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Ukrajina: volná lůžka
již LItoměřice nemají

Autobusy mají nově
stavět na znamení

Kapacita městského
hřbitova nestačí

Budoucí prvňáčci jdou
v dubnu k zápisu

Ve městě našly azyl již více než
tři stovky lidí prchajících před
válkou na Ukrajině. Dostává se
jim komplexní pomoci.

S ohledem na zvýšení plynulosti
provozu a s cílem uspořit čas
budou autobusy MAD zastavovat na znamení.

Město musí přehodnotit
plány. Je třeba zvýšit kapacitu
hřbitova. Zhruba osm tisích
hrobových míst je málo.

Již za několik dní začínají zápisy
do prvních tříd základních škol.
Po dvou letech budou významnému aktu děti opět přítomny.

/více na str. 3/

/více na str. 4/

/více na str. 7/

/více na str. 12/

INVESTICE

Opravený skatepark
už je v provozu

Václav Paták, místní skateboardista a konzultant stavby, testuje opravený skatepark.

Foto: Anna Hrochová

Opraveným skateparkem za 5,5 milionu korun se od dubna pyšní Litoměřice. Rekonstruce pod Tyršovým
mostem probíhala od loňského
podzimu. O vysoký standard
parku se postarala firma Mystic
Constructions, jejíž pracovníci jsou
sami aktivní skateboardisté.
„Máme parádní skatepark.
Jsou tu speciální úseky jak pro
skateboardisty, tak pro bikery.
Každý si najde své,“ uvedl Václav Paták, jenž byl jako skateboardista odborným konzultantem
města.
Slavnostní otevření opraveného skateparku proběhlo 28.
března. V provozu je každý den.
„Věřím, že milovníky tohoto sportu vzhled areálu i jeho vybavení
potěší,“ doufá starosta Ladislav
Chlupáč.
/tuc/

PROMĚNA

Ukrajina

Dlouhou ulici čeká
zásadní revitalizace

Město uvolnilo na pomoc milion

Dlouhou ulici, která je vstupní
branou do historického jádra
města, čeká zásadní revitalizace. Majitelé inženýrských
sítí totiž oznámili městu, že se
v roce 2023 chystají na kompletní rekonstrukci plynových rozvodů, vodovodu i kanalizace.
Radnice tento fakt vnímá jako
příležitost k zásadní změně
tváře ulice představující významný veřejný prostor. Zvažu-

je více vodních prvků, instalaci
nového mobiliáře, předláždění
chodníků a mnoho dalšího. V té
souvislosti ji zajímají názory veřejnosti, která své nápady může
do konce dubna zasílat na e-mail
dlouha@litomerice.cz. Následně
budou předány architektovi. Procházka s architektem Dlouhou
ulicí určená veřejnosti se uskuteční zhruba v polovině roku.
/eva/
Více k tématu na straně 2

Město Litoměřice vyčlenilo na pomoc Ukrajině milion korun. Polovina
z částky byla odeslána na Ukrajinu prostřednictvím transparentního
účtu Charity ČR. Druhá polovina odešla na speciální účet Charity
Litoměřice. Určena je na zabezpečení potřeb ukrajinských občanů,
kteří nalezli útočiště přímo v Litoměřicích.
„Z této částky jsme zakoupili prvotní vybavení jako lůžka, lůžkoviny,
elektrospotřebiče a další potřeby. Dále z toho hradíme náklady spojené s nákupem a rozvozem potravin,“ informovala ředitelka Charity
Litoměřice Karolína Wankovská.
Obrovskou pomoc poskytla v tomto směru litoměřická veřejnost.
Po propuknutí válečného konfliktu začali lidé nosit materiální pomoc
do několika k tomu určených míst – Domova pro seniory na Dómském
pahorku, bývalé vojenské ubytovny v Purkyňově ulici a skladu firmy
BigMat v Žernosecké ulici. Na speciální účet Charity Litoměřice putovaly
i sbírky z veřejných akcí pořádaných na podporu Ukrajiny pěveckými
sbory, základními školami a dalšími subjekty.
/eva/
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INFORMUJEME

OBNOVENÍ PROVOZU

Kašny budou znovu
tryskat vodu
S příchodem jara budou opět
v plném provozu kašny zdobící
Mírové náměstí. Část loňské turistické sezony totiž byly mimo
provoz, protože se v nich ztrácela voda. „Nyní díky instalaci nových technologií včetně
olověných van můžeme opět
zprovoznit původní čerpadla.
Turistům i místním obyvatelům
tak kašny budou znovu dělat
radost,“ sdělil Petr Kurc z Technických služeb města. /tuc/

REKONSTRUKCE

Jiráskovy sady mají
opravené cesty
V Jiráskových sadech byly před
několika týdny opraveny mlatové
cesty. Důvody byly dva. „Prvním
byl stav chodníků a druhým nevhodné chování některých návštěvníků parku,“ sdělila Lenka
Brožová, správce městské zeleně odboru životního prostředí městského úřadu. /tuc/

OCENĚNÍ

Dárci krve dostávali
medaile za odběry
Čtrnáct zlatých křížů III. třídy za
80 odběrů a 64 zlatých medailí
za 40 odběrů dostali dárci krve
z bývalého okresu Litoměřice.
Slavnostní předávání proběhlo
v březnu v hradu. Červený kříž
momentálně eviduje na Litoměřicku téměř tři tisíce dárců, kteří jezdí k odběrům do Ústí nad
Labem.
/tuc/

REKONSTRUKCE

Dlouhá ulice je významným
veřejným prostranstvím

Pohled Dlouhou ulicí východním směrem k bývalé Dlouhé bráně (rok 1900 a 2020).

Dokončení ze strany 1
Ulice Dlouhá, kterou čeká v příštím roce zcela zásadní revitalizace související s kompletní rekonstrukcí inženýrských sítí, stále
patří k nejvýznamnějším veřejným
prostranstvím celého města. V minulosti byla spojnicí východního
vstupu do města - Dlouhé brány
a hlavního veřejného prostranství
– dnes Mírového náměstí.
Také v současnosti je důležitou
součástí urbanistické struktury města a jeho spádové oblasti - mikroregionu Litoměřicko.
Je frekventovanou spojnicí centra
s nádražím, východní částí města
a také Střeleckým ostrovem.
Dlouhá je zhruba 350 m.
Mírně se svažuje od náměstí až
po místo bývalé vstupní brány
do historického jádra. Výškový
rozdíl je zhruba devět metrů. Ulici po obou stranách vymezuje
kompaktní a hodnotná dvou
a tří podlažní zástavba, na severní
straně ji obohacují prostory loubí.

Šířka ulice je proměnlivá (severní
a jižní strana nejsou rovnoběžné)
a je cca 20 - 25 metrů. Příčný profil
ulice je výrazně členěn stromořadím po obou stranách vozovky
široké 7,5 m. Vzdálenost stromů
(spon) je pouhých 8 – 8,5 m. Mezi
kmeny stromů jsou umístěny
sloupy veřejného osvětlení, které výrazně ovlivňují obraz ulice,
zejména při pohledu ve směru
k náměstí. Na vozovku, stromořadí a sloupy veřejného osvětlení
navazují různě široké chodníky.
Architektonicky je členitější
severní (osluněná) strana ulice. Podílí se na tom nejen loubí, ale také
fasády jednotlivých domů. Jižní
strana je naopak kompaktnější a
výrazově skromnější.
Ulici také obohacují navazující ulice Dominikánská, Anenská
a z jižní strany pak ulice Jezuitská
a Mostecká, Vavřinecká a také
Kapucínské náměstí s kostelem
sv. Ludmily. V blízkosti hradeb je
to ještě jedno prostranství (slepá
ulice) zatím bez pojmenování, která zpřístupňuje přilehlé objekty

Foto: archiv

a plochy přiléhající k hradbám.
Kompoziční a pohledovou součástí ulice jsou také charakteristické dominanty města – kostel
Všech svatých s městskou věží a
věž Kalich na budově radnice. Naproti tomu pohled východním směrem nepřispívá k obohacení obrazu
města. Chybí zde pohledový cíl,
kterým až do poloviny 20. století
byl soubor objektů „Dlouhé brány“.
V současnosti se ulice doslova
rozpadá do prostranství, na jehož
obrazu se podílí především výškové
bytové domy při ulici Na Kocandě,
drobnější starší zástavba při ulici
Marie Pomocné, roztříštěné plochy
zeleně a provozně frekventované
motorové komunikace (silnice I/15).
Pozornost je třeba věnovat
také vybavení prostranství, jako
jsou stánky, reklamní sloupy, vodní
prvky, lavičky, stojany na kola,
reklamní zařízení, dále také povrchům vozovky, pojízdných ploch,
chodníků, přechodů pro pěší atd.
Doc. Ing. Jan Mužík,
městský architekt

setkání s veřejností

Přijďte diskutovat o problémech ve vaší lokalitě
Chcete diskutovat s vedením města
o konkrétních problémech a rozvoji místa,
ve kterém žijete nebo se vás nějak dotýká? Nosíte v hlavě nápady, jak lokalitu
vylepšit? Nenechávejte si je pro sebe. Již
12. dubna se uskuteční první diskusní setkání zástupců města s veřejností.
Týkat se bude sídliště Svornost, konkrétně
ulic Marie Majerové, Nezvalovy, Nerudovy
a dalších. Diskuse se uskuteční v Základní
škole Havlíčkova od 17.30 hodin.
Město tak pokračuje v novém způsobu
komunikace s občany, který zahájilo před
dvěma lety. Jedno velké diskusní fórum v
domě kultury rozšířila série menších setkání, jichž se účastní mj. i radní města.
„Na velkém fóru, které se bude nově konat

12. 4. Sídliště Svornost
(ulice M. Majerové, Nezvalova, Nerudova
a další) / ZŠ Havlíčkova, od 17.30 hodin
26. 4. Centrum města
MěÚ, zasedačka U Felixe, od 17.30 hodin
3. 5. Vilová čtvrť pod Mostnou horou
ZŠ Masarykova, od 17.30 hodin
10. 5. Lokalita pod hor. vlak. nádražím
ZŠ B. Němcové, od 17.30 hodin
24. 5. Miřejovická stráň
Fotbalové hřiště FK Pokratice, 17.30 hod.
31. 5. Pokratice ZŠ Ladova od 17.30 h.

počínaje příštím rokem jednou za dva roky,
nebývá dostatek prostoru řešit konkrétní
problémy, protože se ho většinou neúčastní
dostatečný počet zástupců jednotlivých
lokalit,“ vysvětlil Petr Hermann, politik
Zdravého města Litoměřice.
„Touto formou setkávání získáváme vyšší počet podnětů, které po vyhodnocení
a zvážení možno stí realizace předáváme
k postupnému řešení vedoucím odborů
městského úřadu,“ dodal starosta Ladislav
Chlupáč.
Dosud proběhla dvě diskusní setkání na
sídlišti Střed (2019 a 2020) a na sídlištích
Severozápad, Kocanda a Cihelna (podzim
2021). Další budou letos následovat.
Eva Břeňová

TÉMA: UPRCHLÍCI
UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI

slovo starosty

Další lůžka Litoměřice nemají
Více než tři stovky ukrajinských
občanů prchajících před válkou
jsou ubytovány v Litoměřicích.
Kapacity města jsou tak vyčerpány. V tuto chvíli jsou pro tyto
účely v provozu tři strategické
objekty, a to ubytovna v Želeticích vlastněná městem, bývalá
vojenská ubytovna v Purkyňově
ulici, jež je soukromým majetkem,
a Hostel sv. Štěpána poskytnutý litoměřickým biskupstvím.
V bývalé ubytovně v Želeticích
bylo díky spolupráci města a Charity Litoměřice po příchodu první
vlny uprchlíků vybudováno v rekordně krátkém čase koordinační
centrum pro uprchlíky.
V provozu je každý den od 8 do
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Humanitární sbírka Litoměřice
Číslo účtu:. 295034610/0300
Více informací na webu města:
www.litomerice.cz/litomericepomahaji
16 hodin a sociální pracovníci charity zde nabízejí kompletní servis
– ubytování, poradenství, pomoc
s vyřizováním úředních dokumentů, zajištění tlumočníka, poskytnutí
služby psychologa apod. Dočasný
domov zde v narychlo opraveném
přízemí našlo 22 lidí. Horní patra
v nevyhovujícím technickém stavu

jsou využívána pro skladování humanitární pomoci.
Zaplněno je i devět desítek lůžek v bývalé vojenské ubytovně
v Purkyňově ulici. Díky ochotě majitelů ubytovny město zvládlo první
nápor ukrajinských občanů. Plný v
tuto chvíli je i hostel sv. Štěpána,
v němž sedm desítek míst nabídlo Biskupství litoměřické. „Další
přerozdělování ukrajinských občanů již spadá do kompetence
nového Krajského asistenčního
centra pomoci Ukrajině v Ústí
nad Labem,“ upozornil starosta
a současně velitel krizového
štábu města Ladislav Chlupáč,
který intenzivně komunikuje
i s představiteli okolních obcí.
Eva Břeňová

Místem, kde si ukrajinské děti mohou hrát, je Čajovna Hóra. Diakonie ČCE zde vybudovala centrum na trávení
volného času ukrajinských dětí, o kte-ré se starají dvě ukrajinské maminky.
Foto: Vendula Poštová

Milí Litoměřičané,
chtěl bych
poděkovat všem
za obrovskou
vlnu solidarity,
kterou jste
prokázali směrem
k ukrajinským
lidem prchajícím
před válečným konfliktem. Ať
již jde o finanční příspěvky,
materiální pomoc, organizaci
benefičních akcí, ale i dobrovolné
aktivity nejrůznějšího charakteru.
Zvlášť velké poděkování patří
Charitě Litoměřice, která
již v první fázi prokázala
obrovskou profesionalitu při
zvládání mimořádné situace.
Tvrdit, že se nás konflikt
na Ukrajině netýká, by bylo
velkým omylem. Vzpomeňme na dvě události v historii
naší republiky – roky 1938
a 1968, kdy jsme se my, tehdy Čechoslováci, stali oběťmi.
Válka na Ukrajině se nás dotýká lidsky i materiálně. Nevíme,
jak dlouho bude trvat. Proto bych
na vás chtěl apelovat, abychom
na ukrajinské občany nadále
pohlíželi jako na lidi, kteří skutečně potřebují pomoci. Nikdo
z nás neví, kdy ji budeme potřebovat my. Zároveň prosím, nechovejme se nepřátelsky k ruským občanům
žijícím mezi námi. Nenávist
jen zaslepuje a není řešením.
Ačkoliv pomoc uprchlíkům
zaměstnává řadu z nás, rozvoj
města se nezastavil. O projektech, které jsou nebo budou
realizovány, se dočtete na stránkách zpravodaje. Přeji krásné
jarní dny.
Ladislav Chlupáč

SOLIDARITA

Dobrovolníci jsou nepostradatelní
Nepostradatelnými pomocníky při zajišťování
potřeb ukrajinských občanů a organizování
jejich volného času jsou dobrovolníci.
„Řada z nich se zapojila okamžitě, protože byli
zvyklí pomáhat již z doby covidové,“ uvedla koordinátorka dobrovolnického centra města Ladislava Čelková. Nabízejí ve volném čase společné
plavání, cvičení, vaření, ale i procházky apod.
Volnočasové aktivity jsou totiž lidmi sužovanými
strachem o své blízké na Ukrajině a nejistotou
z budoucnosti vítané. Hlásit se mohou další
zájemci o dobrovolnictví. A to prostřednictvím
formuláře „Kamarád pro Ukrajinu“, který naleznou
na webu města v sekci věnované pomoci Ukrajině. „Bude-li poptávána aktivita, kterou nabízejí,
hned se ozveme,“ dodává Ladislava Čelková.
S organizací těchto aktivit, konkrétně v bývalé vojenské ubytovně v Purkyňově ulici, pomáhá
i Naděje, tedy další nezisková organizace působící ve městě. „Zjišťujeme konkrétní potřeby lidí,

ptáme se, co by je potěšilo a podle toho reagujeme. Služby nabízí i Centrum duševního zdraví
pro děti a mládež Terezín,“ informovala vedoucí
litoměřické pobočky Naděje Petra Smetanová.
Spolupracuje i Diakonie ČCE, která v Čajovně
Hóra otevřela centrum pro děti uprchlíků. Každý
den ho navštíví zhruba 15 dětí různého věku.
Personál zajišťují zatím dobrovolnicky dvě ukrajinské ženy, litoměřické středisko chce ale obě
co nejdříve zaměstnat. V současné době hledá
zdroje na jejich financování. V budoucnu Diakonie nabídne i aktivity pro maminky.
Dobře cílené volnočasové aktivity mají příznivý dopad na psychiku více než tří stovek
Ukrajinců, z nichž naprostou většinu tvoří ženy
a děti. Ocitli se v cizím prostředí, bez přátel, bez
prostředků, začínají se poohlížet po zaměstnání
a děti potřebují začlenit do mateřských a základních škol. Situaci přitom komplikuje jazyková
bariéra. I v těchto směrech již jsou Litoměřice
připraveny pomoci.
Eva Břeňová

Vlna solidarity na pomoc Ukrajině byla obrovská, a
to i mezi školami. Mnohé z nich pořádaly prodejní
akce výrobků žáků, přičemž výtěžek zasílaly na účet
charity. Například ZŠ B. Němcové ve spolupráci
s Městskými kulturními zařízeními připravila v Jiráskových sadech vystoupení pěveckých sborů „Děti
dětem“. Do pokladničky lidé naházeli 46 tisíc korun. Již
v prvních dnech války odjížděly na ukrajinské hranice vozy stavební firmy BigMat s materiální pomocí darovanou vámi, občany. Na Mírovém náměstí
se uskutečnily dvě protiválečné demonstrace. Děkujeme všem.
/eva/, foto: Karel Pech
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DOPRAVA

CYKLISTIKA

MĚSTSKÁ DOPRAVA

Od Labe do centra
dojedete plynuleji

Autobusy zastaví na znamení,
možná zajedou i ke koupališti

Cykloturisté mají od konce února
snazší cestu z cyklostezky, případně od cyklověže na Mírové
náměstí. Nově totiž díky umístění
dopravní značky nemusejí jezdit
až na okružní křižovatku nebo
kolo vést, ale mohou využít
chodník v lokalitě Mezibraní poblíž
historické Bašty. „Je to první krok
k záměru města umožnit cyklistům plynulý průjezd od Labe až
do centra města,“ vysvětlil Lukas
Wünsch, místostarosta. /tuc/

Několik novinek v nejbližší době
město chystá v městské autobusové dopravě (MAD).
Od 1. července budou zastávky
pouze na znamení, tudíž autobusy nebudou zbytečně zastavovat, pokud uvnitř cestující
nestiskne tlačítko nebo pokud
na zastávce nebude nikdo stát.
V řešení je zajíždění linek ke
koupališti, což by mohlo ulevit
v horkých dnech přetíženému
parkovišti, a žádost zaměstnanců nemocnice související s lepší
návazností ranních spojů.
Novinka se zastávkami na znamení je již schválena. Město si od
ní slibuje zejména větší plynulost
dopravy. Dojde ke zkrácení dojez-

dových časů a doprava po městě
tudíž zrychlí.
„Zajíždění autobusů ke koupališti na Písečném ostrově
v letních měsících řešíme. Největším problémem je místo, kde
by se mohly otáčet. Nyní se snažíme vymyslet, jak by to bylo možné
technicky, dopravně i organizačně
vyřešit. Ale myšlenka, že by lidé
ze sídlišť mohli nechat své vozy
doma a dopravit se na koupaliště
i zpět MAD, je zajímavá,“ vysvětlil
místostarosta Lukas Wünsch.
Dalším podnětem v řešení je
žádost zaměstnanců nemocnice
na úpravu jízdního řádu týkající
se příjezdu ranního spoje. Řada
z nich totiž nestihne včas „doběhnout“ ze zastávky na pracoviště.

„Zde záleží, jak se podaří posunout
celý jízdní řád a zda takový krok
neovlivní návazné spoje jinde po
městě,“ doplňuje Lukas Wünsch.
Zájem o MAD roste. Ještě
před pěti lety placená doprava převážela měsíčně kolem
10 tisíc cestujících. Když začal
po Litoměřicích jezdit v červenci roku 2019 dopravce Autobusy Karlovy Vary a počet linek
se rozrostl na čtyři, byl měsíční
průměr zhruba 30 tisíc. Nyní je
to cca 40 tisíc cestujících. „Nejvyšší čísla byla zaznamenána
v lednu roku 2020, kdy se alespoň
jednou z linek svezlo kolem
50 tisíc lidí,“ doplnil Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství MěÚ. Radim Tuček

NOVÝ STROJ

Opravit díry už lze i v zimě
Technické služby města (TSM) mohou nově opravovat výtluky celoročně. Zakoupily totiž technologii Infraset, která umožňuje i v zimních
měsících spravit poničené silnice „horkou“ metodou.
„V minulosti jsme přes zimu výtluky opravovali pouze tzv. studenou
balenou, což je položení asfaltu bez zahřívání. Tyto výspravy však
nevydržely déle než několik týdnů,“ vysvětlil Petr Kurc z TSM. „Přes
zimu se výtluky moc neopravují, nicméně my teď máme možnost ty
nejhorší podle potřeby renovovat,“ doplnil Petr Kurc.
TSM využily výhodnou nabídku a zařízení zakoupily za 175 tisíc
korun. V ceně jsou kromě dvou infrazářičů také přívěsný vozík s krycí
plachtou, řezačka, fukar, povinná výbava, dopravní značení, vysokoteplotní penetrace, nářadí pro asfaltování i sedm dvacetikilových směsí
asfaltu. Infrazářiče fungují na propanbutanových bombách, které vydrží
až osm hodin, což je velká výhoda.
/tuc/

Nový stroj Technických služeb města v akci.

Foto: Radim Tuček

28. ŘÍJNA A POKRATICKÉ ZÁVORY

Město chce nejen pro děti bezpečnější křižovatky
Dvě křižovatky, kudy chodí děti do škol,
mají být v dohledné době bezpečnější.
Přípravou stavebních úprav reaguje
radnice na požadavek občanů, který zazněl na podzim v průběhu diskusního
fóra představitelů města s veřejností
v lokalitě Severozápad, v ulici Heydukova.
Jedna z nich kříží ulice Plešivecká a 28. října.
Na místě se nachází večerka, naproti níž je
hostinec známý jako Motodůl.
„Chybí tu vodorovné značení, odbočovací pruhy, místa pro přecházení. Rozšířením
chodníku před večerkou i na protější straně a
instalací vodicích prvků dojde k požadovanému zvýšení bezpečnosti jak na křižovatce, tak
i směrem k železničnímu přejezdu v této ulici,“
vyjmenoval chystané úpravy radní Filip Hrbek
s tím, že návrh řešení připravil odbor územního rozvoje ve spolupráci s odborem dopravy
a silničního hospodářství městského úřadu.

Díky stavebním úpravám by mohla být ještě
letos bezpečnější křižovatka v ulici 28. říjína.

Pokud situace dovolí, mohla by být rekonstrukce provedena ještě letos. Záměr však
brzdí několik faktorů. „Rádi bychom úpravy
zrealizovali okamžitě, nicméně to není možné.
Narážíme na přetíženost firem či v současné
době velmi drahý stavební materiál. Pokud

bychom letos nestihli provést celou stavbu,
chceme alespoň vytvořit vodorovné dopravní
značení, které jí bude předcházet,“ doplnil Filip
Hrbek.
Úpravy jsou v plánu také na frekventované křižovatce u pokratických závor.
Šestisměrové rozcestí s vlakovou tratí uprostřed je nejrušnější dopravní místo ve městě.
V poslední době zde v rámci zvyšování bezpečnosti došlo k instalaci dopravního značení a umístění kolíků. „Do ideálu to má však
ještě hodně daleko. Podařilo se nám tedy
alespoň do budoucna dohodnout umístění
semaforů sladěných se světelným systémem
železničního přejezdu, s cílem posunout o
stupeň výš bezpečnost chodců i řidičů.
Krajský úřad tento krok zakomponoval do
Ústeckým krajem připravované výstavby
přivaděče, který má končit právě u pokratických závor,“ vysvětlil Filip Hrbek.
Text a foto: Radim Tuček
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OPATŘENÍ

Balisety brání špatnému parkování
Město nadále bojuje s neukázněnými řidiči.
V poslední době vyřešilo na několika místech
problémy se špatným parkováním instalací
fyzických zábran. Městská policie provádí
kontroly při pravidelných obchůzkách a varuje před pokutami až do výše 50 tisíc korun.

permanentně rozjezděná zeleň na parkovišti
u Jiráskových sadů, poblíž Centrální školní
jídelny. Zákaz zastavení není dodržován a
dřevěné zábradlí se stalo terčem vandalů.
„V minulých dnech jsme měli setkání s architektem a dojde k osázení celého travnatého pruhu nízkými křovinami a květinami,
které budou chránit betonové kvádry vysoké tak, aby se nedaly překonat. Pokud
to půjde, zkusíme zde vyčlenit i místo pro
otočení vozidel. Část porostu od začátku Svojsíkovy ulice pak bude omlazena
a nově osázena, okraj vozovky zarovnán. II
zde umístíme fyzické zábrany znemožňující vjezd vozidel,“ dodává Lukas Wünsch.

Problém s parkováním na chodníku u Kina Máj
má vyřešit umístění zábran. Vizualizace: MěÚ

Balisety nově brání v neoprávněném parkování
řidičům v Lidické ulici. V tomto místě totiž
neprojel vůz městské autobusové dopravy.

V Lidické ulici v minulých dnech pracovníci Technických služeb města umístili tzv.
balisety, aby nedocházelo k pravidelnému
blokování průjezdnosti komunikace. „V tomto místě měli problémy s průjezdem hlavně
řidiči dodávek zajišťujících zásobování
a městské autobusové dopravy, kteří museli
jezdit i po chodníku. Bohužel ani dvojí zákaz
parkování v tomto místě, konkrétně formou
svislé dopravní značky i značení na silnici,
neodradil některé řidiče od parkování,“ vysvětluje Lukas Wünsch, místostarosta města.
Dalším místem, kde si město pomohlo
instalací fyzických zábran, je v minulosti

řidičů je neskutečná. Na chodnících parkují
celými vozy, a dokonce se nezdráhají obsadit
automobily celou autobusovou zastávku těsně
před příjezdem autobusu. I když jej vidí, stejně
neodjedou,“ pozastavuje se nad neohleduplným
chováním některých řidičů místostarosta.

Úpravy čekají i toto místo u Jiráskových sadů,
kde řidiči špatným parkováním ničí zeleň.

Problémy jsou i v Palachově ulici, kde špatně
parkující auta ničí ostrůvky se zelení. Na jednom
z nich, u restaurace Johannahof, byl proto
umístěn betonový květináč a stojan pro kola.
Obdobné nešvary se objevují i u Kina Máj, kde
budou instalovány zábrany. „Drzost některých

Městská policie umístění fyzických zábran
vítá. „Řidiči nedodržují pravidla velice často,
riziko finančního postihu některé zřejmě neodradí. Strážníci takové počínání kontrolují při
pravidelných obchůzkách města,“ sděluje velitel Městské policie Litoměřice Ivan Králik. „Je
potřeba upozornit, že za parkování na místech
k tomu neurčených, například na trávníku, může
hrozit peněžitý trest za neoprávněný zábor až
do výše 50 tisíc korun. Navíc platí, že pokud
řidič zaparkuje na veřejném prostranství opakovaně, může být potrestán pokutou až 75
tisíc korun. Podobný prohřešek se dá dohledat snadno, neboť po celé republice funguje
registr přestupků,“ upozorňuje na možné sankce Ivan Králik.
Radim Tuček, foto archiv

OPRAVY

Dómská bude do srpna uzavřena
Dómská ulice bude od dubna
do konce srpna dopravě neprůjezdná. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která
se týká i Dómského náměstí.
Do hospice se v uvedeném období nejjednodušeji dostanete
přes areál Domova pro seniory
na Dómském pahorku, na Dóm-

ské náměstí pak Máchovou ulicí.
„Investorem akce je Severočeská vodárenská společnost,
jejíž povinností bude po ukončení výkopových prací uvést
do původního stavu povrchy
chodníků i komunikace,“ informovala vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu
Venuše Brunclíková.
/eva/

komunikace

Mládežnickou ulici čekají opravy Modernizace zastávek pokračuje
Opravy dvou ulic jsou v současné době plánovány pro tento rok.
Od 1. dubna do 30. června proběhnou opravy v ulici
Mládežnická na sídlišti Cihelna. „Rekonstrukcí projde
dešťová kanalizace, dojde
k rozšíření parkovacích ploch
a nové zde budou chodníky
i povrch silnice,“ vyjmenoval Vác-

lav Blecha, investiční technik odboru územního rozvoje městského úřadu. K parkování lze v tomto
období využít nově zpevněnou
plochu v Liškově ulici.
V druhém případě se opravy
týkají ulice Jasanová na Miřejovické stráni. Zde půjde již
o druhou etapu prací zahrnující
opravý dlážděných povrchů. V
současné době je vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby. /tuc/

Autobusová zastávka pod lávkou u Družby letos projde opravou
a stejně jako ta v protisměru nabídne cestujícím větší komfort.
Celkem by mohly být letos modernizovány tři zastávky. „Již před
více než rokem jsme postavili tři moderní prosklené zastávky, dvě
u pošty a jednu právě u Družby. Letos chceme v nastoleném trendu
pokračovat,“ uvedl místostarosta Lukas Wünsch. Vytvořením zálivu
dojde k zapuštění zastávky více do terénu, čímž se zvýší bezpečnost
i komfort cestujících. „I tato zastávka bude zastřešena,“ doplnil radní
Filip Hrbek. Místa stavby dalších prosklených zastávek budou předmětem jednání. V současné době je díky příznivému počasí již ve fázi
dokončení výstavba nové zastávky v ulici Žernosecká na příjezdu do
Litoměřic (viz foto).
Text a foto: Radim Tuček
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Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011
„Změna vlastníka teplárny může mít
nedozírné následky“
Měli bychom začít cháp a t myš l e n k u e n e rge tické soběstačnosti velmi sobecky, na úrovni
domácnosti a místní komunity. Pro zajištění dostatku
tepla a elektřiny v každém
litoměřickém bytě, třídě,
obchodě nebo kanceláři
musíme přijmout takovou
strategii a opatření, aby obstály při jakémkoliv vývoji.
Majitel litoměřické teplárny MVV se ji
rozhodl prodat. To může mít velký vliv na
cenu tepla pro 70 procent litoměřických
domácností. Změna majitele také může
(i když nemusí) zcela zásadně ovlivnit právě
projekt energetické soběstačnosti města.
Geosolární zdroj, který je situován v areálu
kasáren u Zahrady Čech, počítá s napojením
na stávající teplovod spravovaný právě výtopnou. Nový majitel nemusí mít pro tento
projekt pochopení. Ruská agrese na Ukrajině
pravděpodobně způsobí to, že plyn jako překlenovací zdroj tepla a energie bude ještě
méně ekonomický.
Spalování uhlí již brzy nebude možné.
Paradoxně tak Zelený úděl dává ještě větší
smysl, než před pár týdny. Zastupitelstvo
většinově podporuje plán na odkoupení teplárny. Jak je takový podnik reálný, je těžké
říci. Možná společně s některou z velkých
energetických firem. Otevírá se diskuze
nad postavením spalovny odpadu, která
by fungovala jako další článek výroby tepla
a energie. Obavy ze znečištění nejsou na místě
- emise spalovny jsou nicotné, ve srovnání
s ekologickou zátěží dnešní teplárny. Na
jaře 2023 spustíme další část fotovoltaické
energie v kapacitě 0,3 MW. Nicméně postup
se mi jeví jako pomalý. Do plánování a rozhodování je zapojeno velmi málo lidí. Projekt
se připravuje bezmála 20 let a tempo se příliš
nezrychluje, ačkoliv by zatraceně mělo!

PhDr. Filip HRBEK / ODS
„Život má i druhou stranu mince“
Text píši 17. den od začátku barbarské ruské
invaze na Ukrajinu. Věřím, že pravda musí zvítězit nad propagandou
a úcta k lidským bytostem
musí pomoci ochránit ty,
kteří prchají proto, aby zachránili sebe a své blízké
před kulkami nebo žaláři.
Války rádi umisťujeme na druhou stranu
mince našich životů, protože ty se většinou snažíme spojovat spíše s radostí
a štěstím. Přesto války k lidskému rodu patří
stejně jako fakt, že člověk není nesmrtelný.
Mezi věci, které rádi dáváme na druhou
stranu mince, jsou i hřbitovy. Místa, kam se
nechodí za radostí. Místa, kam se chodí vzpomínat. Jen málo lidí se na hřbitov dívá rádo,
a proto jsou oddělovány vysokou zdí. Ale je
to tak správně? Neměli bychom spíše bez

smutku a s mírnou pýchou pohlédnout na
místa odpočinku těch, kteří celý svůj život
pracovali, aby se jim, ale i lidem v rodině,
v práci, ve městě nebo i v regionu žilo lépe?
Jako historik si myslím, že měli. Bez našich
předků bychom neměli to, co máme dnes.
A z tohoto důvodu bychom neměli my živí
zapomínat na mrtvé.
Na litoměřickém hřbitově je přes 8 000
hrobů od obyčejných pracovitých lidí po
osobnosti všech oborů lidské činnosti. Již
před dvěma lety jsem začal všechny kolem
sebe přesvědčovat, že je potřeba našemu
hřbitovu věnovat větší pozornost. A navzdory tomu, že není populární dávat „peníze
živých“ do péče o hřbitov, který živí nepotřebují, jsem podporu našel. Výsledkem
bude v tomto roce investice třičtvrtě milionu korun do oprav a renovací nad běžný
provozní rozpočet hřbitova. Zároveň jsme zahájili odborný průzkum, který povede jednak
k p ře h l e d u u m ě l e c ké h o d n o ty h ro b e k a h ro b ů , a l e ta ké k d o ko n čení detailní evidence padlých
z I. i II. světové války, kteří jsou na našem
hřbitově uloženi ve válečných hrobech.
Zjištění umělecké hodnoty nám pomůže
určit, která hrobová zařízení je potřeba zachovat a přesněji je ocenit. Evidence padlých nám pak umožní nejen zjistit a zveřejnit
jména více jak tisíce padlých z různých zemí
Evropy, ale také nám usnadní získat finance
na náležitou péči o tyto padlé. Na druhou
stranu mince života bychom zapomínat
neměli.

Jaroslav RŮŽIČKA / KSČM
„Litoměřice trpí historickou křivdou“
Byt’ přes naše město vedou dvě železniční tratě,
ani jedna neumožňuje přímé
vlakové spojení s Prahou.
Situace je o to bizarnější,
že jiná, podstatně menší
města v bývalém litoměřickém okrese toto spojení
zajištěné mají. To vnímám
jako historickou křivdu, která
se v budoucnu ale může napravit. Aktuálně
se totiž připravuje výstavba další železniční
tratě, která může vést přes katastr města
Litoměřice, tentokrát ale již tratě vysokorychlostní (dále jen „VRT“). Konkrétně spojení
Praha – Ústí nad Labem – Drážďany.
Díky velkému zkrácení cestovní doby se
VRT zpravidla stává páteří dopravy tam, kde
je vystavěna. Na vysokorychlostní vlaky pak
navazuje další veřejná doprava, včetně MHD.
Řada cestujících také přijede k železniční
stanici autem nebo na kole, což má pro změnu
pozitivní vliv na snížení počtu automobilů v
cílové destinaci.
Zatímco ve vyspělých zemích rychlovlaky
jezdí již mnoho let, ČR je v této věci stále
zoufale pozadu. Ostatně již i v některých
evropských státech jezdí vlaky rychlostí
300 km/h. Díky tomu začínají rychlovlaky
na středních vzdálenostech konkurovat
dokonce i letecké dopravě! K VRT patří ale
i rychlé regionální expresy, které značně
zrychlují každodenní dojíždění za prací nebo
vzděláním do velkých měst. A to je věc,
která by mohla pozitivně ovlivnit i naše
město. Litoměřičanům by totiž rychlé přímé

spojení s Prahou přineslo četné benefity.
Nejen jako spojení s hlavním městem, ale
i jako napojení na mezinárodní železniční síť.
Otázkou je, zdali nápravu současného
stavu přinese právě plánovaná VRT. Z veřejně
dostupných zdrojů se totiž uvažuje o terminálu v Ústí nad Labem jako krajském městě
(což je zcela v pořádku) a dále, paradoxně,
o terminálu v Roudnici nad Labem. Tedy ve
městě, které na rozdíl od Litoměřic přímé železniční spojení na Prahu má, i přes to, že má
jen cca polovinu obyvatel. Město Litoměřice
si ale také přímé železniční spojení s Prahou
zaslouží.“

Ing. J. HRKAL / Str. zelených
„Projekty, projekty... a co z toho
mají občané města?“
Město Litoměřice se často
chlubí množstvím úspěšných
projektů realizovaných
v uplynulých letech. Jde
o realizaci akcí s částečným,
často i s významným přispěním různých dotačních
titulů. Určitě je to na první
pohled skvělé uspořit vlastní
prostředky města a využít dotací z fondů EU
nebo našeho státu.
Důležité je pečlivě promýšlet, jaké akce
z dotačních titulů chceme realizovat. Zda je
město skutečně potřebuje, jestli si ho přeji
naši občané, jak bude zhotovené dílo provozováno, kým a za jakých finančních nákladů.
Máme zde celou řadu úspěšných projektů,
které se povedly městu realizovat - ze všech
uvedu například pěkné autobusové nádraží
(pokud pomineme opravdový „tankodrom“
při vjezdu na něj, na který už asi dotační
prostředky nedosáhly).
Rád bych se zastavil u dvou velkých
projektů v bývalém pivovaru. Prvním je již
zrealizovaný nový pivovar, který je provozován vybraným nájemcem. Když se v roce
2014 rozhodovalo, co v opuštěném objektu
vybudovat, bylo svoláno setkání s občany
k veřejnému projednání navrhované studie.
Vedle příznivců obnovy pivovaru byla většina veřejnosti pro občanské využití, zejména
pak pro volnočasové aktivity občanů Litoměřic nebo turistů, kteří nemají ve městě
v případě špatného počasí žádnou možnost
trávení volného času. Prostor pro komunitní
setkávání, lezecká stěna, sladkovodní akvárium, sál... Nápadů bylo hodně, nakonec vedení
města rozhodlo a máme další pivovar.
V současné době je připravena realizace obdobného projektu, tedy rekonstrukce zbylé části bývalého pivovaru na objekt
k pronájmu pro potravinářskou výrobu. Předpokládaná cena je 121 mil. Kč, přislíbená
dotace 60 mil. Kč, přičemž se předpokládá
navýšení konečné částky, zejména vlivem
velké inflace. Opět se nabízí otázka – je
to opravdu v zájmu občanů města? Víme
o eventuálním zájemci o pronájem, nezůstane
nový krásný objekt prázdný? Nebylo by lepší
investovat do občanské vybavenosti (např.
hřiště, bydlení, základní umělecká škola...).
Zatím si současné vedení města prosadilo svou. Uvidíme, i když osobně je mi z toho
smutno (60 možná 80 nebo 100 mil. Kč by
určitě šlo využít lépe).

INFORMUJEME
ENERGIE HOLDING

ENERGIE

Dodavatel tepla avizoval
odchod z energetického trhu
Německá firma MVV Energie AG avizovala, že opustí
český energetický trh. Podle
informací, které se již objevily
v některých médiích, spouští prodej české společnosti
MVV Energie CZ, pod níž spadají firmy, jež poskytují služby
ve čtrnácti českých městech.
Patří mezi ně i Energie Holding
(dále jen EH), která v Litoměřicích zásobuje teplem zhruba
třetinu domácností, celkově
pokrývá spotřebu tepla ve
městě ze zhruba 70 %. Jejími
zákazníky jsou přitom vedle
domácností a firem i městem
zřizovaná zařízení jako školy,
kulturní a sportovní objekty a
další instituce sloužící veřejnému zájmu, včetně nemocnice.
Navíc město ve spolupráci s ní
chystá rozvojové energetické
projekty.
Situací se zabývali radní i za-
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stupitelé města. Starosta Ladislav Chlupáč odeslal vedení
společnosti dopis, ve kterém
vyjádřil znepokojení a obavy
o budoucnost systému centrálního zásobování teplem,
pokud by přešel pod kontrolu
jiného majitele. Ten totiž nemusí mít shodné zájmy na dalším
rozvoji centrálního zásobování
a jeho transformaci na obnovitelné zdroje energie, ani na
dalších aktivitách týkajících se
komunitní energetiky.
Na projekt komunitní energetiky již dokonce město obdrželo
dotaci z Modernizačního fondu
EU. Momentálně se připravuje
výběr dodavatele a realizace je
plánována na příští rok. Experti
z EH se na tomto projektu podílí
a společnost EH v této souvislosti zahájila proces majetkového vstupu do městské akciové
společnosti nákupem 40% podílu akcií, aby spolupráce byla

i formálně ukotvena a mohla se
dále prohlubovat. „Tento proces
loni začal a v dubnu měla být
akvizice schválena městským
zastupitelstvem. Raději ji ale odložíme,“ upozornil místostarosta
Karel Krejza.
Kromě vedení společnosti
oslovili Litoměřičtí i starosty
měst, jichž se případný odchod
MVV Energie AH z českého trhu
dotkne, s výzvou ke společnému postupu. „Z našeho pohledu by Ministerstvo průmyslu
a obchodu mohlo zvážit institucionální podporu městům, která by uvažovala o případném
odkupu soustav CZT a rovněž
vytvoření speciálního finančního
nástroje, jenž by městům mohl
poskytnout výhodné úvěrové
rámce pro takovou strategickou
a dlouhodobou investici,“ nastínil možnosti místostarosta
Karel Krejza.
Eva Břeňová

Tisícům domácností
hrozí odpojení
V polovině dubna hrozí všem odběratelům energií od dodavatelů
poslední instance (DPI), kteří dosud nemají uzavřenou standardní
smlouvu, neoprávněný odběr
energií a následné odpojení od
dodávky plynu a elektřiny. K DPI
se po říjnovém krachu Bohemia
Energy nechtěně dostalo cca
900 tisíc klientů této společnosti.
„Domácnosti, které jsou takto
ohroženy, budou přímo kontaktovány úřadem práce s cílem
upozornit je na možné řešení
jejich situace a možnosti pomoci
od státu. Úřad práce je připraven
udělat v tomto ohledu maximum,
aby odchytil co největší počet
těch, kteří by se kvůli odpojení
od energií ocitli v hmotné nouzi,“
informovala obce dopisem Iva
Merhautová, náměstkyně pro
řízení sekce sociálního pojištění
a nepojistných dávek Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR.
Aktuálně se jedná o zhruba
šest tisíc odběratelů plynu a celkově o 30 000 odběratelů plynu
a elektřiny.
/tuc/

ZVÝŠENÁ ÚMRTNOST

Hřbitov potřebuje navýšit kapacitu
Původní odhady vzaly za své. Dalších
pět až šest let kapacita městského hřbitova nevystačí. Epidemie koronaviru
a s ní spojený zvýšený počet úmrtí odhad
doby zkrátily přibližně na dva roky.
Územní plán města počítá již mnoho let s budoucím rozšířením plochy hřbitova ve směru na severozápad a na východ. Vzhledem
k tomu, že se v místech za severozápadní
hřbitovní zdí nacházejí hromadné hroby z konce 2. světové války, je preferováno rozšíření
východním směrem. Pozemek za východní
hřbitovní zdí město v současné době pronajímá Českému zahrádkářskému svazu (ČZS).
„Jedná se o plochu o rozměrech cca 25x140
metrů, která je v územním plánu již od roku
2009 určena k budoucímu rozšíření hřbitova.
O tom, že k tomuto rozšíření zhruba za dva
roky dojde, byl ČZS informován,“ poznamenal
městský radní a historik Filip Hrbek.
Zhruba 150 hrobů, o které se stará město
prostřednictvím Technických služeb města,
patří významným osobnostem spjatým
s historií města. Další hrobová zařízení mají
uměleckou hodnotu. „Zároveň je část hrobů
pronajata tzv. na věčné časy, což znamená,
že v součtu s několika sty hrobovými místy
nemůžeme nijak nakládat, ačkoliv není kromě
města nikdo, kdo by se o ně staral,“ vysvětil Filip Hrbek. „V současné době už nemáme téměř
žádné volné kapacity, ale díky přesunům uvnitř
hřbitova se ještě daří určitá dodatečná místa
vytvářet. Zároveň nám pomáhají i občasné

O umísťování uren do kolumbárií je v současné
době velký zájem. Na litoměřickém hřbitově
tak město plánuje navýšit kapacitu nejen
hrobů, ale právě i kolumbárií.
Foto: Anna Hrochová

dary od bývalých Litoměřičanů. Například
nyní se vzdal rodinné hrobky ve prospěch

města jeden německý občan, původem
z rodiny českých Němců, díky čemuž získáme
přibližně dalších deset míst,“ doplnil Filip Hrbek. Také od biskupství dostalo město darem
část hřbitova s hrobovými zařízeními. Ta jsou
však staršího data a nejprve je čeká průzkum
umělecké hodnoty. Biskupství však má i nadále na hřbitově svoji část, o kterou se stará.
Město chce investovat i do celkového stavu
hřbitova. Je potřeba revitalizovat cesty, zeleň
i samotná hrobová místa a historicky či
umělecky cenné hrobky. Letos je v rozpočtu
připraveno 750 tisíc korun. „Máme zadán průzkum umělecké hodnoty hrobových zařízení,
důležitý pro další rozhodování. Ať už kvůli případnému prodeji nebo rozebrání a jejich nahrazení kolumbárii či urnovými hroby, o které
je stále větší zájem,“ poznamenal Filip Hrbek.
V dlouhodobém plánu je také stavba nové
obřadní síně, neboť ta stávající kapacitně ani
technologicky nestačí. „Máme architektonický
návrh na stavbu další síně a opravu té současné. Obě by byly klimatizované a vzniklo
by i dalších cca deset parkovacích míst. To je
však nyní pouze výhled do dalších zhruba deseti či patnácti let,“ uzavřel radní Filip Hrbek.
Městský hřbitov byl založen v roce 1790
a patří k těm starším v Čechách. Vznikl zrušením pěti různých hřbitovů ve městě (například na Kostelním náměstí). K přesunu
za město došlo v rámci josefínských reforem jako součást ochrany před epidemiemi. Hrobových míst je zde téměř osm tisíc.
Radim Tuček
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SOLIDARITA

ROZHOVOR

„Bílý anděl“ z Litoměřic pomáhá v Ugandě
Jako dobrovolník jezdí do dětské nemocnice
a porodnice Whisper v Ugandě již šest let.
Založila pro ni nadační fond. S heslem „zdraví
pro všechny“ pomáhá dětem, nezáleží přitom
na jejich finančních možnostech, už vůbec
ne na barvě pleti. Markéta Malecová, dnes
již lékařka z Litoměřic, za svou dobrovolnou
činnost získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádný čin studentů.

Místní lidé naši pomoc velmi oceňují. Kolikrát na mě volali “bílý anděl”, když jsme přijeli do odlehlé vesnice. Stále jsou v Ugandě
místa, kde není lékařská péče dostupná, a tak
jsou místní vděční, když za nimi přijedeme.
Zažila jste v praxi nelehké momenty únavy,
vyhoření? Co vás u této práce udrželo?

Markéto, říkáte, že humanitární činnost a
medicína jsou vaší vášní. Bylo to tak vždy?
Afrika byla vždycky mým snem. Na úplně
první myšlenku o tom, že bych mohla někdy
jet pomáhat do Afriky, mě přivedly reklamy
UNICEF už někdy na základní škole. Přišlo
mi nefér, že má dítě narozené v Africe nesrovnatelně těžší výchozí situaci ve srovnání
s dětmi narozenými u nás. To by přeci nemělo rozhodovat o tom, jaký osud dítě čeká.
V tu chvíli to bylo spíš takové nereálné přání.
Rozhodnutí stát se lékařkou jsem udělala
až na střední škole. To bylo ale spíš ze zájmu
o lidské tělo, chemii a jak to všechno vlastně
funguje. A během kariéry lékařky se celou
dobu ujišťuji, že to bylo správné rozhodnutí.
Jsem moc ráda, že jsem mohla tyhle svoje
dvě vášně spojit dohromady a vyjet do Afriky
jako dobrovolník už coby studentka medicíny.
Jak dlouho se dobrovolnictví v Africe reálně
věnujete?
Poprvé jsem se vydala do Ugandy v roce
2017 jako medik-dobrovolník, pomáhala
jsem v nemocnici se sesterskými pracemi,
převazy, asistovala u operací a porodů. Velmi mě překvapilo, jak moc užitečného jsem

Markéta Malecová v ugandské dětské nemocnici
Whisper.
Foto: archiv

v nemocnici mohla udělat s tak málo zkušenostmi, a to pro mě bylo velkou motivací.
Poté jsem se do Ugandy pravidelně
vracela jako studentka i jako lékařka
a v roce 2019 jsem pro nemocnici založila
nadační fond, abych ji mohla podporovat, i
když zrovna nejsem na místě.
Můžete nemocnici Whisper trochu přiblížit?
Nemocnice poskytuje kvalitní a dostupnou
lékařskou péči těm, kteří by si ji jinak nemohli
dovolit. Řídí se totiž heslem: Zdraví je pro
všechny. Má české kořeny, a tak jsem moc
ráda, že se o ní díky mně Češi dozvěděli
a mohou ji také podpořit.

První dny v nemocnici byly pro mě velkým
šokem. Zažila jsem resuscitaci malého dítěte,
viděla jsem svůj první porod a vyřezávala jsem
písečné blechy dětem v džungli. A to vše během jediného týdne. Dosud, po téměř šesti
letech, je pro mě každý výjezd do Ugandy emocionální kolotoč plný radosti z propuštění pacientů, tradičních oslav a zábav, ale i smutných
osudů podvyživených dětí, probdělých nocí u
ventilátorů. To dá člověku zabrat.
Tak je to ale v medicíně na celém světě. V nejtěžších chvílích mi vždy pomáhá
vzpomenout si na důvod, proč jsem začala, a vybavit si tu počáteční motivaci
a nadšení, které nechci, aby se vytratilo.
Začínala jste jako studentka medicíny, dnes
je z vás již promovaná lékařka. Chcete se
dobrovolné činnosti věnovat i nadále?
Svou lékařskou kariéru právě začínám. Je
to velmi náročné udělat si několik měsíců čas
na dobrovolnický výjezd do Ugandy. Už to není
tak snadné, jako tomu bývalo během studia.
Whisper ale určitě neopustím, ve vedení nadačního fondu plánuji pokračovat,
díky tomu můžu nemocnici pomáhat i na
dálku finančně, materiálně i personálně
po celý rok. A hned jak to bude možné,
vyjedu zpět do své milované Ugandy.
Anna Hrochová

POMOC V KENI

Školáci učí africké
děti soběstačnosti
Více než 250 keňských dětí se za
pomoci dětí z Litoměřic naučilo
pěstovat zeleninu, ovoce a další
plodiny, které jim v budoucnu
mohou zajistit obživu. Školní
tréninkové farmy v Keni totiž
podporují litoměřické základní
školy U Stadionu a Masarykova
spolu s městem Litoměřice,
a to prostřednictvím neziskové
organizace ShineBean.
V uplynulém roce tak z Litoměřic na podporu afrických rodin
putovalo 90 tisíc korun. „Město
Litoměřice přispívá na tento
projekt částkou 50 tisíc korun
ročně. Základní školy organizují
benefiční akce s žáky. V Masarykově ZŠ pečou děti již tradičně

fairtradové muffiny, které následně prodávají. V roce 2021
takto získaly 10 246 korun. Na ZŠ
U Stadionu zase pořádají sbírku,
do které se zapojuje celá škola.
V roce 2021 škola vybrala pro
děti v Africe 29 605 korun,“
upřesnila Renata Rokůsková,
ředitelka neziskové společnosti
ShineBean o.p.s., která v africké
Keni působí od roku 2006.
Děti, které projdou školení na
tréninkových farmách, mnohdy
následně zakládají vlastní domácí zahrady. Svoji úrodu nabízejí
maminkám k vaření. Pokud se
jim daří, mohou zdravou a levnou
zeleninu a ovoce prodávat i na
místním trhu. Svoje první vydělané peníze obvykle používají pro

Školní tréninkové farmy v Keni.

další studium. Této úrovně již dosáhlo skoro 40 mladých farmářů.
„Za to můžeme poděkovat
městu, učitelům, dětem i jejich
rodičům. Společnými silami pomáháme mnoha africkým dětem
a jejich rodinám překonat chudobu. Mohli jsme takto pro školy
v Keni pořídit například nádrže na

Foto: archiv

vodu, internet, bezpečné dveře,
učebnice, nářadí pro farmu, osivo,
ovocné stromy. Z posledních
sbírek vybudujeme na farmách
chovy drobného hospodářského
zvířectva,“ uzavřela Renata Rokůsková.
Více informací najdete na
webu www.shinebean.org /ahr/

ZAZNAMENALI JSME
PRŮZKUM

PROFESNÍ SOCIÁLNÍ SÍŤ

Radniční zpravodaj občany zajímá.
Chybí informační zdroj pro mladé
Jaké informační kanály preferujete? Jak podle vás komunikuje město Litoměřice? To byly
stěžejní otázky průzkumu komunikace, který v průběhu října a listopadu 2021 oslovil cca
800 občanů města. Odpovědi
povedou k vytvoření Strategie
komunikace města Litoměřice.
„Naše město využívá ke komunikaci s veřejností webové stránky,
Radniční zpravodaj, sociální sítě,
Mobilní rozhlas a služby regionální televize. Nevíme však, jak
tyto informační kanály vnímají
naši občané. Proto jsme přistoupili k průzkumu,“ vysvětlila Eva
Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního
ruchu MěÚ. „Zajímalo nás, kde lidé
nejčastěji hledají aktuality týkající se Litoměřic a zda jim přijde
informovanost ze strany města
dostatečná. Dostali jsme od občanů důležitou zpětnou vazbu i
několik významných podnětů, ze
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kterých hodláme vycházet
při sestavení
strategie kom u n i k a c e ,“
dodala Anna Hrochová, odborný
garant strategie komunikace
projektu LOKAL (Litoměřice Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky).
Z průzkumu kromě jiného
vyplynulo, že přibližně 70 % dotazovaných je s informováním
o dění ve městě spokojeno,
a to nejčastěji občané nad 61 let.
Nejméně spokojeni jsou pak mladí
lidé s věkovým průměrem do 30
let. „Díky průzkumu jsme například
zjistili, že lidé jako jeden z hlavních
zdrojů informací stále využívají
Radniční zpravodaj, a sice lehce
přes polovinu dotázaných. Většina z nich navíc hodnotí pozitivně
jeho obsah, což nás těší. Stejně
tak jsme si potvrdili potřebu rozvoje dalších informačních kanálů, kterými bychom mohli oslovit
mladší věkovou skupinu,“ příblíži-

la některé poznatky Eva Břeňová
a dodala, že na regionálních
zpravodajských webech hledají občané informace o dění
ve městě podle průzkumu
v nižší míře než na oficiálních
informačních zdrojích města.
Strategie komunikace, pro
kterou byl průzkum pomyslným
odrazovým můstkem, má za cíl
přinést městu i jeho občanům
vyšší efektivitu při distribuci informací, o které mají občané zájem,
ale také informací servisních či
krizových. Vždy s ohledem na zájmy konkrétních věkových skupin.
Analýza komunikace města
Litoměřice prostřednictvím dotazníkového šetření je realizována v rámci projektu „LOKAL“ ,
který finančně podpořila Evropská unie z Evropského sociálního fondu v Operačním
p ro g ra m u Z a m ě s t n a n o s t .
Projekt zahrnuje i Portál občana.
Anna Hrochová

TRŽNICE A DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Znovu společně oslavíme Den Země
Litoměřice se připojí k oslavám Dne Země.
Celosvětová událost připomene podstatu ochrany životního prostředí 22. dubna
na Tržnici Felixe Holzmanna a 26. dubna
na dopravním hřišti.
„Den Země se zaměřuje na odpovědnost každého jednotlivce vůči planetě. Je zároveň spjatý

s cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Na tržnici proto
připravujeme ve spojení s tradičními farmářskými
trhy program, kterým tyto cíle připomeneme,“
uvedla za projekt LOKAL (Litoměřice Odpovědně
Kvalitně Atraktivně Lidsky) MěÚ Petra Sýkorová
a dodala, že už samotnou koupí lokálních produktů pomáháme pečovat o naši krajinu.
Den Země oslaví také Rozmarýn. Zajímavý

KORONAVIRUS

Město má profil
na síti LinkedIN
K největší profesní síti na světě
LinkedIN se přidalo také město
Litoměřice. Sociální síť má jen
v České republice více než
1,5 milionu uživatelů. Město
zde bude zveřejňovat aktuální
pracovní příležitosti i zajímavé
projekty.
„Od tohoto kroku si slibujeme
oslovení zájemců o spolupráci
s naším městem prostřednictvím další, efektivní platformy,“ vysvětlila vedoucí Odboru komunikace, marketingu
a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice Eva Břeňová. Na síti LinkedIN
bude město kromě nabídek pracovních příležitostí zveřejňovat
také zajímavé projekty s participací města či zajímavé události
a konference.
Odkaz na LinkedIN profil města
je: www.linkedin.com/company/
město-litoměřice
/ahr/

program připravuje mateřským, základním školám a družinám. „Na dopravním hřišti oslavíme tento svátek přírodovědným programem,
děti budou tvořit v EKO dílně či se seznámit
s živými zvířátky,“ sdělila ředitelka Rozmarýnu
Zuzana Bendová.
Den Země má svou tradici již od roku 1970,
hned o rok později nad ním záštitu převzala
OSN. Česká republika se k němu připojila v roce
1990. V datu 22. dubna se tak každý rok celosvětově pořádají festivaly, workshopy, koncerty
i jiné události připomínající problematiku péče
o životní prostředí.
/ahr/

PŘIPOJTE SE

Kde se testovat a očkovat? Turisté zvou na pochod
Potřebujete se nechat otestovat
nebo naočkovat proti onemocnění covid-19? V Litoměřicích tak
můžete učinit na dvou místech.
První je v prostorách nemocnice.
Očkovací centrum upravilo od 1.
dubna kvůli nižší poptávce provozní
dobu. Nově se očkuje pouze v pátek od 15 do 19 hodin. Centrum se
nachází v pavilonu A (hlavní vstup,
vlevo za podatelnou). Testování
v nemocnici probíhá také v pavilonu A (vstup okolo nemocniční lékárny), a to v pondělí, ve středu a
v pátek, od 8 do 11 hodin. Na oba
úkony se objednávejte na webu
www.nemocnice-lt.cz.
Od 1. dubna je v provozu
nové testovací místo na adrese

Michalská 39, tedy hned vedle
Mírového náměstí. Provozuje ho
firma NutriMed Lab, s.r.o., která
prováděla testování na Zahradě
Čech. „Zájem o testování klesá. Z
tohoto důvodu jsme ukončili více
než roční testování na výstavišti
a přesunuli se do centra města,“
potvrdila Lenka Rychlíčková,
obchodní ředitelka společnosti
NutriMed Lab. Spolupráci se Zahradou Čech si nemůže vynachválit. „Od samého začátku jsme se
setkávali s rychlou reakcí a ochotou řešit možnosti testování pro
občany Litoměřic a okolí. Vše
mělo svůj řád a fungovalo naprosto perfektně. Děkujeme za
skvělou spolupráci,“ sdělila Lenka
Rychlíčková.
/tuc/

Klub českých turistů Litoměřice
se i letos hlásí k tradicím. Po 57.
ročníku Novoročního výstupu na
Radobýl a 48. ročníku Zimního přechodu Dlouhého vrchu se již připravují „43. Litoměřické pochody“.
Akce, která je zařazena do
celostátního kalendáře turistických akcí a podpořena Zdravým
městem Litoměřice, se uskuteční
21. května. Budou připraveny pro
všechny věkové kategorie pěší
trasy od 10 do 30 kilometrů.
Tradiční nejkratší trasa určená
především dětem, jejich doprovodu a seniorům, povede nejbližším
okolím města a bude opět zpestřena aktivními ukázkami, kvízy i
soutěžemi. Jednotlivé trasy za-

vedou účastníky pochodu různě
po okolí Litoměřic. Vystoupáme
na Varhošť, Plešivec, Radobýl, objevíme Krkavčí skály, Hibschovu
jeskyni, projdeme se vinařskou
stezkou u Velkých Žernosek,
parkem Inspirace, kolem zříceniny
hradu Kamýk apod.
Účastníci obdrží v cíli upomínku na absolvovanou akci.
Pochod startuje v 8 hodin
na Mírovém náměstí, kde bude
i cíl. Podrobnější informace o
pochodu a jednotlivých trasách
zveřejníme postupně na plakátech, webových stránkách KČT
Litoměřice a případně na dalších
informačních portálech města.
Klub českých turistů
Litoměřice
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MEZINÁRODNÍ PROJEKT

RICHARD

Cílem je zmapovat
potenciál města

Podzemní vody mají dobré hodnoty

Zmapování geologického potenciálu
města je hlavní náplní projektu, do
nějž se zapojí i Litoměřice.
„Cílem je využít všechna dosud
známá geofyzikální měření z vrtů a
přidat je dohromady k výsledkům
tohoto projektu, který by měl
probíhat tři roky,“ vysvětlil Pavel
Gryndler, vedoucí odboru životního
prostředí městského úřadu.
Do mezinárodního projektu jsou
zapojeni i Slovinci a Rakušané. Litoměřičtí radní již schválili podání
žádosti o dotaci.
/tuc/

NABÍDKA

Kompost nabízí
sdružení obcí
Sdružení obcí pro nakládání
s odpady (SONO), jehož členem
jsou i Litoměřice, nabízí k prodeji
kompost za výhodné ceny. Běžný
typ pytlovaného kompostu stojí
v obchodních řetězcích 545 korun za 200 litrů. SONO nyní za
stejnou cenu prodává desetinásobek, tedy 2000 litrů. Kompost
sdružení zájemcům dokonce za
poplatek přiveze.
/tuc/

2. DUBNA

Ukliďme Litoměřice
opět společně

Pozorovací hydrogeologické vrty
v okolí Úložiště radioaktivních
odpadů Richard procházejí
regenerací. Vrty zároveň vykazují velmi dobré výsledky měření
kvality podzemních vod.
„Na zajištění bezpečnosti úložiště
se podílí mnoho faktorů a systémů. Jedním z nich jsou speciální
vrty, které se nacházejí nejen
na úložišti, ale i v jeho okolí. V
pravidelných intervalech zde
probíhají odběry a měření kvality podzemních vod. Aby vrty
správně fungovaly i nadále, musejí procházet procesem pravidelné
revitalizace,“ vysvětlila Tereza
Kašparová z oddělení komunikace Správy úložišť radioaktivních
odpadů (SÚRAO).
„Podrobné informace a zajímavosti týkající se nejen monitorování úložiště bychom rádi
představili na Dni otevřených
dveří, který máme letos v plánu
opět uspořádat a pozvat na něj
zájemce z Litoměřic a okolí. O
termínu budeme veřejnost včas
informovat,“ dodala Tereza Kašparová.
Od prosince roku 2021 do
konce března 2022 probíhají
v bezprostředním okolí vrtů
terénní práce, jejichž cílem je
regenerace vybraných vrtů
v okolí úložiště. Spočívají
především
v mechanickém vyčištění stěn

Jeden z monitorovacích vrtů se nachází přímo v areálu SÚRAO nad Litoměřicemi. Tam se od loňského roku nachází i nové jezírko na zachytávání důlní
vody vytékající z úložiště.
Foto: Radim Tuček

vrtů a dalších činnostech s tím
spojených. Díky nim je zajištěna
dokonalá funkční způsobilost
všech vrtů tak, aby SÚRAO nadále splňovala vysoké nároky na
bezpečnost Richardu.
Monitorovacích vrtů ve směru
toku podzemních vod je v Litoměřicích celkem osm. „Výsledky
měření jsou dlouhodobě dobré.
Dá se říct, že voda vytékající
přímo z důlních prostor uložiště
má de facto hodnoty pitné vody
a nevykazuje žádnou kontaminaci. Naměřené hodnoty jsou hluboce pod stanovenými normami,“
sdělil Pavel Gryndler, vedoucí

NOVÉ OBRUBNÍKY

Oprava parku pokračuje
Jarní dobrovolnická úklidová akce
Ukliďme Česko se v Litoměřicích
uskuteční 2. dubna. Jak již prozrazuje sám název, jejím cílem je
úklid nelegálně vzniklých černých
skládek a nepořádku v našem
městě, jeho okolí, ale i v celé
republice. Do úklidových akcí se
tak zapojují lidé ze všech koutů
Česka.
Pokud máte zájem se do akce
zapojit, ověřte si v této mapce
(https://litomerice.maps.arcgis.
com/.../basic/index.html...), zda
prostor, který chcete uklízet,
již někdo neuklízí. Poté vyplňte
připojený dotazník (https://arcg.
is/04v0Sv0). Ruku k dílu může
přidat i bez organizace každý,
pokud na procházce po městě či
v lese sebere pohozený odpad.
Pro informace kontaktujte Ladislavu Čelkovou (734695076) či
Miroslavu Jirků (734783316). Děkujeme všem, kteří se zapojí. /ahr/

V parku Václava Havla, jež v těchto dnech
prochází revitalizací, budou opraveny i obrubníky. Přitom původně byly v plánu „jen“
rekonstrukce veřejného osvětlení a závlah.
„Řekli jsme si, že když už park revitalizujeme, uděláme vše najednou,“ vysvětlil Pavel Gryndler, vedoucí

odboru životního prostředí městského úřadu.
Práce v parku zahájila v prosinci výměna veřejného osvětlení. Nízká svítidla nahradily čtyřmetrové lampy s LED žárovkami. Nyní bude následovat
výměna obrubníků chodníků, a poté rekonstrukce
závlah. Současně zde přibude další kamera městské policie. Její instalací a novým osvětlením chce
město zajistit lepší ochranu parku.
Kdy práce skončí, nelze v tuto chvíli odhadnout
kvůli problémům s prodejem stavebního materiálu. V rozpočtu města je na opravy vyčleněno
2,5 milionu korun.
/tuc/

ZAČÍNAJÍ PRAVIDELNÉ SVOZY

Nádob na bioodpad přibývá
V Litoměřicích začínají pravidelné
svozy bioodpadu podle předem
schváleného harmonogramu. První
se uskuteční již 4. a 5. dubna.
Městský úřad vydal k rodinným
a bytovým domům od roku 2009
již více než 1400 sběrných nádob
na bioodpad. Nárok na ně má každá rodina bez dluhů vůči městu na
poplatcích za komunální odpad.
V letošním roce město plánuje
nově vybudovat polopodzemní

odboru životního prostředí městského úřadu. „Měří se například
hodnoty radioaktivních izotopů
uhlíku, kobaltu, tritia, cesia nebo
americia,“ dodal Pavel Gryndler s
tím, že měření probíhá celoročně.
V polovině roku 2021 byla v
areálu Richardu dokončena výstavba malé vodní nádrže, jejíž
účelem je zachytávání důlní vody
vytékající z úložiště a její maximální omezení odtoku do kanalizace. Nachází se přímo pod budovou informačního střediska.
„Je to vlastně jezírko se zelení
a rybami,“ vysvětlil Pavel Gryndler.
Radim Tuček

kontejnery na bioodpad na sídlištích.
„Svoz bioodpadu probíhá od
dubna do listopadu ve čtrnáctidenních intervalech v sudých
týdnech vždy od pondělí do úterý,“ informovala Veronika Kleverová
z odboru životního prostředí
městského úřadu, u níž si zájemci
mohou nádobu na bioodpad objednat na tel. čísle 416 916 175.
„Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu
o nádoby ze strany nových zájem-

ců lze k rodinnému domu přidělit
pouze jednu nádobu na bioodpad,“
upozornila Veronika Kleverová.
Svozová firma FCC BEC s.r.o.
prostřednictvím města vydala za
rok 2019 zájemcům 52 nádob na
bioodpad, v roce 2020 59 a vloni
76. „Poptávka stoupá, a to i přesto,
že od roku 2019 bylo vydáno vlastníkům či nájemníkům pozemků v katastrálním území Litoměřic a Pokratic zdarma přes 400 kompostérů
ke kompostování bioodpadu
a zájemcům o kompostování z bytů
na sídlištích byly zdarma rozdávány
vermikompostéry,“ podotkla Veronika Kleverová.
/tuc/

CESTOVNÍ RUCH
Užijte si Litoměřice

Bonusová knížka je vzkazem
turistům: Litoměřice se vyplatí
Slevy na ubytování, zvýhodněné vstupy do turisticky atraktivních míst, pro děti mnohdy i zdarma,
uvítací drinky a dárky, půjčení golfových holí zdarma a mnoho dalšího nabízí právě vydaná bonusová
knížka města nazvaná „Vychutnejte si Litoměřice“.
„Turistovi přijíždějícímu do Litoměřic nabídne přehled atraktivních míst, která by měl navštívit nejen
proto, že jsou nějakým způsobem zajímavá, ale o
své zákazníky skutečně stojí, protože nabízejí něco
navíc,“ uvedla vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Eva Břeňová. Celkem
jde o více než tři desítky bonusů, jež jsou výsledkem
spolupráce s místními podnikateli, příspěvkovými organizacemi města, provozovateli muzeí, galerií apod.
Knížka je rozdělena do několika kategorií, a to
ubytování, gastronomie, sport a zábava a rodiny s
dětmi. Díky ní lze například ušetřit při nákupu žetonků potřebných k provozu dětmi oblíbené miniželeznice v kavárně Káva s párou, zdarma dostanete domácí limonádu při návštěvě Dobré bašty nebo vzorek
vína ve vinotéce či piva v Biskupském pivovaru. Při
nákupu jedné vstupenky pro dospělého má dítě do
15 let vstup zdarma na letní koupaliště, poloviční
slevu získáte na únikovou hru provozovanou Městskými kulturními zařízeními a mnoho dalšího. Nelze
přesně vyčíslet, ale souhrnem poskytuje knížka
slevy kolem dvou tisíc korun.
K dostání je od 1. dubna v informačním centru
za pouhých 45 korun. „Zkrátka navštívit Litoměřice
se fakt vyplatí,“ poukazuje Eva Břeňová na smysl
projektu, který má vlastní microsite na webových
stránkách města https://www.litomerice.cz/bonusova-knizka
Náklady na vydání knížky s cílem podpořit
cestovní ruch hradilo město. Prvně byla prezen-

21., 22.5. MUZEJNÍ NOC

Podkroví Kalichu
zatraktivní expozice
Novou stálou expozici otevře město
v podkroví vyhlídkové věže Kalich.
Stane se tak v pátek 21. května
v rámci Muzejní noci. Vstup do expozice s řadou interaktivních prvků
bude 21. května zdarma.
Ostatně stejně jako do řady kulturních institucí, které se v čele
se Severoč. galerií výtvarného
umění zapojí do celorepublikového
festivalu. I letos bude připraven bohatý program s přednáškami, koncerty, představeními, kreativními
dílnami, komentovanými prohlídkami apod.
/eva/

INFORMUJEME

Turistické vláčky i
loď zahajují sezonu

Pracovnice informačního centra Iveta Hejduková při
prezentaci bonusové knížky na pražském veletrhu Holiday
World.
Foto: Eva Břeňová

tována na veletrhu cestovního ruchu Holiday World
v Praze.
/eva/

V Českém středohoří se 2. dubna rozjedou turistické vláčky.
Konkrétně Zubrnická museální
železnice, Podřipský motoráček a
Oparenský expres. Celoročně jezdí
i Švestková dráha.
Lodní linka zahájí 15. dubna.
Popluje mezi Ústím n. L. a Litoměřicemi se zastávkami ve Vaňově,
D. Zálezlech, Libochovanech, V.
Žernosekách a Lovosicích. Ve vybrané dny loď zamíří i do Roudnice
n. L. nebo až na Mělník. Na sezónu se chystají i přívozy. Některé z
nich se rozjedou již první dubnový
víkend. Více na www.stredohori.cz.
Radka Kubíčková

INFORMUJEME

NETFLIX

CYKLISTÉ

Stavba fotopointu
byla odložena

Ve městě natáčel
hvězdný Thor

Do Středohoří

První litoměřický fotopoint,
situovaný na návštěvníky exponovaný Střelecký ostrov, prozatím realizován nebude. Důvodem
je výrazný nárůst cen stavebního materiálu.
/eva/

ZAHÁJENÍ SEZONY

Letní kino chystá
první projekci
Letní kino zahájí sezonu v sobotu 28. května. Úvodním
snímkem bude stejně jako
v posledních letech český film
– tentokrát Zátopek, který měl
premiéru v loňském srpnu na
Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech. První projekci bude ve stejný den od 15
hodin předcházet minitrh neziskových organizací Veselý ostrov - naše radost.
/gal/
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Litoměřice opět obsadili filmaři.
Pro společnost Netflix zde natáčeli scény pro pokračování
akčního filmu Extraction (Vyproštění) s Chrisem Hemsworthem
v hlavní roli.
Natáčení s sebou přineslo omezení
provozu v centru města. Filmový
štáb totiž našel zázemí jak ve východní části Mírového náměstí,
tak v ulicích Jezuitská, Wintrova a
Mostecká. „Natáčíme hlavně v noci
v interiérech kostela Zvěstování
Panny Marie,“ upřesnil před začátkem akce Martin Svoboda z produkční společnosti Stillking Films,
která v Česku natáčela i slavné
Bondovky nebo Spidermana.
V Litoměřicích tedy bylo možné
s notnou dávkou štěstí spatřit
hvězdného Hemswortha, který
se proslavil zejména rolemi Thora.

Litoměřice mají filmaři rádi.
„Společně se Žatcem a Úštěkem
patří mezi města, která si produkční štáby oblíbily,“ potvrdila
Barbora Hyškova z Filmové kanceláře Ústeckého kraje. V posledních
letech zde byly natáčeny například
filmy Extinction – Zánik, Dvojníci,
Probudím se včera, Jak básníci
čekají na zázrak nebo v minulém
století nesmrtelné filmy Páni kluci
nebo Dva lidi v ZOO.
Kromě pozitivního dopadu na
marketing měst přináší přítomnost filmařských štábů i finanční
užitek místním restauratérům,
poskytovatelům ubytování, ale
i městu. A to nejen za zábor veřejného prostranství. Radní například minulý měsíc schválili od
produkčního štábu přijetí finančního daru ve výši 100 tisíc korun.
/tuc, eva/

vyjíždí cyklobus
Využijte možnosti a nechte se vyvézt do vršků Českého středohoří.
Turistickou sezónu na dvou trasách zahajuje 30. dubna cyklobus.
Spoj určený především pro cyklisty mohou využít i turisté bez kol.
Cyklobus během sezóny každou
sobotu a neděli absolvuje celkem
tři trasy. V sobotu vyjede dvakrát
směr Lovečkovice s konečnou zastávkou v Mukařově a jednou směr
Velemín s konečnou zastávkou
v Kletečné. V neděli jsou trasy
stejné, jen se střídají v jiný čas.
Kapacita cyklobusu je celkem
19 kol a 19 míst k sezení. Je dobré
si místo dopředu rezervovat na
webu Destinační agentury České
středohoří (rezervace.ceskestredohori.info).
Z obou konečných zastávek
máte několik možností výletů.
Jízdní řád, tipy na výlety a další
bližší info k cyklobusu najdete na
www.stredohori.cz/cyklobus. /kub/
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Mladí muzikanti poměřili schopnosti
Velikonoční jarmark
5. – 7. 4. 9 – 12 a 13 – 15 h.
Slet čarodějnic
30. 4. 15.45 – 20 hod.
Probouzení jara
14. 4. 9 – 17 hod.
Zahradnické centrum
GRÜNER, s.r.o.
Den Země
26. 4. 8 – 12 hod.
Dětské dopravní hřiště
Večerní keramika
29. 4. 17 – 19.30 hod.
Rodinný kvíz
9. 4. 10 – 11 a 11 – 12 hod.
Putování za velikonočními
vajíčky
1. - 3. 4. 13 – 17 hod.
Overwatch turnaj
23. 4. 14.30 – 18.30 hod.
Sobotní keramická dílna
2. 4. 9 – 11 hod.
Jarní tvoření
8. 4. 16.30 – 19 hod.
Magic: The gathering
30. 4. 9 – 13 hod.
Otevírání děts. dopr. hřiště
2. 4. 14 – 16 hod.
Zumba pro rodiče s dětmi
9. 4. 10 – 12 hod.
Pokémon TCG turnaj
23. 4. 10 – 14 hod.
Večerní deskohraní
29. 4. 17 – 22 hod.
Více na www.ddmrozmaryn.cz

Po dvou letech se opět rozběhly
soutěže žáků základních uměleckých škol (ZUŠ).
V únoru se pod režijní taktovkou ZUŠ
Litoměřice uskutečnilo okresní kolo
v sólovém a komorním zpěvu, kterého se zúčastnilo 18 soutěžících.
Do krajského kola postoupilo osm
zpěváků ze ZUŠ Litoměřice a tři ze
ZUŠ Roudnice.
O několik dní později pak ve hře
na dechové nástroje, opět v Litoměřicích, poměřilo své schopnosti
32 soutěžících ze tří uměleckých
škol Litoměřicka. Výkony posuzovala šestičlenná porota, která do
kraje poslala po šesti muzikantech
z lovosické a roudnické ZUŠ. Pořádající školu budou reprezentovat tři
hráčky na flétnu.
/zim/

Do krajského kola soutěže ZUŠ postoupila například flétnistka Markéta
Kirchnerová. Držíme jí v dalším kole palce.
Foto: Miroslav Zimmer

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE

Dopravní hřiště
zahájí sezonu
S jarem se dětem otevřou brány dopravního hřiště.
Rozmarýn zahájí novou sezonu soutěžním odpolednem
v sobotu 2. dubna od 14 do 16 hodin. Kromě zajímavých soutěží pro celé rodiny potěší nová kola
a kárky.
„Rodinné týmy se utkají v soutěžních disciplínách na téma doprava a bezpečnost,“ sdělila

Zuzana Bendová, ředitelka Domu dětí a mládeže
Rozmarýn, který je provozovatelem dopravního
hřiště v Jiráskových sadech. Dále upřesnila, že
po mnohých opravách kol i kár byl DDM nucen
přistoupit k výměně vozového parku.
Oficiálně zahájí hřiště provoz 4. dubna.
Ve všední dny jsou dopoledne jako obvykle vyhrazena školám a školkám, pro veřejnost bude
otevřeno denně od 15 do 18 hodin. Víkendový
provoz bude zajištěn od 10 do 12 a od 13 do 18
hodin. Provoz hřiště se vždy odvíjí od počasí.
V deštivých dnech je kvůli bezpečnosti uzavřeno.
Více informací nejdete na www.ddmrozmaryn.
cz.
/ahr/

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prvňáčci jdou k zápisům
po dvou letech osobně

Kapacita je dostatečná

V dubnu se konají zápisy do
prvních tříd základních škol. Po
dvouleté pauze zaviněné covidem
je vyučující přivítají ve školních
lavicích opět osobně. Kapacita
základních škol je dostatečná.
Základní školy, které jsou příspěvkovými organizacemi města, se
budoucím prvňáčkům otevřou
19. a 20. dubna od 14 do 17
hodin. „Školy osobní přítomnost
budoucích prvňáčků vítají, jedině
tak je totiž možné posoudit školní
zralost, která je klíčová pro bezproblémové zvládnutí nástupu do
1. ročníku,“ zmínila vedoucí odboru školství, kultury, sportu a
památkové péče MěÚ Andrea
Křížová.
Rodiče mohou děti zapisovat
na osm základních škol, a to šest
škol spadajících pod město Litoměřice (příspěvkové organizace)

a dvě školy soukromé. Soukromá
Lingua Universal přivítá zájemce
o studium kdykoliv po osobní
domluvě (telefonicky či mailem),
Křesťanská základní škola pak
7. a 28. 4. od 13 hodin (čas lze
domluvit na tel. č. 731 630 684).
V roce 2021 nastoupilo do
prvních tříd základních škol
města 305 prvňáčků. Toto číslo je
spíše průměrné. „Ani letos neočekáváme vzhledem k informacím ze
statistického úřadu výrazně vyšší
počty,“ uvedla Andrea Křížová.
Do prvních tříd ZŠ se zapisují děti, které do 31. srpna 2022
dovrší šestý rok věku. Na přání
rodičů se zapíší také děti, které
dovrší šestý rok věku v době od
1. září do 31. prosince 2022.
O jejich přijetí rozhodne ředitel ZŠ
na základě posouzení pedagogickopsychologické poradny, o které
musí rodiče sami požádat. /ahr/

Stejně jako je tomu u základních
škol, i kapacita škol mateřských
je v Litoměřicích dostatečná.
Zápisy se uskuteční ve dnech
2. až 5. května od 8 do 16 hodin
a 6. května od 8 do 12 hodin.
Ředitelství Mateřských škol
Litoměřice organizuje zápisy
pro všech svých 11 provozoven, a to v kanceláři ředitelství Masarykova 30, ideálně
za účasti dětí. Rodiče uvedou
vždy jednu školku preferovanou
a druhou náhradní, tedy takovou,
kterou by zvolili v případě, že by se
jejich dítě do první zmíněné školky
z kapacitních důvodů nedostalo.
„Na našich stránkách www.
skolky-ltm.cz zákonní zástupci
naleznou požadované tiskopisy, kritéria pro přijímání i registraci k zápisu, kterou spustíme s dostatečným
předstihem před plánovaným termínem zápisu,“ vysvětlila ředitelka
příspěvkové organizace Mateřská
škola Litoměřice Monika Mejtová.

Do mateřské školy musí zákonní
zástupci přihlásit děti, které dovrší
5 let do 31. 8. 2022, vzdělávání je
povinné. Do tříd s upraveným vzdělávacím programem budou přijímány pouze na doporučení k zařazení
do těchto tříd, vystavené školským
poradenským zařízením. Žádosti o
přijetí do MŠ si mohou zákonní
zástupci stáhnout na stránkách
školy www.skolky-ltm.cz a přinést
je v den zápisu již vyplněné, spolu
s rodným listem dítěte.
Vedle školek spadajících do
příspěvkové organizace města je
možno přihlásit děti do soukromých
zařízení. Křesťanská základní
a mateřská škola Litoměřice MŠ
Klubíčko má zápis 2. května, a to
po telefonické domluvě na čísle 731 630 684. Soukromá MŠ
Dětský koutek plánuje zápis v
termínu od 2. do 6. května od 10
do 16 hodin. Lingua Universal přijímá děti předškolního věku nebo
s odkladem školní docházky, zápis
je možný po osobní domluvě. /ahr/

INFORMUJEME
SLAVNOSTNÍ AKT

Vítání občánků je opět v divadle
Dvousetleté výročí založení
Divadla K. H. Máchy je jedním
z důvodů návratu slavnostního
aktu, kterým je vítání občánků,
do modernizovaného interiéru divadla. Prvně po více než
čtyřměsíční odmlce způsobené
vládními opatřeními ohledně
COVID-19 proběhlo 9. února.
„Od října jsme občánky nemohli
vítat a někteří nám už tedy výrazně odrostli. Nicméně věříme, že
v novém prostředí divadla
namísto obřadní síně městské
radnice se jim bude líbit,“ vysvětlila Andrea Křížová, vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu.
Divadlo nabízí rodičům kvalitnější zázemí. Po vlastním obřadu mohou s dětmi posedět
v divadelní kavárně. I samotné
místo slavnostního aktu, tedy
modrý salónek, je svým vybavením pro vítání ideální. „Jeho
kladem je například koncertní
křídlo, jež slouží pro hudební doprovod,“ doplnila Andrea Křížová.

SVATBY

Dvojkové datum
využily tři páry
„Dvojkové datum“ využily v Litoměřicích k uzavření sňatku
tři páry. V obřadní síni městské
radnice si řekly své ano v úterý
22. 2. 2022. O středu 2. 2. 2022
neprojevil zájem nikdo. „Párům
jsme vyšli vstříc i přes to, že nešlo o řádný oddací termín,“ potvrdila matrikářka Jana Eflerová.
Po několikaletém poklesu
zájmu o svatby kvůli epidemii
koronaviru se letos zamilované
páry opět hlásí ve velkém. Od
května do konce srpna budou
mít oddávající napilno. „Zejména mladé páry se zřejmě nebojí
pověr o neúspěšných sňatcích
v květnu a evidujeme také dva
páry, které se chtějí vzít na apríla, tedy 1. dubna. Tento oddací
termín byl již městskou radou
schválen jako řádný,“ uvedla
Jana Eflerová.
Kromě městské radnice
v posledních letech vyjíždějí
oddávající uzavírat manželství
tradičně na zámek do Ploskovic,
ale také do Třebušína, na statek do Chudoslavic, k fontáně
na Zahradu Čech, do nového
Parku inspirace v areálu CS Betonu ve Velkých Žernosekách či
do areálu Knesplíkov v Mentaurově.
/tuc/

Ve středu 9. února se uskutečnilo první vítání občánků po čtyřměsíční odmlce.
Nyní bude probíhat jednou za měsíc.
Foto: Karel Pech

Vítání občánků má daný
řád. Řečník rodiče s dětmi
přivítá, následně jim zazpívají školáci z městských mateřinek či základních škol.
Kvůli přísnějším pravidlům
o ochraně osobních údajů (GDPR)
nejsou však již rodiče na akci

zváni dopisem, ale musejí se sami
přihlásit vyplněním formuláře na
matrice při přihlašování dětí kvůli
rodnému listu. Tam schválí i využití osobních údajů, které pak
radnice použije na pamětní list.
Vítání občánků se koná jednou
měsíčně.
Radim Tuček

20. ROČNÍK

Jubilejní Vinařské Litoměřice
Významné jubileum letos slaví
prestižní výstava vín Vinařské
Litoměřice. Uskuteční se totiž
20. ročník.
Výstava proběhne 22. - 23.
dubna v prostorách Kulturního
a konferenčního centra. „Soutěže vín se letos zúčastnilo
666 vzorků od 114 vinařství

a vinařů, kteří splnili podmínky
statutu soutěže. Vína dorazila z
21 zemí,“ uvedl Pavel Kacerovský,
ředitel výstavy. V době uzávěrky
zpravodaje ještě šampión výstavy nebyl znám.
Slavnostní zahájení akce
proběhne 22. dubna v 15 hodin,
o hodinu později začne oceňování a předávání medailí. /tuc/

SOUTĚŽ

V hradu byly vyhlášeny
Památky roku 2021
Soutěž Památka roku 2021 zná své výsledky za Ústecký kraj. V kategorii
velkých památek zvítězil měšťanský dům v Kadani, v malých památkách
slavil triumf objekt Střelnice v Klášterci nad Ohří.
Výsledky byly 4. března vyhodnoceny v Hradu Litoměřice v rámci setkání krajské sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
(SHSČMS). „Zástupce měst sdružených ve spolku přivítal v úvodu starosta Ladislav Chlupáč, který je seznámil s historií místa a pozval na
některé kulturní akce, jež u nás proběhnou. Účastníci poté diskutovali
mimo jiné i o dotacích pro obnovu a opravu památek,“ sdělil zastupitel
Petr Hošek, který Litoměřice ve sdružení zastupuje.
V druhé části setkání si přítomní prošli starou radnici procházející rekonstrukcí a Divadlo K. H. Máchy, které letos slaví 200 let od svého založení.
V soutěži Památka roku slavily vítězství také Litoměřice, a to v roce
2020. Ocenění získala rekonstrukce krásného domu U Pěti panen č.p. 42/20
na Mírovém náměstí. Po dokončení rekonstrukce staré radnice v příštím
roce budou mít Litoměřice v soutěži další želízko v ohni.
/tuc/
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KNIHOVNA
DUBEN
pá 1. 4. | 15.30 – 17.30
Pečení z kvásku – Juliana Fischerová – Maškrtnica | přednáška a
workshop. Pekárna Bread store
B. Němcové 6 | 100 Kč
so 2. 4. | 10.00 – 11.00
Jóga pro předškolní děti – Alice
Vaverka Králiková | cvičení pro
předškolní děti. Galerie knihovny
po 4. 4. | 17.00
Celia – život bez lepku o.p.s
a Klub celiakie Litoměřice | beseda. Galerie knihovny | zdarma
st 6. 4. | 17.30 – 19.00
Kterak tovaryš Matěj v Litoměřicích ke štěstí přišel aneb
O městě pod Radobýlem trochu
jinak – procházka se spisovatelkou Evou Hotovcovou | procházka (nejen) pro rodiny s dětmi. Sraz před knihovnou | 30 kč
so 9. 4. | 9.00 – 11.00
Kurz paličkování - Hrátky s nití.
Galerie knihovny | 60 kč
st 20. 4. | 17.00
Meditace tady a teď – Bára Lochmanová | přednáška. Galerie
knihovny | zdarma
pá 22. 4. | 18.00 – 21.00
Noc s Komenským. Dětské oddělení | zdarma
so 23. 4. | 9.00 – 11.00
Workshop komiksu s Markem
Rubcem | workshop. Galerie
knihovny | 100 kč
pá 29. 4. | 17.00
Caput Manus – Manus Caput
| komentovaná prohlídka. Galerie
knihovny | zdarma
KVĚTEN
Výstava prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ Litoměřice.
Budova knihovny | zdarma
pá 6. 5. | 16.00 – 17.30
Litoměřice barokní | procházka s
přednáškou. Sraz před knihovnou
| zdarma
st 25. 5. | 16.30
Akční rodiče – Cestování
s dětmi
| beseda s cestovateli. Galerie
knihovny | 50 Kč
Máchovou stopou 2022
Další ročník literární soutěže
Máchovou stopou tentokrát
na téma Covidem sem,
covidem tam. Uzávěrka je
17. 9. a slavnostní vyhlášení
výsledků spojené s kurzem
tvůrčího psaní pro oceněné
proběhne 12. 11. Soutěží se
ve dvou kategoriích - dospělí, žáci a studenti do 18 let.
V odborné porotě zasednou
spisovatelky Petra Soukupová a
Markéta Lukášková.
www.knihovnalitomerice.cz
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OSOBNOSTI

SMUTNÁ ZPRÁVA

Zemřeli dva známí litoměřičtí výtvarníci
Jména Tibor Kováč a Jiří Ryvola
zná velmi dobře kulturní veřejnost
nejen v Litoměřicích, ale i v širším
regionu. Oba výtvarníci opustili
navždy tento svět.
Tibor Kováč (87 let) byl rodákem ze slovenské Borši. Do
Litoměřic přišel už v roce 1957.
O sochařinu se zajímal amatérsky od 70. let minulého
století, začínal se dřevem, zkusil
i jiné materiály, hlínu, kámen,
nakonec se ale vrátil ke dřevu,
k tvorbě dřevěných plastik.
Seznámit se s jeho nezaměnitelným výtvarným projevem
mohli lidé na mnoha výstavách,
ať už samostatných, nebo
společně s dalšími výtvarníky
v Litoměřicích i okolí. Tu poslední měl v roce 2019 na hradě
k jeho 85. narozeninám. Shodou
okolností, hrad byl o tři roky
předtím také místem společné
výstavy dvojice Kováč – Ryvola.

Tibor Kováč a Jiří Ryvola se sešli v roce 2016 v litoměřickém hradu, kde
pořádali společnou výstavu.
Foto: Eva Břeňová

Jiří Ryvola (82 let), v civilu
železniční stavitel, byl člověk širokého rozpětí. Dříve se věnoval
ochotnickému divadlu, později
se chopil štětce, tužky a pera.

Díky tomu ho známe jako autora kreseb, kterými doprovodil
mj. i vlastní drobné publikace,
půvabně psané a ilustrované
místopisné črty (Litoměřice,

Úštěk, Děčín, Bretaň kamenná,
Barvy a vůně Provence, aj.),
ale i jako grafika a hlavně malíře. Byl také jedním z hlavních
organizátorů mezinárodního
salónu malujících železničářů,
který se před časem uskutečnil
v bývalém litoměřickém železničním tunelu.
Ke svým osmdesátinám připravoval Jiří retrospektivní výstavu, kterou ovšem kvůli zdraví
o rok odložil. Ani ta se ale nekonala. Je bohužel jisté, že na
tu letošní – pokud se ji podaří
na hradě uskutečnit, už malíř
nepřijde…
Ačkoli se oba výtvarníci věnovali odlišným oborům, jedno
měli společné: z jejich prací vyzařoval vždy klid, pohoda i vtip
a humor - byly pohlazením na
duši. A to v nich zůstává i poté,
co již nejsou mezi námi.
Miroslav Zimmer

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Dobrovolnice slaví osmdesát
Litoměřická dobrovolnice Emílie Kuderová slaví významné životní
jubileum. 2. dubna se dožívá osmdesáti let. Při této příležitosti
obdržela pozvání na radnici od starosty Ladislava Chlupáče, který
ji přivítal květinami a slovy díků za dlouholetou práci, kterou
obětavě ve prospěch obyvatel města odvádí.
Rodačka z Kladna prožila dětství v Děčíně a do Litoměřic se přistěhovala v roce 1968. Ihned poté se začala angažovat jako cvičitelka.
Dnes se věnuje hlavně seniorům, konkrétně jde o jógu, rehabilitační
cvičení, plavání nebo taiči.
Původním povoláním ekonomka strávila několik let i jako učitelka.
V současné době jako dobrovolnice Charity ČR pořádá například
oblíbené sportovní dny, které se konají vždy na konci prázdnin
na koupališti, dále pravidelná cvičení pro seniory na Dómském
pahorku. „Spolupracuji i s nemocnicí či hospicem, kde si povídám
s pacienty, což jim velice pomáhá. Komunikace v dnešní době
hodně chybí,“ uvedla Emílie Kuderová.

„Ať vám vitalita a hlavně zdraví hodně dlouho vydrží. Děkujeme
za vše, co pro ostatní děláte,“ popřál oslavenkyni starosta Ladislav
Chlupáč, k jehož přání se připojujeme i my ostatní.
Text a foto: Radim Tuček

OCENĚNÍ

Pečovatelka roku 2021 je z Litoměřic
Titul Pečovatelka roku 2021 v kategorii
sociální pracovník získala Mgr. Lenka Vašutová, pracovnice Domova pro matky s dětmi
v Litoměřicích.
Slavnostní předání ocenění 9. ročníku Národní
ceny sociálních služeb Pečovatel/ka roku
proběhlo po roční přestávce. Anketu každoročně pořádá Diakonie ČCE ve spolupráci s
Asociací poskytovatelů sociálních služeb jako
poděkování mimořádným pracovníkům.
Lenka Vašutová zvládá s nadhledem svou
multifunkční pracovní pozici: sociální pracovník
– pedagog – zástupce vedoucí - lektor. Jako

sociální pracovník vede klientky domova ke
změně jejich osobní situace. Dokáže využít
své dovednosti a navázat s klientkou blízký
funkční vztah. Pracuje s dětmi, získává jejich
důvěru a ta pak pomáhá k důvěře u klientek
při odkrývání „kostlivců ve skříni“ z jejich soukromých životů. Zkoumá do hloubky příběhy
matek samoživitelek a snaží se rozplést nebo
alespoň povolit utažený uzel problémů, který je do domova přivedl. Ke své práci používá
i techniku scénotestu, kdy si matka nebo i děti
staví svou životní divadelní scénu. Teprve na ní
často pochopí, proč a co se jim vlastně stalo,
a to beze slov. Pokud je v domově těhotná

Lence Vašutové k ocenění poblahopřál na radnici
i starosta Chlupáč.
Foto: Anna Hrochová

maminka, dokáže ji provést těhotenstvím a je
často jediná, která za ní do porodnice přijde
na návštěvu.
Radim Tuček

KULTURA
BENEFIČNÍ AKCE

DOTACE na kulturu

Pro hospic bude Spolky dostanou 630 tisíc korun
hrát i Žlutý pes Celkem 13 kulturních spolků 18 žádostí o poskytnutí dotace,
I letos uspořádá Nadační fond
Kalich benefiční koncert, jehož
výtěžek ze vstupného bude
věnován hospici. Uskuteční
se 31. května od 18 hodin na
Tržnici F. Holzmanna a vystoupí
Žlutý pes s Ondřejem Hejmou.
Podpořit hospic lze i 21. května účastí na tradičním běhu.
Přispívat lze i prostřednictvím virtuálního běhu od
1. do 20. května. Podpořit
hospic lze i na volejbalovém
turnaji 7. května.
/eva/

podpoří město dotací. Příspěvky
do 50 tisíc korun schválila Rada
města Litoměřice. Finanční podpora těmto spolkům dosáhla výše
373 tisíc korun. O dalších pěti dotacích rozhodne zastupitelstvo.

„V rozpočtu města na rok 2022
byla schválena částka ve výši 630
tisíc korun pro přiznání dotací na
celoroční činnost subjektů v oblasti
kultury v Litoměřicích. V prosinci
byl vyhlášen dotační program
podpory celoroční činnosti těchto
subjektů pro rok 2022. Přijali jsme

13 z nich do částky 50 tisíc korun.
Všech 13 žádostí bylo v souladu
s kritérii pro hodnocení přijatých
žádostí a rada města je schválila,“
upřesnila vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče
Andrea Křížová.
Mezi úspěšnými žadateli o dotaci jsou například pěvecké sbory,
taneční spolky či kreativní projekty.
O výši dotace dalším pěti subjektům, které žádají o částku převyšující 50 tisíc korun, rozhodne
21. dubna zastupitelstvo města.
Anna Hrochová

VÝSTAVA

Tržnice klepe na brány výstaviště
Tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech věnována
zahrádkářům, chalupářům a kutilům odstartuje
jarní sezonu výstavnictví ve středu 6. dubna.
Návštěvníci mohou po dobu pěti dní navštívit výstaviště v době od 9 do 17 hodin. Výstava nabídne
tradiční sortiment, jako je sadba, květiny, cibuloviny,
zahradní nářadí, zahradní technika, zahradní nábytek, hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní léčiva a
řadu dalšího.
Letošní ročník se uskuteční týden před Velikonocemi, proto zejména hlavní expozice pavilonu A bude
inspirována jarem a těmito svátky. Těšit se můžete na
řemeslné velikonoční výrobky, proutěné zboží, jarní

Zpravodaj Města Litoměřice,
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(eva), Lukas Wünsch, Tomáš
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dekorace, velikonoční perníčky, věnce nebo košíky.
Připraven je pestrý kulturní program. Na hlavním
pódiu se v pátek 8. dubna představí kapela Staročeští heligonkáři a zazáří Kateřina Brožová.
V sobotu 9. dubna je pro návštěvníky připraveno
vystoupení Felix Holzmann se vrací!, zahraje Karel
Gott revival nebo sbor ZUŠ Litoměřice. V neděli 10.
dubna zahraje k tanci a poslechu kapela Relax a
chybět nebudou ani soutěže o zajímavé ceny.
Návštěvníci si mohou vstupenky zakoupit
v předprodeji za zvýhodněnou cenu na pokladnách
MKZ, online na webových stránkách www.mkz-ltm.
cz nebo na místě v den výstavy.
Daniela Kekrtová, MKZ
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GALERIE
Severočeská galerie
výtvarného umění
Otevírací doba v zimní sezoně (říjen - květen) st – ne od 10 do 17
hod. Vstup do stálých expozic pro
návštěvníky do 19 let a nad 65 let
zdarma.
Do 22. května je v hlavní výstavní
budově, Michalská 29/7, zpřístupněna výstava Slavíme 70. / Let
sbírkotvornou činností, která připomíná letošní významné výročí galerie – 70 let od zahájení její sbírkotvorné činnosti. Návštěvníkům
předkládá pečlivě vybraný soubor
téměř stovky exponátů z více než
7000 sbírkových předmětů z výstavních síní a depozitářů galerie.
Součástí výstavy je i kolekce děl,
které jsou trvalou součástí expozice vystavené v Muzeu insitního
umění. Dne 10. a 27. dubna budou
komentované prohlídky výstavy.
Stálá expozice Gotika
Umělecká topografie regionu severních Čech ve 13. - 16.
století, hlavní výstavní budova,
Michalská 29/7, nabízí výběr
z nejvýznamnějších památek
regionálního gotického umění,
a to včetně výjimečného oltáře
Mistra litoměřického oltáře (1500
- 1505). Ve čtvrtek 7. dubna mohou
zájemci navštívit expozici s edukačním pracovním listem.
Muzeum insitního umění
Mírové nám. 24/16 (zadní trakt),
zpřístupňuje stálou expozici Muzea
insitního umění – unikátní a vůbec
nejrozsáhlejší muzejní kolekci děl
insitního umění v České republice.
Diecézní muzeum v Litoměřicích
Mírové nám. 24/16 (přední trakt),
zve k návštěvě opět otevřené stálé expozice, která je společným
projektem Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a
Biskupství litoměřického. Expozice
prezentuje výběr nejvýznamnějších
kulturních památek ze sbírek historického Diecézního muzea, doplněný dalšími příklady jedinečného
umělecko-historického dědictví z
území litoměřické diecéze. Od 20.
do 21. května proběhne letošní
ročník oblíbené Litoměřické muzejní
noci, který nabídne bohatý kulturní
a vzdělávací program připravený
předními kulturními institucemi
města Litoměřice.
V neděli 8. a 15. května je vstup
do stálých expozic a výstav zdarma.
Změna programu vyhrazena. Více
na www.galerie-ltm.cz, FCB a IG.

PŘEHLED AKCÍ

Duben
25. 2. – 22. 5. Slavíme 70. / Let
sbírkotvornou činností
Výstava k významnému výročí
je výběrem z nejvýznamnějších
exponátů galerijních sbírek.
Severoč. gal. výtvarného umění
1. 3. – 30. 4. České středohoří
panoramatické
Fotogalerie v nemocnici
1. 3. – 30. 4. Jarní výstava
Divadlo K. H. Máchy
1. 4. – 18. 5. Na povrch a zpět
Galerie Gotické dvojče
1. 4. Regionální přebor ÚK
v plavání zdravotně znevýhodněných sportovců
Plavecký bazén, 9.30 h
1. 4. Maškrtnica – Pečení
z kvásku
Knihovna K. H. Máchy, 17.30 h
1. 4. Housle
Komediální drama v podání Divadla Ungelt. Divadlo, 19 h

11. 4. Babouci
Koncert nejznámější jihočeské
dechovky. Kulturní a konferenční
centrum, 17 h
12. 4. Představení žáků literárně
– dramatického oboru ZUŠ
Divadlo K. H. Máchy, 18 h
13. 4. Plnou parou
Brilantní komedie v podání Divadla Palace
Divadlo K. H. Máchy, 19 h
13. 4. Věneček pro taneční kurz
2020
Kult. a konferenční centrum, 19 h
14. 4. Věneček pro taneční kurz
2021
Kult. a konferenční centrum, 19 h
20. 4. Meditace tady a teď
Základní meditační techniky pod
vedením Báry Lochmanové
Knihovna K. H. Máchy, 17 h
21. 4. Můj báječný rozvod
Laskavá komedie v podání Studia
DVA
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

2. 4. Jóga pro předškolní děti
Knihovna K. H. Máchy, 10 h

22. – 23. 4. Vinařské Litoměřice
20. mezinárodní soutěžní a prodejní výstava vín s doprovodným
programem.
Kulturní a konferenční centrum

2. 4. Velikonoční jarmark
Nádvoří hradu, 10 h

22. 4. Den Země
Tržnice Felixe Holzmanna

3. 4. Taneční odpoledne
pro seniory
Hradní sál, 15 h

22. 4. Noc s Komenským
Dozvíte se, jak to chodilo ve škole
za života Jana Amose Komenského. Knihovna K. H. Máchy, 18 h

2. 4. Ukliďme Česko

4. 4. Celia – život bez lepku
Knihovna K. H. Máchy, 17 h
4. 4. Půjdeš mi za svědka?
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

23. 4. Medvědí stezkou
Vědomostní i orientační soutěž
pro mládež školního věku
Kasárna Dukelských hrdinů, 9 h

30. 4. Jarní Zahrada všech Jarmark soběstačnosti
Setkání pro podporu nezávislého
života, prodej a směna výpěstků
a výrobků. Čajovna Hóra, 11 h
4., 11., 18., 25. 4.
Cihelna se hýbe
Běh po sídlišti Cihelna + kondiční
posilování
Rákosníčkovo hřiště, 18 h
Hudební pondělky
Pravidelná dávka swingu, jazzu,
latiny, country i popu v podání
Áda Škarda band. Probíhá
v dubnu i květnu.
Krušovická pivnice, 18 – 22 h

Květen
1. 4. – 18. 5. Na povrch a zpět
Výstava grafik, maleb a projektů
Vernisáž 1. 4. v 17 h
Galerie Gotické dvojče

22. 5. Koncert symfonického
orchestru konzervatoře
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

2. 5. Edith Piaf – Milovat k smrti
Strhující příběh slavné zpěvačky
v podání Agentury ADF
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

24. 5. Partička
Improvizační show tak, jak ji všichni známe.
Kult. a konfer. centrum, 20 h

5. 5. Závod míru juniorů
I. etapa silničního závodu
Mírové náměstí, start 14.40 h

25. 5. Akční rodiče
Beseda o tom, jak cestovat
s malými dětmi
Knihovna K. H. Máchy, 16.30

8. 5. Taneční odpoledne
pro seniory
Za doprovodu kapely Vivasong
Víti Vávry. Hradní sál, 15 h

6. 4. Koncert orchestrů ZUŠ
Hradní sál, 18 h

27. 4. Akční rodiče
Knihovna K. H. Máchy, 16.30 h

7. 4. Poznej naši stálou expozici:
Gotika
Severoč. gal. výtv. umění, 16 h

28. 4. Jan Ostrý a Silvie Ježková
Koncert vážné hudby pro flétnu
a klavír
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

12. 5. Made in Jablonec 2022
Ukázky křehké krásy, doprovodný
program, welcome drink.
Hradní sál, 19 h

9. 4. Jarmark jara
Tržnice Felixe Holzmanna, 10 h
10. 4. Veselé Velikonoce
Divadlo K. H. Máchy, 15 h

29. 4. Povídání o víně
Vinařství Pavel Skrášek
Degustační místnost Kult.
a konferenční centra, 19 h

21. – 22. 5. Mezinárodní výstava
psů
Přehlídka domácích mazlíčků.
Zahrada Čech

1. 5. – 10. 6. Výstava výtvarných
prací žáků ZUŠ
Knihovna K. H. Máchy

26. 4. Marie Rottrová
Koncert první dámy českého
soulu
Kult. a konferenční centrum, 19 h

29. 4. Caput Munas – Munas
Caput
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

21. 5. Litoměřické pochody
43. ročník turistické akce pro
veřejnost a všechny věkové
kategorie
Start Mírové nám., 8 h

21. – 22. 5. Run Labe Run
Štafetový běžecký závod
Cyklostezka

7. 5. Volejbal pro hospic
Benefiční turnaj pro hospic
Sportovní hala Gymnázia, 9 h

9. 4. Hrátky s nití
Knihovna K. H. Máchy, 9 h

20. 5. Povídání o víně
Tentokráte víno představí
Vičické vinařství Mikulášek
Degustační místnost, 18 h

1. – 31. 5. Ze života horalů
Výstava tvorby J. K. Kičeřoka
Divadlo K. H. Máchy

24. 4. Míša Kulička
Loutková pohádka Sváťova dividla
Divadlo K. H. Máchy, 10 h

6. 4. Kterak tovaryš Matěj
v Litoměřicích ke štěstí přišel
aneb O městě pod Radobýlem
trochu jinak
Sraz před knihovnou, 17.30 h

20. – 21. 5. Muzejní noc
Prohlídka expozic s doprovodným
programem

21. 5. Běh pro Hospic
sv. Štěpána
Trasy 1, 3, 6 nebo 11 km.
Virtuální benefiční běh 1. - 21. 5.

23. 4. Workshop komiksu
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

6. – 10. 4. Tržnice Zahrady Čech

20. - 21. 5. Užijte si Litoměřice
Zábavný program pro celou rodinu

1. – 31. 5. Fotografie
Výstava Stano Gajdoše
Fotogalerie nemocnice

6. 5. Litoměřice barokní
Procházka s přednáškou historika
PhDr. Filipa Hrbka
Sraz před knihovnou, 17.30 h

5. 4. – 30. 4. Orchestr Berg
Výstava fotografií Karla Šustera
Hradní galerie

18. 5. Koncert žáků hudebního
oboru ZUŠ
Divadlo K. H. Máchy, 18 h

12. 5. Dialogy s Krylem
Známé i zapomenuté písně a
básně v podání Davida Uličníka
Kavárna Káva s párou, 18 h

27. – 29. 5. Autosalon
Zahrada Čech
27. 5. Koncert vítězů
soutěže ZUŠ
Divadlo K. H. Máchy, 18 h
28. 5. Veselý ostrov – naše
radost
Zábavné odpoledne pro celou
rodinu. Střelecký ostrov, 15 h
28. 5. Zátopek
Letní kino, začátek promítání
21.30 h
30. 5. Na zlatém jezeře
Romantická komedie v podání
Agentury Harlekýn
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

15. 5. Princezna koloběžka
Pohádka a výtvarná dílna
Divadlo K. H. Máchy, 15 h

31. 5. Ondřej Hejma a Žlutý pes
Koncert NF Kalich, jehož
výtěžek ze vstupného bude
věnován Hospici sv. Štěpána
Tržnice Felixe Holzmanna, 17 h

17. 5. Představení žáků
tanečního oboru ZUŠ
Divadlo K. H. Máchy, 18 h

2., 9., 16., 23., 30. 5.
Cihelna se hýbe
Rákosníčkovo hřiště, 18 h

