podle místostarosty Wünsche však
veškeré značení prošlo schválením Dopravního
inspektorátu Policie ČR, který dozoruje bezpečnost silničního provozu. Vše vyhovuje zákonu.
Ten ukládá povinnost označit jednosměrku průjezdnou pro cyklistu oběma směry svislým značením, zároveň dává možnost použít i vodorovné.
Nastříkání povrchu a případně pak odstranění
značení je však poměrně nákladnou záležitostí
a vzhledem k tomu, že teprve čas ukáže, jak se
v různých oblastech změna osvědčila, je předčasné používat nástřiky již v této fázi.
Obavy o bezpečnost jsou podle místostarosty
liché. „Značka povolující cyklistům pohyb oběma
směry naopak přinese zklidnění. Už nyní cyklisté jezdili v protisměru a mohlo docházet k řadě
konfliktů. Tato značka nyní jednoznačně upo-

Místostarosta Lukas Wünsch při instalaci značení
v ulici Palachova.
Foto: Michaela Bubeníčková

zorňuje jak cyklisty, tak i řidiče, že tato možnost
v dané ulici je. Zbytek je na ohleduplnosti řidičů
a účastníků silničního provozu,“ dodává místostarosta. Mnoho obyvatel naopak změnu kvituje.
„Jakýkoli nápad, který zpříjemní přístup cyklistovi
na náměstí na úkor automobilu produkujícího
smrad a zabírající moc místa (jeden člověk v pětimístném autě), se mi zamlouvá,“ vyjádřil se jiný
účastník facebookové diskuze.
Zpřístupnění jednosměrek cyklistům v obou
směrech se uskutečňuje ve více fázích. V první
fázi došlo k označování bloku kolem ulic Palackého
a Palachovy ulice, tedy od ulice Na Valech k hornímu
nádraží, a dále v centru kolem Mírového náměstí.
Poté přijdou na řadu další vytipované oblasti.
Michaela Bubeníčková

ŘEŠÍME DOPRAVU

Občané diskutovali o budoucnosti dopravy ve městě
Příležitost podílet se na tvorbě dlouhodobé vize dopravy ve městě měli 11. listopadu obyvatelé Litoměřic. V Kulturním
a konferenčním centru se uskutečnilo
setkání s veřejností, na kterém byly představeny finální výstupy k tvorbě Plánu
udržitelné mobility a tři návrhové scénáře
dlouhodobého rozvoje udržitelné mobility
pro Litoměřice.
Tři scénáře vypracovalo Centrum dopravního
výzkumu Brno na základě rozsáhlého průzkumu, který se v Litoměřicích uskutečnil v průběhu minulého roku. Na jejich vzniku se pak
podíleli i samotní Litoměřičané. Výsledkem
jsou scénáře s pracovními názvy A – Adam,
B – Beáta a C – Cecílie. Všechny scénáře
směřují k čistší a dostupnější dopravě, každý
však jiným způsobem a s důrazem na kombinaci různých nástrojů a opatření.
Zatímco varianta A je nejvíce nakloněna
individuální automobilové dopravě a spoléhá
spíše na technologický pokrok, varianty B
a C pracují s tzv. řízením poptávky po dopravě a budou vyžadovat zapojení veřejnosti
a ochotu společnosti změnit postupně své
dopravní návyky směrem k většímu využí-

vání hromadné a nemotorové dopravy.
Scénář A počítá s modernizací komunikací, přizpůsobení se rostoucímu množství automobilů a snaží se učinit dopravu
maximálně plynulou a komfortní, podporuje
rozvoj elektromobility.
Scénář B je více zaměřen na zklidnění
provozu, vybudování dostatečného množství
záchytných parkovišť a parkovacích domů,
vytvoření dobré návaznosti autobusových
spojů a nastavení nízké rychlosti v obytných
zónách, počítá s motivací obyvatel využívat
méně aut a více chodit pěšky, jezdit na kole
nebo v MHD.
Verze C je nejvíce zaměřena na preferenci chůze a cyklopřepravy se zajištěním
maximálního bezpečí pro pěší a cyklisty,
vybavením a modernizováním obytných
zón, vystavěním záchytných parkovišť
a využíváním zejména městské autobusové
dopravy, která bude mít dostatečně vhodné
časování, počet zastávek i linek. Celkovým

cílem tohoto scénáře je dopravu zklidnit,
resp. nedopustit její neřízený nárůst, který
by v blízké budoucnosti zvýšil intenzitu i objem motorové dopravy, způsobil každodenní
dopravní zácpy a zhoršil kvalitu ovzduší.
Mnohé z nabízených variant se příchozím
jevily jako nereálné. Projevili například obavu
o bezpečí cyklistů. „Městem nyní nemůžeme
bez obav projet, ačkoliv oceňujeme novou
možnost oboustranného průjezdu jednosměrkami,“ uvedla jedna z diskutujících. Jak
však vysvětlil Daniel Szabó, jenž všechny tři
varianty představil, právě bezpečnost pro
cyklisty je jedním z cílů navrhovaných změn.
Nyní je třeba vybrat jeden ze scénářů a vývoj dopravy v Litoměřicích pro
následujících třicet let směřovat právě
podle něj. Obyvatelé na setkání nevyužili
možnosti hlasování a rozhodující slovo
tedy dostanou zastupitelé. Poté Centrum
dopravního výzkumu vytvoří ve spolupráci
s městem akční plán, kde budou stanovena konkrétní opatření, jež
budou realizována již v r.
2020 a na ně naváží další
v následujících letech.
Michaela Bubeníčková

NOVINKY
NATÁČENÍ

Litoměřice se opět objeví ve filmu
Už v lednu se v kinech objeví
nový český film, který byl
letos natáčen i v Litoměřicích. Film režiséra Miroslava
Šmídmajera „Případ mrtvého
nebožtíka“ je komedií zaměřenou na kriminální žánr.
„Snímek si dělá z tohoto tématu legraci, bere jej s nadsázkou,“ přiblížil charakter nové
komedie režisér Šmídmajer
s tím, že natáčení filmové
vraždy si herci opravdu užívali.
Poslední záběr se točil v litoměřické nemocnici s Davidem
Novotným, Hanou Vagnerovou,
Lukášem Příkazkým nebo
Martinem Myšičkou a Evou
Holubovou. Ve filmu se dále
kromě mnoha jiných představí
například Miroslav Táborský,
Anna Polívková nebo Milan
Šteindler. V kinech se snímek
objeví v lednu příštího roku.
„Je možné, že dorazíme do
Litoměřic i s některými herci,“
předeslal záměr režisér.

Litoměřice
a konference
Město hostilo GIS
OUTDOOR FÓRUM

Natáčení posledního záběru filmu probíhalo v nemocnici. Na snímku
herečka Eva Holubová s režisérem Šmídmajerem.
Foto: Karel Pech

Litoměřice vždy byly pro
filmaře lákavým místem a město
natáčení výrazně podpořilo,
a to i finančně. V minulosti
zde vznikly populární filmy jako
například „Dva lidi v ZOO“ nebo
„Lidice“. Miroslav Šmídmajer,
který je sám litoměřickým rodákem, zde v roce 2010 natáčel

OCENĚNÍ

Bodujeme v energetice
Speciální cenu za dlouhodobé aktivity
v oblasti energetiky získalo v celorepublikové prestižní energetické a ekologické
soutěži „E.ON Energy Globe Award“ město
Litoměřice.
Ocenění převzal v Praze místostarosta Karel
Krejza s Jaroslavem Klusákem, energetickým
manažerem a vedoucím organizační složky
SMART CITY Litoměřice. Litoměřice získaly
v minulém roce stříbrnou pozici v kategorii
obec s projektem „Litoměřice, město s energií“. Porota v podobě hlasující veřejnosti
ocenila rozsah inovačních aktivit, kterými
se Litoměřice mění v energeticky nezávislé
a nízkoemisní město.
Soutěž E.ON Energy Globe je nejvýznamnější české ocenění v oblasti ekologie. Oceňuje projekty a inovativní nápady v oblasti
životního prostředí a úspor energií. /bub/

film „Probudím se včera“ a produkoval filmy „Jak básníci čekají
na zázrak“ nebo „Dvojníci“, které
se také částečně filmovaly
v Litoměřicích. V příštím roce
plánuje v Litoměřicích točit
komedii ze školního prostředí
„Název jsem zapomněl“. /bub/

Litoměřice byly oceněny také
za společenskou odpovědnost
Druhé místo v 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana
Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“
získaly Litoměřice v kategorii „Veřejný sektor - obce s
rozšířenou působností“.
Zapojila se také města Děčín, Louny, Roudnice n. L.
a Chomutov, který si odnesl pomyslnou zlatou medaili.
Celkem soutěžilo 39 subjektů z řad malých a velkých
podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru.
Ocenění převzal v Bílině tajemník MěÚ Milan Čigáš.
„V našem městě a městském úřadě vytváříme podmínky pro každého člověka, který si bude vědom toho,
že je s ním počítáno, že o něm víme, a že je pro nás
opravdu důležitý,“ uvedl tajemník Čigáš. Zároveň zmínil
činnosti, které město nad rámec svých povinností
realizuje a které také Ústecký kraj zohlednil. Jsou mezi
nimi napříkad projekty Prorodinný den, Tichá linka,
budování bezbariérového úřadu, zapojení do projektu
Seniorské obálky nebo pořádání ankety Srdcař Litoměřic.
/bub/

Podatelna prošla
rekonstrukcí
Přístupná přímo z Mírového
náměstí a zcela zrekonstruována je podatelna městského
úřadu. Prostory prošly náročnou
rekonstrukcí. Došlo například
k vybudování nového zázemí,
prodloužení vyvýšené části podlahy a položení nového povrchu,
je opravena elektroinstalace
a jsou zde nové rozvody slaboproudu. Podatelna je vymalována a vybavena novým nábytkem
i osvětlením.
/bub/
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Výsledkem rekonstrukce podatelny úřadu je příjemné prostředí jak
pro pracovnice, tak i příchozí.
Foto Michaela Bubeníčková

Již druhý ročník GIS OUTDOOR FÓRA se uskutečnil na
výstavišti. I letos byl pořádán
Ústeckým krajem ve spolupráci s
městem. Program byl zaměřen na
digitálně-technické mapy, které
budou kraje povinné vytvořit do
roku 2023.
Jedná se o podrobný popis
zejména zastavěných oblastí.
Systém by měl výrazně pomoci při realizaci staveb a s tím
spojeným vyřizováním různých
povolení. Účastníci si také se
zájmem vyslechli přednášky na
téma geografických informačních
systémů, dronů a dalších SMART
technologií.
/pek/

Udržitelná mobilita
jako hlavní téma
Konference zabývající se udržitelnou mobilitou se uskutečnila
v říjnu v hradu. Setkání určené
především zástupcům okolních
obcí poskytlo informace s postupem při tvorbě Plánu udržitelné
městské mobility, na kterém
město pracuje tři roky.
Během konference představili
výsledky práce v oblasti elektromobility zástupci Drážďan, se
kterými Litoměřice spolupracují
v rámci projektu e-FEKTA. „Jsem
rád, že můžeme převzít poznatky
od zkušenějších,“ vyjádřil se v
úvodu setkání starosta Ladislav
Chlupáč, který zároveň připomněl, že i Litoměřice již dosáhly
určitého posunu v této oblasti a
například vybavily úřad několika
elektromobily a elektrokoly./bub/

Cenu po Litoměřicích
získaly Pardubice
Společnost Zahrada Čech
organizovala v listopadu na
výstavišti s Ústeckým krajem
a městem konferenci Zeleň
v obcích a městech Ústeckého
kraje, spojenou s vyhlášením
Parku roku.
Svaz zakládání a údržby
zeleně soutěž pořádá již od roku
2003. První den programu završil slavnostní večer v hradu. V
soutěži Park roku 2019 se o titul
ucházelo čtrnáct parků. Vítězem
soutěže se stala revitalizace
Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích. Cenu
předával Ladislav Chlupáč jako
starosta města Litoměřice, jehož
Jiráskovy sady byly vyhlášeny Parkem roku v předchozím
ročníku.
/jak/
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ZDRAVOTNICTVÍ

Nové koupelny mají
všechny stanice LDN
Již všechny stanice oddělení
lůžek dlouhodobě nemocných
mají bezbariérové koupelny a
WC pro imobilní pacienty. Práce byly ukončeny v listopadu.
Modernizované koupelny,
které jsou prostorné a lze do
nich snadno zajet se sprchovacím křeslem nebo lůžkem,
byly budovány za použití
sponzorských darů pacientů
LDN. Náklady na vybudování
jedné koupelny a bezbariérového WC dosáhly zhruba půl
milionu korun.
/nk/

Hala nemocnice
se rozzářila
Od listopadu v nemocnici
probíhá druhá vlna výměny
osvětlení za úsporná LED svítidla. Pokračuje tak záměr zvýšit
v budově světelný komfort
a dosáhnout úspor elektrické
energie. Přínosem je také
jednodušší údržba nového
typu osvětlení.
V poslední fázi výměny
osvětlení proběhne instalace
341 kusů podlouhlých a 279
kusů čtvercových svítidel.
Projekt začal v roce 2014
a je realizován postupně. Poslední vlna výměny osvětlení si
vyžádala 1,6 milionu korun. /nk/

Ústecký kraj podpoří
pacienty i zaměstnance
Krajští zastupitelé jednomyslně podpořili dvě žádosti
nemocnice o přidělení
finančních prostředků z dotačních titulů Ústeckého kraje
na příští rok.
První z nich se týkala
podpory komfortu pacientů
při poskytování akutní lůžkové
péče na území kraje pro rok
2019, Nákup požadované
techniky je celkem 5,5 milionu
korun.
Druhý projekt je zaměřen na podporu kvality
pracovních podmínek a
prostředí zdravotnického
personálu u poskytovatelů
akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje. Částka půl
milionu korun bude investována do nákupu zařízení do
sesteren a denních místností zaměstnanců. V plánu je
pořízení kuchyňské linky,
konferenčních a psacích
stolů, křesel, šatních skříní,
kancelářských a pracovních
židlí, sedacích pohovek, myček
nebo mikrovlnných trub.
K nákupu vybavení pro
pacienty i zaměstnance dojde
v průběhu roku 2020.
/nk/

DOBRÁ ZPRÁVA

Na náměstí bude zubní klinika
Na Mírovém náměstí vznikne nová zubní klinika. Radní města schválili pronájem prostoru
společnosti Vivant Dentes s. r. o. V budovách č.
p. 169 a 170 se dříve nacházela lékárna.
„V Litoměřicích je v současnosti nedostatek
zubařů, kteří by dlouhodobě zajistili obyvatelům
města i okolí stomatologickou péči. Situace by se
díky vybudování kliniky měla změnit,“ poznamenal
starosta Ladislav Chlupáč, podle něhož radní
hlasovali jednomyslně o pronájmu lukrativních
prostor právě společnosti Vivant Dentes.
Dle slov jednatele společnosti Daniela Kábrta

budou na klinice pracovat čtyři mladí zubní lékaři
s několikaletou praxí, zdravotní sestry a dentální
hygienistka. „Počítáme i s víkendovou zubní pohotovostí, aby lidé z Litoměřic nemuseli s akutními
potížemi až do Ústí nad Labem. Děkujeme radním
za důvěru, úředníkům města za skvělou spolupráci při přípravě usnesení a všem, kteří nám fandí,
za podporu,“ sdělil Daniel Kábrt s tím, že potřebné
informace o budoucí klinice se občané dozví na
jejich webových stránkách vivantdentes.cz. Zahájit provoz se po stavebních úpravách a vybavení
prostoru nejmodernějšími zařízeními chystají v
květnu až červnu 2020.
/pek/

DOTAČNÍ PROJEKT

Nemocnice získá přístroje za 100 milionů
Ve fázi realizace, konkrétně po
ukončení první etapy a vypisování veřejných zakázek pro
etapu druhou, je v současnosti
další evropský projekt, díky
kterému nemocnice získá
přístrojové vybavení v celkové
hodnotě takřka 100 milionů
korun.
Jde o dotační projekt Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP)
v rámci výzvy č. 31, který je
zaměřený na zvýšení kvality
návazné péče. Nemocnice
díky tomuto projektu v blízké
budoucnosti nakoupí například
ultrazvuky, rehabilitační techniku, anesteziologické přístroje
a vybavení operačních sálů.
Dodávka přístrojů se očekává
v prvním čtvrtletí roku 2020.

Z programu byl již dříve proplacen nákup magnetické rezonance.
Zdroj: MMR ČR

„Z tohoto programu byl již
nemocnici zpětně proplacen
nákup dříve pořízeného zařízení
v celkové hodnotě 26 milionů
korun, což je magnetická rezo-

nance a nový digitální skiagraf,“
doplnil informaci předseda
představenstva litoměřické
nemocnice Radek Lončák.
/nk/

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Letošní výtěžek dobročinné akce byl rekordní
Obrovským úspěchem skončil čtvrtý ročník
dobročinné akce organizované na podporu
dětského oddělení nemocnice, při které vařil
Jozef Pásztor pravou maďarskou kapustnici a
guláš a ty poté za dobrovolný příspěvek nabízel
v Krušovické pivnici.
Příchozí, jejichž počet se dal počítat na stovky, do
kasičky přispěli částkou neuvěřitelných 45 tisíc
korun, čímž byl loňský výsledek překonán o 19
tisíc korun.
Na přípravu guláše bylo třeba 20 kg kližky, 5 kg
sádla, 7 kg cibule a kilo česneku. Kapustnice byla
uvařena ze tří uzených kolen, 3 kg uzených žeber,
5 kg klobás, stejného množství brambor a 20 kg
zelí. „Obojího bylo přes padesát litrů a zmizelo to
během krátké doby. Odpoledne jsme proto uvařili
druhou várku polévky,“ prozradil Jozef Pásztor
s tím, že na přípravě obou jídel se spolu s ním od
pátku podílelo deset pomocníků.
Akce s vařením polévky a guláše pro dětské
oddělení, při které i v letošním roce hrála country
kapela Hazard a Krušovická pivnice doslova
praskala ve švech, si každým rokem získává stále

Třetí listopadovou sobotu vařil Jozef Pásztor
(vpravo) společně s Jiřím Zámišem v Krušovické
pivnici pravou maďarskou kapustnici a guláš.

více příznivců. Celková suma, kterou za čtyři roky
dětskému oddělení vynesla, již překročila hranici
90 tisíc korun. Výtěžek byl předán 28. listopadu.
Text a foto: Naděžda Křečková

ODPADY
TŘÍDÍME S VYŠŠÍM KOMFORTEM

VÝZVA

Nášlapné podzemní kontejnery přibývají
V Litoměřicích přibývají podzemní kontejnerová
stání na tříděný odpad. Nově se nacházejí v ulici
Na Valech, na parkovišti blíže kruhovému objezdu, další vzniká v ulici Alfonse Muchy.
Všechny nově budované podzemní kontejnery
jsou již nášlapné. Uživatelům by měly přinést vyšší
komfort než stávající, k otevření víka stačí nohou
stlačit pedál. Není tedy nutné se kontejneru dotýkat rukou, jako tomu bylo dosud. Otvor pro vkládání odpadu je navíc větší než u dosavadních. „Do

budoucna plánujeme postupnou výměnu všech
podzemních kontejnerů za nové typy,“ přislíbil
Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí
městského úřadu.
Současně s výstavbou nových podzemních
kontejnerů město postupně buduje také podzemní
odpadkové koše o objemu 1 kubík. Nádoba na sběr
odpadu se nachází pod zemí, nad povrchem je pro
obyvatele viditelný jen nerezový tubus. Tyto koše
jsou určené pro běžný komunální odpad. Nacházejí
se již v Masarykově a Družstevní ulici.
/bub/

BIOODPAD

O kompostéry zdarma byl zájem
Téměř 300 zájemců podalo
letos žádost o kompostér.
Během podzimu byly postupně
vydávány. Nové žádosti odbor
zatím nepřijímá.
Podmínky pro přidělení byly
trvalé bydliště v Litoměřicích,
nulové dluhy vůči městu a pozemek v osobním vlastnictví
v katastru Litoměřice nebo
Pokratice. Letos jsou v rozpočtu finanční prostředky na
140 kompostérů. Městský
úřad vychází vstříc obyvatelům
a zároveň se snaží snížit množství biologicky rozložitelného
odpadu a s tím spojené náklady.
„Pokud se po vyhodnocení
prokáže, že se náklady snížily,
nabídku zopakujeme. Nová výzva by se objevila v Radničním
zpravodaji či na webových
stránkách města,“ informoval
Pavel Gryndler, vedoucí odboru
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Město Litoměřice nechce zvyšovat občanům poplatek za komunální odpad, který navyšuje
legislativa následujících let,
a proto vyzývá občany k důslednějšímu třídění odpadu a k
omezování vzniku odpadu jako
takového. Když vše vytřídíte
(viz článek dole), zjistíte, že
do směsného odpadu nemáte
téměř co dát.

Tipy ke snížení
množství odpadu
•
•

•

•
•

Referentka odpadového hospodářství Kristýna Slabochová při výdeji
jednoho z kompostérů Tomáši Vachutkovi. Foto: Michaela Bubeníčková

životního prostředí.
Zároveň město zvažuje projekt, který by potěšil
i obyvatele bez zahrádky. Týká
se vermikompostéru s ka-

RADY PRO VÁS

Kam s ním?
PAPÍR (noviny, časopisy, lepenky, kartony,
kancelářské papíry, reklamní letáky, knihy,
brožury, telefonní seznamy, sešity, krabice,
papírové obaly): do modrých kontejnerů,
černých kontejnerů s modrým víkem nebo
podzemních kontejnerů s nápisem papír.
PLAST (obaly a výrobky z plastů, PET
láhve, kelímky, sáčky, fólie, polystyrén,
plastové hračky, plastové nádobí) a NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, vína,
mléka a mléčných výrobků): do žlutých
kontejnerů, kontejnerů se žlutým víkem nebo
podzemních kontejnerů s nápisem plast.
SKLO (bílé nebo barevné sklo, láhve, sklenice, skleničky, tabulkové sklo): do zelených
kontejnerů s bílým a zeleným víkem nebo
podzemních kontejnerů s nápisem sklo.
DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ (baterie,
kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické hračky, apod.):
speciální kontejnery na elektrozařízení.
VĚTŠÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ (televizory,
počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky,

lifornskými žížalami umožňující
kompostování přímo v bytě. Na
tyto kompostéry však nebude
mít nárok ten, kdo již obdržel
kompostér na zahradu.
/pek/

malé a velké spotřebiče, např. lednice, pračky,
chladničky, mikrovlnné trouby, vysavače):
odevzdávat ZDARMA na dvoře v Nerudově ul.
Odložení u kontejneru je nezákonné s pokutou.
TEXTIL čistý a suchý zabalený v igelitových taškách (např. košile, trika, kalhoty,
ložní prádlo, utěrky, ručníky, pyžama, domácí
textil), OBUV, HRAČKY do speciálních
kontejnerů na textil, hračky a obuv.
BIOODPAD (rostlinný odpad ze zahrady
(listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce,
zeleniny, slupky): do popelnice na bioodpad,
do kontejneru na bioodpad ZDARMA na
sběrném dvoře v Nerudově ulici nebo do
kompostéru na své zahrádce.
KOVY (konzervy, kovové obaly, alobal,
víčka od jogurtů a dalších mléčných výrobků,
plechovky od nápojů apod.): šedé kontejnery ve tvaru zvonu nebo černé kontejnery
s šedým víkem.
KOVY VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ: odevzdávat
ZDARMA na sběrném dvoře v Nerudově ulici.
OBJEMNÝ ODPAD (starý nábytek, dveře,
matrace, koberce, podlahové krytiny, lyže,
apod.): objemný odpad lze ZDARMA odevzdávat na sběrném dvoře v Nerudově ulici.
Odložení u kontejneru je nezákonné s pokutou.

•

•

Na nákup noste vlastní
látkovou tašku.
Na nákup noste vlastní
látkové sáčky na ovoce,
zeleninu či pečivo nebo
zvažte, zda je nutné igelitový
sáček použít. (Např. banán
má vlastní obal – slupku a je
zbytečné ho dávat do sáčku).
Nakupujte nebalené zboží
(např. volně ložená jablka
a papriky místo balených na
polystyrenovém tácku).
Nakupujte větší balení
(např. 1 velký bílý jogurt
místo 4 malých).
Preferujte výrobky
v obalech z recyklovatelných materiálů (např.
pivo ve skle místo hliníku
– energeticky náročný
na zpracování, nebo
mošt ve skleněné lahvi
místo jablečného džusu
v tetrapaku).
Netahejte z obchodu balenou
vodu, pijte vodu z vodovodu.
Na cesty si berte lahev pro
opakovatelné použití.
Stop věcem na jedno použití
(např. miskám a příborům).

NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU (barvy, laky, ředidla, upotřebené motorové a převodové oleje, čistící
prostředky, pesticidy, chemicky znečištěné
obaly, azbest – nejlépe v uzavřeném obalu,
léky apod.): nebezpečné odpady lze ZDARMA
odevzdávat na sběrném dvoře v Nerudově
ulici. Léky a obaly od léků lze odevzdávat
v lékárnách.
JEDLÝ OLEJ A TUK z domácností lze
ZDARMA odevzdávat na sběrném dvoře v
Nerudově ulici, a to v uzavřených plastových
nádobách a od prosince 2019 do speciálních
nádob na olej rozmístěných po městě.
PNEUMATIKY z osobních automobilů lze
v omezeném množství (4 kusy/osoba/rok)
odevzdávat ZDARMA na sběrném dvoře v
Nerudově ulici nebo funguje zpětný odběr
v pneuservisech.
STAVEBNÍ ODPAD (beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, vytěžená
zemina a kamení apod): v omezeném množství (50 kg/osoba/den) lze stavební odpady
odevzdávat ZDARMA na dvoře v Nerudově
ul. Dalším místem pro odkládání většího
množství stavebního odpadu je sběrný dvůr
a recyklační zařízení v Třebouticích.
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UDÁLOSTI

Rekordní částku
přinesla aukce
Rekordní částku pro Diakonii
přinesla 7. listopadu benefiční
aukce na hradě
Akci moderovala herečka
Chantal Poullain, která s sebou
přivezla jako hosta herce a režiséra Antonína Procházku, jenž jí
při aukci asistoval.
Celková částka se vyšplhala
až na 1 186 933 korun, což
zahrnuje i finanční dary mimo
samotnou aukci. „Poděkování si
zaslouží všichni, kteří se aukce
zúčastnili, i ti, kteří do aukce
svá díla věnovali. Jsme jim moc
vděční,“ neskrývala radost ředitelka Diakonie Litoměřice Irena
Opočenská.
Diakonie

Děti strávily víkend
v Horní Vysoké
Městský úřad připravil pro děti
procházející evidencí oddělení
sociálně právní ochrany dětí
(OSPOD) víkendový pobyt plný
zábavy.
Celkem 20 dětí strávilo
víkend v turistické a chatové
osadě Zdravotník v Horní
Vysoké u Úštěka. Tým pracovníků odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ připravil
zábavný program plný zážitků
a informací z oblasti prevence.
V pátek děti navštívili zástupci
organizace Spirála a v sobotu si
užily hry s psycholožkou Klárou
Hutarovou. V sobotu zdolaly
vrch Sedlo.
Tábor navazuje na letní
pobyt. Projekt je podpořen
částkou 120 tisíc korun
z Programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra.
/pek/

Pěstounské rodiny
byly v Holanech
Příjemné chvíle strávilo během
druhého říjnového víkendu
v Holanech patnáct pěstounských rodin z Litoměřic
a okolí. Setkání pro ně připravily
pracovnice oddělení sociálně
právní ochrany dětí městského
úřadu ve spolupráci s pracovníky Domu dětí a mládeže
Rozmarýn.
Pro dospělé byl připraven
seminář na téma attachment
u dětí (citové přilnutí). Děti
si užily například drakiádu či
společné procházky, sportovní
hry a soutěže. Nechyběl ani večerní táborák a opékání buřtů.
„Celý víkend nám přálo počasí
a nám nic nebránilo strávit hezké chvíle v krásném prostředí,“
zhodnotila setkání koordinátorka akce a pracovnice OSPOD
MěÚ Denisa Dobešová. /pek/

VZDĚLÁVÁNÍ FORMOU HRY

Nový dendrofon na Mostné hoře
naučí děti poznávat stromy
Nový edukační prvek je k dispozici na hřišti pod Mostnou
horou. V řijnu zde byl uveden
do provozu dendrofon, který
děti naučí poznávat stromy
dle tvaru koruny, kůry, plodu,
listu, struktury, barvy dřeva,
a hlavně podle zvuku. Každé
dřevo totiž zní jinak.
Na děti, které se zprovoznění
zúčastnily, čekaly zajímavé informace o přírodě a také drobné
soutěže. „Dětem jsme vysvětlili, k čemu dendrofon slouží,
pohovořili jsme o lese i o tom,
co se v něm smí a nesmí. Žáci
si odnesli pexesa a omalovánky
s lesní tematikou,“ sdělila Miroslava Jirků z odboru životního
prostředí MěÚ.
Prvek byl pořízen z dotace na
environmentální mikroprojekt od
společnosti Mondi Štětí, stejně
jako minulý rok ekologické hry
na chodník. Město dále z dotace

Dendrofon naučí děti poznávat stromy i podle zvuku. Každé dřevo zní
totiž jinak.
Foto: Michaela Bubeníčková

zakoupilo naučná dřevěná pexesa
s lesní tematikou, dřevěná otočná
kola, která učí děti poznávat zvířecí stopy a plody a listy stromů,
dřevěná puzzle a další drobný

dobročinné akcE

Sbírka potravin byla rekordní
Rekordní zisk zaznamenala
Sbírka potravin. Ve třech
městech litoměřického regionu se v sobotu 23. listopadu
uskutečnil již 8. ročník celostátní dobročinné akce.
Lidé ve vybraných obchodech
v Litoměřicích, v Roudnici
nad Labem a v Lovosicích
koupili a poté darovali 16 tun
potravin a 2 tuny drogerie.
Celkových 18 217 kilogramů
lze přepočítat na 32 111 porcí

jídla. Na sbírce pomáhalo 299
dobrovolníků.
Prostřednictvím potravinové banky poputují ke klientům odběratelských organizací, jakou jsou dětské domovy,
azylové domy pro matky s
dětmi, domovy pro seniory,
občany s postižením či psychickými problémy, Klokánky,
vzdělávací, sociálně-aktivizační a nízkoprahová
centra a podobně.
Potravinová banka

naučný materiál. „Využit bude při
akcích města a nabídneme ho k
zapůjčení vzdělávacím institucím
pro příkladnou výuku v hodinách,“
doplnila Miroslava Jirků. /bub/

Tři králové opět
vyrazí do ulic
Dvacátý ročník Tříkrálové sbírky
je již v přípravách. V ulicích je
se zapečetěnými pokladničkami
potkáme od 2. do 14. ledna.
Farní charita již nyní shání
dobrovolníky. Zájemci se mohou
hlásit u Naděždy Kejkrtové (nadezda.kejkrtova@fchltm.charita.
cz, 417 770 015) do 20. prosince. Slavnostní zahájení Tříkrálové
sbírky v Litoměřicích se koná
6. ledna 2020 v 16 hodin na
Mírovém náměstí.
/bub/

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST

Senioři si užili setkání
na lodi Cargo Gallery
Skvělá hudba, dobrá nálada a fajn atmosféra.
Tak vypadalo podzimní setkání seniorů na lodi
Cargo Gallery. Více než stovku účastníků přivítal
místostarosta Lukas Wünsch a Renáta Jurková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ, který stojí za organizací akce. K poslechu
a k tanci zahrál Rosťa Pechoušek s kapelou.
Oblíbené taneční odpoledne na lodi pořádali
pracovníci komunitního plánování již potřetí. O akci
je velký zájem, proto byla připravená dvě setkání.
„Pozvánku obdrželi aktivní senioři, kteří se zúčastnili
jarní kampaně Místa přátelská seniorům, dále tělesně a zdravotně hendikepovaní občané, bývalí za-

městnanci MěÚ, kteří již dosáhli důchodového věku,
nebo zástupci organizací pracujících pro seniory či
tělesně a zdravotně hendikepované, kteří pozvánky
předali svým klientům,“ uvedla Renáta Jurková.
„Účastním se poprvé a moc se mi akce líbí.
Mám radost z každé aktivity, kterou pro nás úřad
organizuje,“ sdělila své dojmy Milena Kovaříková.
Text a foto: Andrea Pěkná

DĚTI, KNIHOVNA
participativní rozpočtování

Hřiště už slouží dětem
Nové hřiště v areálu Základní školy Havlíčkova
slouží nejen dětem, ale i veřejnosti. Jde o výsledek letošního participativního rozpočtování.
Smyslem projektu, který získal v anketě nejvíc
hlasů, bylo poskytnout dětem příležitost k
zábavě a také rozvoji motorických schopností,
koordinaci těla a zvýšení fyzické zdatnosti.
V zahradě školy proto vyrostly herní prvky například houpačka, lanová šplhací věž, pískoviště
a další. Škola akci financovala zčásti z prostředků participativního rozpočtu, zčásti z vlastních
peněz. „Jsme moc rádi, že se nápad podařilo
zrealizovat,“ uvedla Blanka Ježková, ředitelka ZŠ
Havlíčkova.
V letošním participativním rozpočtování se
utkaly čtyři projekty. Kromě toho vítězného se
o přízeň hlasujících ucházel nápad s názvem
„Naučná stezka na Mostné hoře“, který měl za
cíl rozvíjet vztah dětí k přírodě, a dále „Discgolfové hřiště“, jež mělo za cíl podpořit nové
moderní sportovní aktivity ve městě. Čtvrtým
letošním přihlášeným projektem pak bylo „Lelkování v Litoměřicích“, které počítalo s vytvořením odpočinkové zóny umístěním houpacích
sítí do parků.

V rámci participativního rozpočtování město
uvolňuje každoročně 200 tisíc korun pro návrhy veřejnosti vedoucí ke zlepšení veřejného
prostoru. V předchozích ročnících byla takto vybudována lanová dráha na Mostné hoře, „Bosá
stezka“ v areálu ZŠ U Stadionu či Zelená oáza
ve dvoře školy Lingua Universal. Nové hřiště u
ZŠ Havlíčkova je čtvrtým projektem.
Text a foto: Michaela Bubeníčková

Mladí autoři pokřtili sborník
„Sen“, „OFF !“, „The Místy Forest Waltz“. To jsou
některé z kompozic obsažených v historicky prvním
sborníku skladeb žáků, který nyní vydala ZUŠ.
V podání mladých autorů zazněly v listopadu
v divadle. „Chce to talent, invenci, ale také odvahu
pustit do světa vlastní tvorbu. A je to také velká
zásluha učitele Romana Pallase, který vše s autory
vypiloval,“ pochválila dílko ředitelka ZUŠ Dominika
Valešková. Sborník obsahuje celkem 15 skladeb z
pera Terezy Neužilové, Magdalény Pallasové a Martina Kavana. Publikace bude sloužit pro interní
potřeby především klavírním pedagogům, hrát z něj
budou i žáci.
/mz/

NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZŮ

Páťákům se představily záchranné složky
Žáci pátých tříd základních škol se na výstavišti
seznámili s činností složek Integrovaného záchranného systému. Tradiční akce „IZS – Tvůj
ochránce“ se koná každoročně v rámci celostátní kampaně „Národní dny bez úrazu“.
Na patnácti stanovištích se 330 dětí dozvědělo
spoustu zajímavých informací. Prohlédly si vozidla i
některé předměty, které policisté, hasiči či zdravotníci ke své práci potřebují. Vyslechly si detaily
o jejich práci. Zjistily, jaký je život nevidomých.
Velké oblibě se těšila jízda na handbiku (kolu pro
tělesně postižené). „Nejvíce se nám líbí stanoviště
kriminálky, kde jsme si vyzkoušely jejich pomůcky,“
shodly se Karolína Jonášová, Veronika Vítková a
Anna Lange z Havlíčkovy základní školy. Vězeňská
služba předvedla ukázku výcviku psů. Akci pořádalo
Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s Policií ČR a
dalšími organizacemi.
/pek/

Knihovna
Karla Hynka Máchy
Pro čtenáře a další návštěvníky
jsou připraveny pravidelné akce
– jednou za 14 dní se scházejí rodiče s malými dětmi při
Dopoledni s říkankou, dvakrát
týdně (úterý, pátek) probíhají
seniorské kluby. 6. a 20. 12. se
koná sádlo | klub tvůrčího psaní
pro studenty SŠ. Pondělky patří
angličtině pro seniory. Zájemci
o konverzaci v německém jazyce mohou navštívit Deutschklub
nebo Stammtisch.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vlastní skladbu ze sborníku zahrál Martin Kavan se
svou sestrou Veronikou.
Foto: Miroslav Zimmer
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Více informací naleznete na
stránkách:
www.knihovnalitomerice.cz
st 4. 12. | 18 h | Moje století
– Theodora Remundová | Film
přibližuje prožité století české
země skrze mozaiku osudů
a osobních vzpomínek našich
stoletých spoluobčanů. Po filmu
následuje beseda s režisérkou
filmu | zdarma
po 9. 12. | 15 h | Dílna linorytu - Helena Hošková | Určeno
pro dospělé a děti od 10 let.
Rezervace nutná, počet míst
omezen | zdarma
st 11. 12. | 18 h | Jordánsko – Jitka Eretová | Klub
cestovatelů | Přijďte se
toulat krásnou zemí a poznat
zachovalé památky z doby
Římanů v Jerashi a Ammanu,
antické mozaiky v Madabě
nebo slavnou Petru.
pá 13. 12. | 13 h | Morionský trh | Zakončení prvního
ročníku soutěže Lovci perel.
Přijďte si nakoupit za své moriony lákavé zboží. Více informací na dětském oddělení nebo
na adrese: detske@knihovnalitomerice.cz | zdarma
pá 13. 12. po setmění Svatá
Lucie noci upije | Potkáte ji
náhodou ve městě, může Vám
pomoučit nos nebo věnovat
světýlko.
pá 20. 12. | 9 h | Vánoční
setkání Spolku LiPen | Tradiční
setkání dvou klubů spolku
provoněné kouzlem Vánoc. K poslechu zahraje harmonikářská
skupina Druhý dech | zdarma
V prosinci je možné zakoupit
svým blízkým čtenářský průkaz
jako netradiční vánoční dárek.
Leden
st 8. 1. | 18 h | Michal Přikryl
- Divokým Řeckem/Švédskem
s tříměsíčním prckem | Beseda
a promítání.

Na stanovišti hasičů si děti mohly například osahat
hydraulické nůžky.
Foto: Andrea Pěkná

Změna programu vyhrazena.
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KULTURA

4. 12. Last christmas (VB,
kom.). Příběh zoufalé Kate. 17.30
Deštivý den v New Yorku (USA,
kom.). Nezdařený víkend. 19.30
5. 12. Jumanji: Další level
(USA, dobr.). Návrat do hry. 17.30
Špindl 2 (ČR, kom.). Příběhy ze
Špindlu. 19.30
6. 12. Špindl 2. 17.30
Jumanji: Další level 19.30,21.30
7. 12. Ledové království II
(USA, rod.). Ubrání Elsa království? 13.30
Pat a Mat: Kutilské trampoty
(ČR, rod.). Zábava nejen pro malé.
15.30
Jumanji: Další level. 16.30,
21.30.
Špindl 2. 19.30
8. 12. Pat a Mat: Kutilské
trampoty. 13.30
Jumanji: Další level. 14.30, 19.30
Špindl 2. 17.30
9. 12. Orfeus a Eurydika
(Itálie, opera). 19.00
10. 12. Valhalla: Říše bohů
(Dán., dobr.). Fantasy založené
na severských bájích a mýtech.
17.30
Špindl 2. 19.30
11. 12. Jumanji: Další level.
17.30

5. 12. Veřejné zasedání zastupitelstva města Litoměřice /
hradní sál. 16.00.
6. 12. Rozsvícení vánočního
stromu / Mírové náměstí.
Přijďte po roce opět rozsvítit
vánoční strom. 15.00
7. 12. Adventní jarmark /
V hradních prostorách a na
nádvoří bude opět probíhat
jarmark lidových řemesel
s vánoční tematikou. 10.00
9. 12. Travesti show Techtle
mechtle a kočky v novém
pořadu „Tančírna“ / velký
sál. Oblíbená travesti show,
tentokrát s novým zábavným
pořadem ,,Tančírna“. 19.30
10. 12. Česká mše vánoční
– ZUŠ Litoměřice / velký sál.
Vánoční symfonický koncert J.
J. Ryba v podání ZUŠ. 19.00
13. 12. Povídání o víně s vinařstvím Davida Chocholatého / degustační místnost.
Vinařství David Chocholatý je
mladé české vinařství zaměřené na výrobu kvalitních vín
z odrůd typických pro českou
vinařskou oblast. 18.00
14. 12. Vánoční ples / velký

Šťastné a veselé (Chor., kom.).
O Vánocích se propletou osudy.
19.30
12. 12. Večerníčkovi kamarádi (ČR, anim.). Z TV na plátno.
9.00
Panství downton (VB, drama).
Závěr slavného seriálu. 15.30
Černé Vánoce (USA, horor).
Vánoce ideální na vraždu. 17.30
Jumanji: Další level. 19.30
13. 12. Špindl 2. 17.30
Černé Vánoce. 19.30
Jumanji: Další level. 21.30
14. 12. Pat a Mat: Kutilské
trampoty. 13.30
Zloba: Královna všeho zlého
(USA, rod.). O zle mezi lidmi a
kouzelnými bytostmi. 15.30
Jumanji: Další level. 17.30
Poslední aristokratka (ČR, kom.).
Potomek emigrantů se po letech
vrací do Čech. 19.30
Černé Vánoce. 21.30
15. 12. Addamsova rodina
(USA, rod.). Myslíte, že je Vaše
rodina divná? 13.30
Jumanji: Další level. 15.30
Černé Vánoce. 17.30
Špindl 2. 19.30
16. 12. Vlastníci (ČR, kom.)
17.30
Černé Vánoce. 19.30
17. 12. Jumanji: Další level.
17.30
Vlastníci. 19.30
18. 12. Ženská na vrcholu
sál. Oslava přicházejících
Vánoc tancem a s přáteli
v krásném prostředí tradičního vánočního plesu. K tanci
Vás provede kapela Big Band
Bonit. Připravena jsou krásná
vystoupení. 20.00
PROGRAM LEDEN
15. 1. Cestovatel Jiří Kolbaba & To je Havaj / hradní
sál. Cestovatel Rádia Impuls
a viceprezident Českého klubu
cestovatelů, Jiří Kolbaba, Vás
provede po Havajských ostrovech. 18.00
19. 1. Taneční odpoledne /
hradní sál. S kapelou Regius
Band Jitky Dolejšové. 15.00
24. 1. Povídání o víně Ryzlink napříč Evropou /
degustační místnost. 18.00
28. 1. Koncert v barvách
semaforu v hod. / hradní sál.
Písničky J.Suchého a J.Šlitra
k 60.výročí Divadla SeMaFor.
V podání Petra Macháčka, Dáši
Zázvůrkové, Jakuba Šafra,
Rudolfa Musila a Jana Greifonera. 19.00
31. 1. Ples Ovocnářské unie
/ velký sál. Tradiční oslava
bohatých a pestrých zahrad.
20.00

(ČR, kom.). Láska přemůže i bod
mrazu. 17.30
Svátky klidu a míru (Dán., kom.).
Hořká komedie o rodinných
vztazích. 19.30
Star wars: Vzestup Skywalkera (USA, sci-fi). Strhující závěr
stěžejní Ságy Skywalkerů. 21.15
19. 12. Cats (USA, muzikál).
Filmové zpracování muzikálu A. L.
Webbera. 17.30
Star wars: Vzestup Skywalkera.
19.30
20. 12. Star wars: Vzestup
Skywalkera. 17.30, 22.00
Cats. 20.00
21. 12. Ledové království.
13.30
Star wars: Vzestup Skywalkera.
15.15, 20.00
CATS. 17.50
22. 12. Trollové a kouzelný
les (Dán., rod.). Dobrodružství
malých hrdinů. 13.30
Star wars: Vzestup Skywalkera.
15.00, 17.30
CATS. 20.00
23. 12. Trollové a kouzelný
les. 15.30
Cats. 17.30
Star wars: Vzestup Skywalkera.
19.30
24. 12. Anděl páně 2. 9.30.
Zlaté pírko (ČR, poh.). Předpremiéra nové pohádky Z. Trošky.
11.30
Vánoce s krtečkem. 11.45

25. 12. Trollové a kouzelný
les. 15.30
Ženská na vrcholu. 17.30
Florencino knihkupectví (Špan.,
drama) Adaptace románu P. Fitzgeraldové. 19.30
26. 12. Špióni v převleku
(USA, rod.). I jako holub musí
zachránit svět. 15.30
Amundsen (Nor., život.). Aby byl
první, obětoval cokoliv. 17.30
Šťastný nový rok (ČR, rom.). Láska má mnoho podob. 19.30.
27. 12. Špióni v převleku.
15.30
Šťastný nový rok. 17.30
Amundsen. 19.30
Star wars: Vzestup Skywalkera.
21.30
28. 12. Špióni v převleku.
13.30
Star wars: Vzestup Skywalkera.
15.15
Jumanji: Další level. 17.45
Šťastný nový rok. 19.45
Amundsen. 21.30
29. 12. Špióni v převleku.
13.30
Addamsova rodina. 15.30
Star wars: Vzestup Skywalkera.
17.00
Šťastný nový rok. 19.30
30. 12. Špióni v převleku.
15.30
Šťastný nový rok. 17.30
Poslední aristokratka. 19.30

Vánoční koncert / ZUŠ Litoměřice. 18.00

4. 12. Vzhůru dolů / Fanny
Agentura. Slavná francouzská
herečka českého původu se rozhodne hledat téma a velkou roli
pro svůj comeback na plátno.
19.00
9. 12. Vánoční putování
s anděly/ Pruhované panenky.
Vánoční pásmo propojené koledami. 8.30 a 10.00.
12. 12. Setkání před
Betlémem / Divadlo Víti
Marčíka. Pro MŠ a 1. stupeň
ZŠ. 8.30
12. 12. Bouřlivé jaro /
Nezávislé divadlo. Tragikomedie sledující životní eskapády
úspěšné herečky Gertrudy
Matthews. 19.00
14. 12. Pohádky na Vánoce /
Divadlo Pohádka. Dvě krásné
pohádky s vánoční tematikou
plné písniček a zpěvů. Poté
výtvarná dílna. 15.00
16. 12. Vánoční besídka /
DDM Rozmarýn. 18.00
18. 12. Romantismus není
jen romantika aneb Evropou
od Goetha k Vrchlickému /
Divadélko pro školy Hradec
Králové. Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
8.30.

Nové divadelní předplatné na
sezónu únor - červen 2020
v prodeji od 5. 12. (pro stávající
předplatitele) a od 9. 12. (pro
nové předplatitele) na pokladně
divadla.
PROGRAM LEDEN
12. 1. Krysáci / Divadlo D5.
Pohádka podle známého večerníčku. Po pohádce výtvarná
dílna. 15.00
19. 1. Zlatovláska / Sváťovo
dividlo. 10.00
20. 1. Taneční hodiny /
Divadlo Ungelt Praha. Romantická komedie o sblížení dvou
samotářů, jejichž silná vůle
možná překoná i nepřekonatelné. 19.00
21. 1. Koncert / Soprán Jana
Červinková a klavír Jan Valta.
19.00
25. 1. Kráska a zvíře / Mladivadlo ZUŠ Litoměřice. 19.00
28. 1 Malý princ / Divadlo
dětem. Poetický příběh o lásce
a přátelství. Pro MŠ a ZŠ. 8.30
a 10.00
30.1. Lakomec / Divadlo
Kalich. Pavel Zedníček v hlavní
roli v díle francouzského autora J. B. P. Moliéra. 19.00

KULTURA
ZMĚNA

Oblastní muzeum

Kino zrušilo
rezervace míst

Město na dvou
pahorcích

Změnu v rezervačním systému
zavedlo od listopadu Kino Máj.
Lístky už není možné rezervovat,
lze je pouze zakoupit, a to online, nebo přímo na pokladnách
městských kulturních zařízení.
Se zrušením rezervací
dochází k vyřešení problému, kdy
lidé nevyzvedávali rezervované
vstupenky, a blokovali tak
zbytečně místa. Při on-line
nákupu navíc diváci získávají
slevu na každé vstupence.
Nakupujícímu pak přijde do
e-mailu elektronická vstupenka,
se kterou může pak jít rovnou
do sálu, stačí ji mít na mobilním
telefonu. I nadále zůstává
možnost zakoupení lístků přímo
na pokladně Kina Máj.
/bub/

SEVEROČESKÁ GALERIE

Milovníky umění
potěší výstavy

KNIHOVNY NA ÚŘADĚ. Máte rádi knihy a zároveň si potřebujete
něco zařídit na městském úřadě? Staré knížky jste již přečetli a rádi
byste je vyměnili za jiné? V budovách úřadu jsou nyní k dispozici čtyři
knihovničky. Lidé si v nich mohou knížku půjčit, přečíst a zase ji vrátit,
vyměnit přečtenou knihu za jinou nebo naopak staré darovat.
„Knihovny máme na čtyřech místech a jsou ve všech budovách úřadu,“
informoval tajemník Milan Čigáš. Dvě z nich se nacházejí na Mírovém
náměstí – jedna u výdeje občanských průkazů (na snímku), druhá
o patro výše u oddělení komunitního plánování. Další je na odboru
dopravy a silničního hospodářství v Topolčianské ulici, poslední pak v
Pekařské ulici ve druhém patře.
Foto: Michaela Bubeníčková

nepřehlédněte

Koncem roku nabízí Severočeská galerie výtvarného
umění návštěvníkům hned
několik výstav, které jsou doplněny rozmanitou nabídkou
doprovodných programů.

13. – 22. prosince 2019

Od 6. prosince, v čase, kdy
se mnozí mají chuť zastavit
a rozjímat, galerie otevírá
rozsáhlou výstavu s názvem
Na rozhraní času – Litoměřický biskup Emanuel Arnošt
z Valdštejna. Emanuel Arnošt
z Valdštejna byl mimořádně
zajímavou osobností 18.
století. Odchovanec římských jezuitských škol se stal
jedním z nejvýznamnějších
podporovatelů vědeckého bádání u nás a sám proslul jako
mimořádně znalý a kultivovaný
sběratel knih a obrazů.
Ve stejný den také začíná
výstava Cranach a Severozápadní Čechy. Návštěvníci
uvidí díla, která vytvořil Lucas
Cranach starší se svou dílnou
v saském Wittenbergu. Zejména pro rodiny s dětmi připravila galerie v následujících
dnech, od 13. prosince, v expozici naivního umění, výběr
z děl malířky Marie Polanské.
Významnou událostí bude
6. prosince znovuotevření
stálých expozic galerie, kde
mohou návštěvníci nově
zhlédnout díla významných
tvůrců 20. století. Více informací na galerie-ltm.cz
Šárka Pražáková
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Videomapping a nový betlém
zpestří vánoční trhy
13. - 22. prosince
www.zahradacech.cz

26. 9. 2019 – 1. 3. 2020
Výstava pořádaná k významnému výročí založení města
čerpá z poznatků archeologie
i historického bádání a reflektuje vývoj Litoměřic od 10. do
14. století. Mapuje vybudování
významného přemyslovského kastelánského hradu na
dnešním Dómském vrchu, vznik
a vývoj raně středověké sídelní
aglomerace a její přeměnu
v institucionální město v letech
1219–1228. Dále popisuje
rozkvět města za panování Přemysla Otakara II. a Karla IV.
Akce pořádané v rámci doprovodného programu výstavy:
•  12. 12. 2019, 17 h
Od hradu ke středověkému
městu. Přednáška prof. PhDr.
Josefa Žemličky, DrSc., v současnosti jednoho z nejvýznamnějších českých historiků.
•   23. 1. 2020, 17 h
Litoměřicko a elity raného
středověku. Přednáška doc.
PhDr. Tomáše Velímského, CSc.,
významného severočeského
archeologa a historika.
Pavlína Gutová

Andělský program – Mírové náměstí
pátek 13. 12. 2019

8:30 - 10:30
9:00 - 10:00
13:00

sobota 14. 12. 2019

14:30 - 15:15
15:30 - 16:00
16:00 - 17:00

moderátor Zdeněk Lukesle

17:00
17:15 - 18:00

neděle 15. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

14:30 - 15:30
15:30 - 16:00

Zdobení vánočních stromečků
Štěpánčino divadlo - Neposlušný čert
Sunowers - dívčí pěvecký sbor
DIVA-DLO pohádka NEBOJSA
Puallae Cantantes - dívčí pěvecký sbor
Divadlo ProDva - Pohádkové Vánoce - hudební pořad

Slavnostní zahájení Vánočních trhů
Vánoční koncert Petry Černocké

DIVA-DLO - Čekání na Ježíška - pořad pro děti
Podřipský žesťový kvintet

Kapela VOICE

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Rosťa Pechoušek a jeho evergreeny

pondělí 16. 12. 2019

15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Hrušovanská notička - dětský sbor
Vinohrádek - dětský sbor
Sváťovo dividlo - O Koblížkovi
No Name LT

úterý 17. 12. 2019

9:00 - 11:30
14:00 - 17:00
15:00 - 17:00
14:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:00 - 17:45
17:45 - 18:00

Vystoupení MŠ Litoměřice
Hvězdné vzkazy - věšení hvězdiček na stromeček hospicu
Hvězdná dílnička
Pozdní sběr - hudební vystoupení
Sváťovo dividlo - O Smolíčkovi
RauDyt - zazpívejte si s hospicem
Podřipský žesťový kvintet

středa 18. 12. 2019

15:40 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

DMC Revolution - taneční vystoupení
Štěpánčino divadlo - Neposlušný čert
Rosťa Pechoušek a jeho evergreeny

čtvrtek 19. 12. 2019

15:30 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 17:30

Funky Dangers - taneční vystoupení
Sváťovo dividlo - Jak kočička a pejsek slavili Vánoce
Podřipský žesťový kvintet

pátek 20. 12. 2019

15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

Vyhlášení nejhezčího stromečku

sobota 21. 12. 2019

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

Den s Hospicem sv.
Štěpána
aneb rozsviťte
hvězdu s hospicem

moderátor Zdeněk Lukesle

neděle 22. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

No Name LT
Sváťovo dividlo - Madlenka a skřítkové

DIVA-DLO - O hloupém čertovi
Kejklíř a jeho kejkloviny - pořad pro děti

Vánoční koncert Elišky Lüftnerové

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Rosťa Pechoušek a jeho evergreeny

13:30 - 14:00
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30

Podřipský žesťový kvintet
Štěpánčino divadlo - O slonovi
DIVA-DLO - Dědovy Vánoce - hudební představení
Bezevšeho - Pohádka o kaprovi

Videomapping - 8 století příběhů
Vánoční koncert Nadi Válové
18:45 - 19:00 Videomapping - 8 století příběhů
17:30 - 17:45

17:45 - 18:30
19:00

Závěr Vánočních trhů

Změna programu vyhrazena, časový posun možný.
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ADVENTNÍ
PROGRAM

7. 12.
Adventní jarmark na hradě
Kulturní a konferenční
centrum, 10 h

LITOMĚŘICE 2019

7. 12.
Adventní koncert Diecézní
charity
Kostel Všech svatých, 16 h

1. 11. 2019 – 3. 1. 2020
Výstava výtvarného
oboru ZUŠ
Kino Máj
1. 12.
První neděle adventní
9 h a v 18 h mše
Kostel Všech svatých, pro
veřejnost otevřen 14–17 h
2.12.
Komponovaný večer
Káva s párou, 18 h
3. 12.
Vystoupení žáků literárně
– dramatického oboru ZUŠ
Divadlo Karla Hynka Máchy,
18 h
5. 12.
Mikulášská nadílka
pro děti
17 h Kostel Všech svatých
18 h mše
6. 12.
Rozsvícení vánočního
stromu
Mírové náměstí
15 h program pro děti
18 h rozsvícení
vánočního stromu
Prohlídky věže Kalich,
infocentrum otevřeno
do 19 h

8. 12.
Druhá neděle adventní
9 h a v 18 h mše
Kostel Všech svatých,
veřejnosti otevřen 10–17 h
8. 12.
Adventní koncert Puellae
cantantes
ZŠ B. Němcové, 17.30 h
10. 12.
J. J. Ryba –
Česká mše vánoční
Kulturní a konferenční
centrum, 19h
11. 12.
Česko zpívá koledy
Mírové náměstí, 18 h
13.–22. 12.
Vánoční trhy se
Zahradou Čech
Mírové náměstí, 10–18 h
13. 12.
Adventní koncert
„v pátek třináctého“
Grandhotel Salva, 18 h
14. 12.
8. adventní jarmark
Park Václava Havla, 10–16 h

6. 12.
Vánoční koncert Cantica
Bohemica
Bývalý jezuitský kostel
Zvěstování Panně Marii,
16.30 h

14. 12.
Vánoční výtvarná
dílna pro rodiny
Severočeská galerie
výtvarného umění,
10–12 h a 14–16 h

6.–7. 12.
Kupředu vzad
Hospoda u letního kina, 18 h

14. 12.
Druhé Arturovo zdobení
stromečku, 16 h
Vánoční koncert s operkou
O mašince, Chorea Pueri
Ustensis, 17 h
Káva s párou

6. 12. 2019 – 8. 3. 2020
Na rozhraní času
Severočeská galerie
výtvarného umění

14. 12.
5. benefiční adventní
koncert pro Asociaci

rodičů dětí nevidomých
a slabozrakých
Kostel Všech svatých, 16 h
14. 12.
Vánoční ples
Kulturní a konferenční
centrum, 20 h
15. 12.
Třetí neděle adventní
9 h a v 18 h mše
17. 12.
Adventní koncert
Pánů kluků a jejich
přípravky
ZŠ B. Němcové, 15 h
18. 12.
Vánoční koncert žáků ZUŠ
Divadlo Karla Hynka Máchy,
18 h
19. 12.
Třetí Arturovo zdobení
stromečku
Káva s párou, 17 h
19. 12.
Vánoční večer
Severočeská galerie
výtvarného umění, 17.30 h
22. 12.
VIDEOMAPPING
Mírové náměstí 17.30 h,
repríza 18.45 h
22. 12.
Čtvrtá neděle adventní
9 h a v 18 h mše
23. 12.
Živý Betlém
Mírové náměstí 15.30 h,
Dómské náměstí 16 h
24. 12.
16 h Štědrovečerní mše
svatá pro rodiny
21.30 h Půlnoční mše
Kostel Všech svatých
24. 12.
Vánoční zpívání Cantica
Bohemica na litoměřickém
náměstí
Mírové náměstí, 15 h
25. 12.
Hod Boží vánoční
Katedrála sv. Štěpána,
10–12 h

25. 12.
Boží hod vánoční
9 h mše
Kostel Všech svatých,
10–17 h
26. 12.
Svatoštěpánská poutní
slavnost katedrály
Katedrála sv. Štěpána,
10–12 h
26. 12.
Svátek sv. Štěpána
Kostel Všech svatých,
10–16 h, 18 h mše
26. 12.
Vánoční zpívání
s Pány kluky
Katedrála sv. Štěpána, 15 h
26. 12.
Vánoční koncert Cantica
Bohemica
Kostel Všech svatých, 16 h
27. 12.
Svátek sv. Jana Evangelisty
mše, žehnání vína
Kostel Všech svatých, 18 h
29. 12.
Svátek sv. rodiny
9 h a v 18 h mše
Kostel Všech svatých,
10–18 h

31. 12.
7,30 h mše
Kostel Všech svatých, pro
veřejnost otevřen 10–17 h
31. 12.
7+2 divadelních představení s Karlem Hynkem
Máchou
Káva s párou, 13 h
Rezervace nutná
31. 12.
Děkovná bohoslužba
Katedrála sv. Štěpána,
16–17.30 h
1. 1. 2020
Nový rok, slavnost Matky
Boží Panny Marie
9 h mše
Kostel Všech svatých,
10–17 h
18 h mše

