
STAVBA VĚDECKOVÝZKUMNÉHO 
CENTRA BUDE LETOS ZAHÁJENA
Geotermální projekt se letos posune do další význam-

né fáze. Zřejmě v polovině roku bude v areálu Jiříkových 
kasáren zahájena stavba vědeckovýzkumné infrastruktury 
v rámci projektu RINGEN. Stane se tak díky dotaci ve výši 
103 milionu korun, jež se podařilo získat z  Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Dokončena by 
měla být do konce příštího roku. 

„Litoměřice se tak stanou městem s unikátním vědec-
kovýzkumným pracovištěm, jediným svého druhu v ČR, 
které doplní několik podobných pracovišť v  Evropě,“  
uvedl  starosta Ladislav Chlupáč. Bude poskytovat vysoce 
specializované služby různým průmyslovým a stavebním 
oborům, unikátní data a vybavení a v neposlední řadě bu-
dou moci vysoké školy, výzkumné organizace a firmy vyžít 
její zázemí pro vlastní výzkum či praktické zkoušky a testy. 
„Cílem bude koncentrovat odborné znalosti různých obo-
rů a špičkové vybavení do jednoho místa a přispět k výzku-
mu efektivního využívání hlubinné geotermální energie,“ 
dodal manažer geotermálního projektu Antonín Tym.

Podrobnější informace k průběhu stavby budou ve spo-
lupráci s Univerzitou Karlovou, jež je řešitelem projektu, 

poskytnuty poté, co dojde k podpisu smlouvy o přidělení 
dotace, pravděpodobně tedy v dubnu. 

Stavba vědeckovýzkumného centra bude druhým vý-
znamným krokem v realizaci přes deset let připravovaného 
geotermálního projektu. Tím prvním bylo vyhloubení více 
než dvoukilometrového vrtu, který ověřil předpoklady ex-
pertů týkající se teploty a geologické struktury. Následující 
fází by měla být realizace vrtu do hloubky 4 až 5 km a s tím 
spojené ověření možnosti vytvoření geotermálního výmění-
ku v tvrdých horninách. Loni byla podána žádost o dotaci na 
realizaci, kdy náklady mohou dosáhnout až 900 milionů Kč. 
Nositelem projektu je Univerzita J. E. Purkyně a konsorcium 
partnerů, mezi nimiž je i město Litoměřice. Eva Břeňová 

PŘIPRAVME SE NA DOPRAVNÍ UZAVÍRKY!
Litoměřice se s  příchodem jara 

musí připravit na řadu uzavírek a 
dopravních omezení. Zároveň s re-
vitalizací Palachovy ulice totiž dojde 
na několika místech k rekonstrukci 
vodovodu, kanalizace, výměně po-
vrchů páteřních komunikací, rekon-
strukci kruhových objezdů apod. 

První změna se dotkne Sovovy a 
Palachovy ulice. Již 3. dubna dochází  

v  souvislosti s  rekonstrukcí kanali-
zace k úplné uzavírce Sovovy ulice a 
části navazující Palachovy ulice - až 
za křižovatku s ulicí Palackého, Tol-
stého a B. Němcové. Uzavírka potr-
vá minimálně do srpna. Od počátku 
dubna do konce oprav zde nebu-
dou moci parkovat auta rezidentů. 
Náhradní plochy budou vymezeny 
v ulici Teplická (u horního nádraží) 
a v pravé horní části Palackého ulice.

Na rekonstrukci kanalizace v ulici 
Sovova a Palachova naváže komplet-
ní rekonstrukce ulice Palachova, na 
kterou získalo město dotaci. Dokon-
čena má být v polovině příštího roku. 

Nejde však o jediné akce, jež 
zkomplikují dopravu. V  plánu je 
například výměna povrchu kruhové 
křižovatky Na Kocandě a u Kauflan-
du, frézování ulice Na Valech, ale i 
časově náročnější akce související 
s rekonstrukcí kanalizace Na Valech 
při úplné dopravní uzavírce této do-
pravní tepny města. 

Dokončení na straně 2

SLEDUJTE SEKCI
UZAVÍRKY 2017 NA
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ČTĚTE UVNITŘ
• Oprava silnic zahájena  (str. 3)
• Chcete dostávat každý týden 

zásadní informace o městě? (s. 5)
• Míra znečištění ovzduší byla        

v zimě alarmující (str. 10)

Radniční zpravodaj
SLOVO STAROSTY
Vážení Litoměřičané,

před námi je 
řada význam-
ných událostí, 
a to jak pří-
jemných, tak i 
těch méně pří-
jemných, pro 
život ve městě 
však důleži-
tých. Začnu 
těmi druhými, 

které souvisejí s dopravními ome-
zeními. Věřte, že jsou nezbytná, 
realizována jinými subjekty, než 
je město, kterému nezbývá, než 
se pokusit termínově je korigovat. 
Odsunout rekonstrukci Palacho-
vy ulice na příští rok, jak někdy  
slýchávám, není možné. Museli 
bychom vrátit státní dotaci, o níž 
jsme dlouho usilovali. Nezbývá 
tedy, než Vás, spoluobčany, požá-
dat o trpělivost. Výsledek – tedy 
nové povrchy komunikací, kru-
hových objezdů, nové semafory 
Na Valech a krásná Palachova 
ulice – rozhodně stojí za dočas-
né nepohodlí. O průběhu prací 
Vás budeme informovat. Využijte 
proto i bezplatné služby „Mobilní 
rozhlas“, jejímž prostřednictvím 
každý týden rozesíláme ty nejdů-
ležitější zprávy. 

Čeká nás však i řada velmi pěk-
ných událostí. Těší mě blížící se 
zahájení stavby vědeckovýzkum-
ného centra, pokračující revitali-
zace pokratického sídliště a řada 
významných kulturních akcí, 
mezi kterými bych zmínil jarní 
Tržnici Zahrady Čech, dubnové 
Vinařské Litoměřice, květnovou 
mezinárodní výstavu psů, červ-
nové Hasičské slavnosti či mist-
rovství světa v hokejbalu. Rád se 
při nich budu s Vámi potkávat.

Krásné jarní dny přeje  
Ladislav Chlupáč  

SEZÓNA NA ZAHRADĚ 
ČECH ZAČALA

Výstaviště úspěšně odstartovalo 
novou sezonu. Výstava drobného 
zvířectva „Děti a zvířata“  přilákala 
v únoru přes 2500 návštěvníků. 

V  dubnu a květnu se uskuteční 
čtyři výstavy. Od 5. do 9. dubna pro-
bíhá souběžně Tržnice a Bydlení na 
Zahradě Čech. Od 12. do 14. května 
výstaviště zaplní automobily v rámci 
Autosalonu. Štěkot psů se bude areá-
lem rozléhat při Mezinárodní výsta-
vě psů od 20. do 21. května. (hroch)

DĚTI A ZVÍŘATA.  „Hadů už se tolik nebojím, teď když jsem si ho mohla 
pohladit,“ usmála se Barunka Suchá, malá návštěvnice úspěšné výstavy, 
kterou v únoru pořádali na výstavišti  členové Základní organizace chovatelů 
drobného zvířectva Litoměřice – Žitenice. Foto Anna Hrochová
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REKONSTRUKCE OBJEKTU PIVOVARU MÁ POKRAČOVAT
Rekonstrukce areálu bývalého pi-

vovaru v Litoměřicích má pokračovat. 
Loni město jako vlastník areálu nachá-
zejícího se v historickém jádru nechalo 
zrekonstruovat střechu objektu v pra-
vé části, čímž zabránilo jeho dalšímu 
chátrání. Nyní zastupitelé schválili 
podání žádosti o dotaci na revitalizaci 
části budovy stojící na levé straně areá-
lu (směrem k Lidické ulici).

„S pomocí dotace chceme tuto část 
zrekonstruovat a následně v rámci vý-
běrového řízení nalézt provozovatele, 
který by zde za předpokladu instalace 
vlastní technologie zahájil výrobu piva 
s  maximálním výstavem do 20 tisíc 
hektolitrů ročně,“ charakterizoval záměr radnice starosta Ladislav Chlupáč. 
Město, které má platné stavební povolení a zpracovaný projekt, žádá o dotaci 
ve výši 20 milionů korun. Stejnou částku je připraveno investovat ze svého. 

Dotační program státu „Regenerace a podnikatelské využití brown-
fieldů“ je pomocí obcím ve strukturálně postižených krajích a hospo-

dářsky problémových regionech, které na 
svých katastrálních územích disponují 
rozsáhlými zastaralými a nevyužívanými 
plochami průmyslových i zemědělských 
areálů. „Poskytnutá dotace má sloužit 
ke znovuoživení a přípravě těchto ploch 
pro podnikání,“ uvedla vedoucí odboru 
územního rozvoje městského úřadu Ve-
nuše Brunclíková.

Korunní pivovar v Litoměřicích ukon-
čil výrobu piva v  roce 2002. V  obavě 
z  toho, aby v  historickém jádru města 
nevznikla například tržnice, město od-
koupilo větší část areálu. Na místě bývalé 
lahvárny vybudovalo park a parkoviště. 
Nyní chce postupnými kroky revitalizo-

vat samotný výrobní areál. Část budovy vlevo (směrem k Lidické ulici) 
má sloužit k výrobě piva. Objekt vpravo by dle již zpracovaného projek-
tu měl být rekonstruován tak, aby zde vznikla herna sloužící rodinám 
s dětmi hlavně v zimním období, ubytování hotelového typu apod. Jde o 
náměty, jež zazněly v průběhu diskusního fóra s veřejností. (eva)

DALŠÍ ETAPA REGENERACE 
SÍDLIŠTĚ ZÍSKALA PODPORU

Zapojit obyvatele pokratického síd-
liště do rozhodování o budoucí podo-
bě lokality, které se dotkne již 4. etapa 
revitalizace, bylo 20. března cílem pro-
cházky s architekty stavbou dotčeným 
územím. Zároveň s tím byl v učebně 
Ladovy základní školy představen 
průběh prací souvisejících se třetí eta-
pou, jejíž realizace začne v létě. 

Obou částí se zúčastnilo zhruba 

dvacet obyvatel. „S ohledem na fakt, že 
se bavíme o budoucí podobě sídliště, 
ve kterém žijí stovky lidí, bych si přál 
zájem vyšší,“  posteskl si místostarosta 
Václav Červín. Lidé, kteří byli přítom-
ní, však přicházeli se zajímavými ná-
měty a podněty, jež vyplývají z jejich 
každodenního života. Navrhovali, v 
jakém místě nejideálněji vybudovat 
přechodové místo, kam umístit kon-

tejnery, kde je třeba území odvodnit, 
kde chybějí přístupy k zadním částem 
domů, případně jakou podobu by 
měla mít místa určená k relaxaci. 

Revitalizace pokratického sídliště 
má pět etap. Loni byla s finanční pod-
porou Ministerstva pro místní rozvoj 
ukončena druhá etapa projektu. Před 
několika dny MMR zveřejnilo, že v 
Litoměřicích podpoří čtyřmi miliony 
korun (z celkových 7,5 mil. Kč) i rea-
lizaci etapy třetí.  (eva)

PŘIJĎTE NA DISKUSI 
S VEŘEJNOSTÍ

Již tradiční veřejné diskusní fó-
rum Desatero problémů Litoměřic 
se uskuteční ve středu 5. dubna od 16 
hodin v domě kultury. Obyvatelé tak 
opět dostávají šanci vyjádřit svůj ná-
zor na dění ve městě, upozornit radní, 
zastupitele a další kompetentní osoby 
na problémy a navrhnout možná ře-
šení. Zároveň se dozví, jak jsou řešeny 
problémy města definované na loň-
ském diskusním fóru. Součástí akce 
bude již tradičně stůl mladých.

Prezentovány budou  též návrhy 
projektů participativního rozpočtu, na 
který bylo letos z rozpočtu města vy-
členěno 200 tisíc korun. Do 1. února 
došly pouze dvě žádosti, z nichž pouze 
jedna, projekt Bosé stezky, byla dopo-
ručena k realizaci. 

Součástí fóra bude hlídání dětí, 
tombola, ochutnávka fairtradových 
výrobků a ovocných moštů, prodej a 
prezentace produktů místních nezis-
kových organizací. 

Problémy definované v domě kul-
tury ověří anketa, která proběhne 
do 7. května na webu zdravemesto.
litomerice.cz a v  listinné podobě na 
infocentru MěÚ.  Druhou složkou 
ověření problémů bude sociologický 
průzkum na reprezentativním vzorku 
500 obyvatel Litoměřic. 

Rita Vlčková

STRUČNĚ:    
•  III. ETAPA - řešené území:
Kubínova (437/10, 437/12, 
438/6, 438/8 , 439/2 , 439/4 a 
440/1), U Kapličky (444/8),  Na 
Výsluní 433/2 , 433/4 , 433/6 , 
434/8 , 434/10 , 435/12 , 435/14 , 
435/16 , 436/18
•  IV. ETAPA - řešené území: 
Hynaisova (427/7, 427/9), La-
dova (430/4, 430/6), A. Mu-
chy (417/22), 417/24 , 418/18 , 
418/20, 429/13, 429/15)
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Obyvatelé sídliště v doprovodu architektů a pracovníků městského úřadu 
procházeli místa, jichž se dotkne 4. etapa. Jejich připomínky byly na místě 
zaznamenávány. Foto Eva Břeňová 

PŘIPRAVME SE NA UZAVÍRKY
Dokončení ze strany 1

Je zřejmé, že první etapa frézování 
ulice Na Valech se dotkne úseku od 
kruhového objezdu před domem kul-
tury až před křižovatku s ulicí Osvobo-
zení. Naplánována je na 1. a 2. dubna. 
Nový asfaltový povrch bude položen 
ve dnech 27. až 30. dubna. Objízdná 
trasa povede po ulicích Osvobození, 
Liberecká, Teplická a Masrykova. V 
případě MHD to znamená, že auto-
busové zastávky u pošty budou od 3. 
dubna do konce měsíce provizorně 
přesunuty z Valů do ulice Osvoboze-

ní. Druhá etapa bude pokračovat od 
křižovatky s  ulicí Osvobození až po 
kruhový objezd na Kocandě. Frézová-
ní je naplánováno od 8. do 10. května a 
pokládka nového asfaltového povrchu 
od 3. do 4. června.

Termínově skloubit řadu staveb-
ních akcí, realizovaných SVS, a.s., 
INOGY, a.s.,  Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR a Správou a údržbou 
silnic Ústeckého kraje, je nesmírně 
složité. A to i s ohledem na již usku-
tečněná výběrová řízení na dodava-
tele akcí, platná stavební povolení, 

rozpočty organizací apod.  „Pra-
vomoci města jsou v tomto ohledu 
zcela omezené. Snažili jsme se ale-
spoň částečně korigovat harmono-
gram plánovaných akcí a tam, kde 
to jde, žádat o jejich posunutí. Fak-
tem však je, že dopravní uzavírka 
může být povolena i přes nesouhlas 
města,“ upozornil vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
MěÚ Jan Jakub.

Vedení radnice v  této souvis-
losti prosí obyvatele i návštěvníky 
města o pochopení závažnosti si-
tuace a o trpělivost.

Eva Břeňová 

OPRAVA NÁDRAŽÍ 
MÁ POKRAČOVAT
Revitalizace horního vlakového 

nádraží má letos pokračovat. Za-
tímco loni došlo k rozsáhlé rekon-
strukci nástupišť a okolí, včetně 
vybudování bezpečného přechodu 
pro chodce se světelnou signalizací, 
letos Správa železniční a dopravní 
cesty ústy svého tiskového mluvčí-
ho avizovala, že dojde k opravě fa-
sády objektu. (red) 



VY SE PTÁTE, 
MY ODPOVÍDÁME 

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 3

Ráda bych se zeptala, jestli město 
hodlá něco udělat s psími exkremen-
ty. Je to opravdu šílené, s kočárkem 
se jim neustále vyhýbám. Chápu, že 
byl dlouho sníh a vše vylezlo, ale bylo 
by fajn vyslat do ulic někoho, kdo by 
to uklidil.                     Lucie Joštová

(dotaz z Facebooku města)
„Máte pravdu, i nás tento stav 

trápí. Od chvíle, co roztál sníh, jsou 
každý den v ulicích dva lidé s vysa-
vači. Za měsíc vysbíráme 1,5 tuny 
psích exkrementů, které se uklá-
dají do vyhnívacích jímek čističky 
odpadních vod. Zvládáme sbírat 
exkrementy pouze z  chodníků a 
silnic, bohužel nestíháme travnaté 
plochy. Jednám proto s  ředitelem 
věznice o navýšení počtu pracovní-
ků o další dva. Pokud budou jedná-
ní úspěšná, požádáme zřizovatele o 
nákup dalších vysavačů, kdy jeden 
stojí cca 70 tisíc korun. Zároveň 
bych chtěl požádat majitele pejsků, 
aby si po nich uklízeli, a byli tak 
ohleduplní vůči ostatním obyvate-
lům města. V tomto ohledu totiž 
ani městská policie není všemocná. 
V okamžiku, kdy pejskař vidí hlíd-
ku, pod hrozbou pokuty exkrement 
odklidí. Jiná situace však je, když ho 
nikdo nevidí. Problém je tedy v nás, 
lidech.“               Ivo Elman, ředitel

Technických služeb města

ČIŠTĚNÍ ULIC ZAČALO
Většina chodníků v  Litoměřicích 

již po zimě prošla prvním úklidem. 
S výjimkou Palachovy ulice, jejíž re-
konstrukce bude zanedlouho zaháje-
na. Zároveň s tím začal úklid silnic.

Letošní čištění je náročnější, 
protože na komunikacích leží vyšší 
množství inertního materiálu. 
Častější sněhová nadílka a ledovka 
totiž způsobily, že byly spotřebovány 
čtyři roky staré zásoby a třikrát 
dokupována sůl k posypu vozovek. 
Celkem bylo použito 163 tun soli, 
207 tun kamenné drti a 246 tun 
písku.

„Úklid probíhá vždy po jedné 
straně tak, aby komunikace zůstala 
průjezdná. Majitele aut prosíme, 
aby respektovali dopravní značení,“ 
žádá ředitel Technických služeb 
města Ivo Elman. Jako první byla 2. 
dubna uklizena ulice Mezibraní. Na 
řadu ve dnech 3. a 4. dubna přijde 
Kocanda, 5. a 6. dubna Dalimilova 
ulice a prostranství pod Mostnou 
horou. Každá ulice by měla být ukli-
zena jednou za čtyři až šest týdnů.

Kompletní harmonogram čiště-
ní ulic je zveřejněn na webových 
stránkách města. (eva)

V Litoměřicích byla po zimě za-
hájena pracovníky Technických slu-
žeb města (TSM) oprava silnic. „Už  
byly například opraveny výtluky v 
ulici Na Výsluní, Alfonse Muchy, 
Teplické, Liberecké a Stránského,“ 
jmenoval ředitel Technických služeb 
města Ivo Elman. 

Do ulic najela jak menší technika 
určená k drobnějším opravám po-
vrchů, tak i velké stroje na frézování 
silnic. Opravy probíhají podle har-
monogramu sestaveného podle ak-
tuální potřeby. V některých ulicích 
se tak bude dít za provozu, jinde s 
omezením. V případě ulic Horova, 
Halasova a Dobrovského dojde na 
několik dní k úplné uzavírce provo-
zu a platit bude i oboustranný zákaz 
zastavení. 

TSM ve městě spravují zhruba 
90 kilometrů silnic. Povrch zhruba 
30 procent z nich letos opraví. Ná-
klady se mají pohybovat mezi třemi 
až čtyřmi miliony korun. Pomocí 
nové techniky dokáží TSM vyrobit 
denně 25 až 30 tun materiálu, který 
je ihned převážen na místa určená k 

opravám. Nákupní cena z obaloven 
se pohybuje mezi 2500 až 2750 ko-
runami za tunu. Technické služby 
dokáží stejně kvalitní směs vyrobit 
za 700 korun, což pro město zname-

ná úsporu financí. Dle předpisů však 
nesmí být využívána k pokládce po-
vrchů celých komunikací, ale pouze 
k opravám výtluků. 

Eva Břeňová 

HARMONOGRAM
OPRAV SILNIC

• 13. 3. – 7. 4. Teplická, Liberec-
ká, Stránského (oprava výtluk za 
provozu)
• 10. – 21.4. Marie Majerové, po-
žární cesta (oboustranný zákaz 
zastavení po celou dobu opravy 
+ 7 dní před začátkem)
• 24. 4. – 5.5. Horova, Halasova 
(úplná uzavírka, oboustranný 
zákaz zastavení po celou dobu 
uzavírky + 7 dní předem)
• 9. – 19.5. Dobrovského (úpl-
ná uzavírka celé komunikace, 
oboustranný zákaz zastavení 
po celou dobu uzavírky + 7 dní 
před začátkem)
• 22.5. – 2.6. Šafaříkova (úpl-
ná uzavírka celé komunikace, 
oboustranný zákaz zastavení 
po celou dobu uzavírky + 7 dní 
předem)
• 5. – 14. 6. Na Výsluní (za pro-
vozu, oboustranný zákaz zasta-
vení po celou dobu opravy + 7 
dní před začátkem
• 15. – 23. 6. Alfonse Muchy (za 
provozu, oboustranný zákaz za-
stavení po celou dobu opravy + 
7 dní před začátkem
• 23. – 30. 6. chodník od Revo-
luční k  Pokratické, NC Družba 
(za provozu, pouze s omezením 
přístupu chodců)

OPRAVA VÝTLUK ZAHÁJENA

SVOZ BIOODPADU JE I LETOS 
SLUŽBOU BEZPLATNOU

Svoz bioodpadu v  Litoměřicích začíná. První svoz 
odpadu z hnědých nádob je naplánován na 3. dubna. 
Stejně jako v minulých letech bude probíhat až do kon-
ce listopadu pravidelně jednou za čtrnáct dní, a to vždy 
v sudý týden v pondělí.

V úterý, počínaje 4. dubnem, pak bude svoz bio-
odpadu probíhat v  následujících ulicích: Ankertova, 
Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, 
Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hy-
naisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, 
Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova, 
Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Re-
voluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, So-
kolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, 
Wolkerova, Zelenkova, Žitenická.

Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou i v tomto 
roce objednat osobně na odboru životního prostředí 

městského úřadu v Pekařské ulici (Lucie Weberová, III. 
patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na tel. čísle 
416 916 175. Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu o ná-
doby ze strany nových žadatelů lze k rodinnému domu 
přidělit pouze jednu nádobu na bioodpad. 

Do nádoby na bioodpad patří rostlinný odpad ze za-
hrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce, zeleniny, 
slupky, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, 
neznečištěná zemina. Naopak sem v žádném případě 
nepatří živočišné zbytky, maso, kosti, uhynulá zvířata, 
olej z  potravin a obaly od potravin (sklo, plast, kov). 
Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději 
v 6 hodin ráno.

V průběhu celého kalendářního roku mohou občané 
města zdarma odkládat odpad ze zeleně také na sběr-
ném dvoře v ulici Nerudova. Lucie Weberová,

odbor životního prostředí MěÚ

TSM mají od loňského roku v provozu Bagelu, tedy stroj, který zpracovává 
vybouraný nebo vyfrézovaný materiál. Recyklovaný je vracen zpět na ko-
munikace. V provozu je s ohledem na hluk a zápach v zadní části Jiříkových 
kasáren. TSM mají v tuto chvíli velké zásoby materiálu určeného k recyklaci. 
Vystačí na tři až pět let. Foto Eva Břeňová 

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ
•  5. - 6. 4. Dalimilova - pod Mostkou
• 10. - 11. 4. Kozinova
• 12. - 13.4. Revoluční
• 18. - 19.4. A. Muchy
• 20. - 21. 4. Pokratice 
• 24. - 25.4. Bojská 
• 26. - 27.4. Štursova
• 28.4. Pražská
• 2. - 3.5 Stránského
• 4. - 5.5. Palachova
• 9. - 10. 5. Kocanda
• 11.5 . Pobřežní
• 12. 5. Miřejovická stráň
• 15. - 16.5. Dalimilova-pod Mostkou
Pozn.: Čištění probíhá v blocích



PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
SE TĚŠÍ ZÁJMU LIDÍ

Základní právní poradenství, 
tedy nová a hlavně bezplatná 
služba, kterou v  polovině loň-
ského roku začal nabízet městský 
úřad, se setkalo s velkým zájmem 
obyvatel města. Čekací lhůta na 
konzultaci s právníkem je zhruba 
měsíční. 

„Zájem je od počátku velký a 
setrvalý. Lidé kvitují, že když si 
neví rady, mají se kam obrátit,“ 
konstatovala vedoucí kanceláře 
starosty Martina Skoková. Podle 
ní obyvatelé města přicházejí s žá-
dosti o radu jak postupovat v pro-
blémech přinášejících sousedské 
vztahy, dědictví, exekuce, ale i 
pracovně-právní vztahy apod. 
Právník úřadu jim poradí, jakým 
způsobem postupovat a na koho 
se obrátit. 

„V žádném případě však nejde o 
právní zastupování, ani o sepiso-
vání smluv nebo podání k soudu, 
ale o prvotní právní poradenství, 
bezplatné nejen pro obyvatele Li-
toměřic, ale i téměř čtyř desítek 
okolních obcí, jež spadají do jeho 
správní působnosti,“ upozorňuje 
Martina Skoková. 

Právní konzultace se konají 
každé sudé pondělí na právním 
oddělení radnice na Mírovém ná-
městí (kancelář č. 332). Nutností 
je předem se objednat, a to na te-
lefonním čísle 416 916 107.  (eva)

WEBKAMERA JE 
OPĚT V PROVOZU

Mírové náměstí můžeme opět 
sledovat on-line. Webkamera je od 
března po několikaměsíčním vý-
padku znovu v provozu.  K výměně 
bylo nutné přikročit z  důvodu, že 
původní kamera přestala fungovat. 
„Nová je zhotovena na zakázku a 
jedná se o podobný přístroj, který 
snímá například vrchol Sněžky, Mi-
lešovky nebo Lovoše,“  informovala 
vedoucí oddělení informační tech-
niky městského úřadu Leona Slabo-
chová. Záznamy sledujte na: 
https://webcam.litomerice.cz/. (red)

MĚSTO ZVEŘEJŇUJE 
SMLOUVY DLE ZÁKONA

Zajímá vás konkrétní smluvní vztah uzavřený měs-
tem Litoměřice? Seznámit se s  ním můžete na webo-
vých stránkách města v registru smluv. I Litoměřice si 
tak od 1. července loňského roku plní povinnost danou 
zákonem, kterou je zveřejňování smluv s hodnotou pl-
nění vyšší než 50 tisíc korun (bez DPH).

„Registr k dnešnímu dni obsahuje zhruba 120 smluv 

představujících objem plnění ve výši  92 milionů ko-
run,“ informovala 1. března vedoucí kanceláře starosty 
Martina Skoková.

Jejich zveřejnění je jednoduchý proces probíhající 
prostřednictví datové schránky. Pokud by ke zveřejnění 
nedošlo, případně byla smlouva uzavřena chybně, stává 
se po třech měsících od uzavření neplatnou.  „Podle na-
řízení, jež vejde v platnost 1. července letošního roku, 
by si v takovém případě měly smluvní strany vrátit vše, 
co na základě smlouvy poskytly,“ upozornila na možné 
riziko Martina Skoková. (eva)

TÉMĚŘ SEDMI TISÍC ŘIDIČŮ
SE LETOS TÝKÁ VÝMĚNA PRŮKAZU

Řidiči, kterým končí v  letošním 
roce platnost řidičského průkazu 
(ŘP), by měli včas myslet na jeho 
výměnu. Nechávat ji na konec 
roku se nevyplatí. „V roce 2017 
se povinnost týká přibližně 6 742 
řidičů. Víme z  uplynulých let, že 
situaci dokážeme zvládnout bez 
potíží. Přesto si však žadatelé, kteří 
návštěvu úřadu odloží na posled-
ní chvíli, mohou ve frontě počkat 
až jednu hodinu,“ připomněl Jan 
Jakub, vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství městského 
úřadu. 

Do počtu držitelů ŘP nutných 
k  výměně přitom spadá také              

2 853 ŘP, které jsou již propadlé      
z uplynulých období. „Stejně jako 
i v jiných periodických letech zcela 
jistě významná část řidičů i z této 

poslední skupiny pro rok 2017 ne-
dorazí, a to z různých důvodů (stá-
ří, nepotřebnost apod.),“ vysvětlil 
vedoucí odboru Jan Jakub.

V současné době probíhají vý-
měny průkazů plynule, bez vý-
znamnějšího čekání na odbavení. 
Řidiči, kteří chtějí mít jistotu, že 
nebudou na odboru dopravy če-

kat, mohou využít objednávkový 
systém: https://www.litomerice.cz/
rezervace/services.php

Podobné hromadné etapy vý-
měny ŘP probíhaly v periodických 
cyklech v letech 2007, 2010 a 2013. 
V roce 2010 se průběžná výměna 
týkala přibližně 5 376 ks ŘP, v roce 
2013 to bylo 5 766 ŘP. Tyto etapy se 
budou opětovně periodicky opa-
kovat do konce roku 2020 a 2023. 
V letech, ve kterých nedocházelo 
k periodickým skupinovým výmě-
nám, se akce týkala těchto počtů 
průkazů: v roce 2009 – 2 466 ks, v 
roce 2012 – 1 939 ks a v roce 2016 
– 3 346 kusů.  Anna Hrochová

OBLIBA PLATEBNÍCH 
TERMINÁLŮ STOUPÁ

Obyvatelé Litoměřic a spádových 
obcí si pomalu zvykají, že na Měst-
ském úřadu v Litoměřicích lze pla-
tit bezhotovostně prostřednictvím 
platebních terminálů. „Za první 
půlrok od zavedení jejich provozu 
představuje  celkový objem peněz, 
který prošel přes platební termi-
nály, 6 % z celkového objemu při-
jatého na pokladnách úřadu,“ kon-
statoval tajemník městského úřadu 
Milan Čigáš. Asi nejčastěji lidé přes 
terminály hradí poplatek za komu-
nální odpad (25 % plateb) a popla-
tek za psy (24 %). (eva)

UPOZORŇUJEME
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Místostarosta Pavel Grund s cenou  "Město pro byznys". Foto Karel Pech 

LITOMĚŘICE JSOU STŘÍBRNÝM
 „MĚSTEM PRO BYZNYS“

Město Litoměřice se pro letošek 
stalo v rámci kraje druhým byzny-
sově nejpřívětivějším městem se-
veročeského regionu. Ve srovnáva-
cím výzkumu „Město pro byznys“ 
skončilo na druhém místě hned za 
Ústím nad Labem. Třetí příčku ob-
sadil Děčín. Cenu pro Litoměřice 
22. února v Ústí nad Labem převzal 
místostarosta Pavel Grund. 

„Těší mě ocenění, které dokazuje, 
že Litoměřice mají potenciál i v ob-
lasti, v níž v minulosti příliš nebodo-
valy,“ konstatoval místostarosta.

Srovnávací výzkum Město pro 
byznys hodnotí letos již podeváté 
podnikatelský potenciál všech měst a 
obcí s rozšířenou působností v České 
republice. Hodnocení se dělí do dvou 
hlavních kategorií:  podnikatelské 
prostředí a přístup veřejné správy.

Ve  druhé jmenované oblasti, kte-
rou mohou radnice přímo ovlivnit, 
excelovalo Ústí nad Labem. Druhé 
Litoměřice, které mají dlouhodobě 
nízkou míru nezaměstnanosti, bo-
dují především velkým podílem pod-
nikajících fyzických osob, vysokým 
objemem získaných evropských do-
tací a vysokými kapitálovými výdaji, 
které úzce souvisí s  přijatými dota-
cemi z fondů EU. Příjem evropských 
dotací je přitom podmíněn spolufi-

nancováním dotovaných projektů. 
Přijaté dotace tak zvyšují investiční 
výdaje měst, z  čehož mají obyvatelé 
dlouhodobý užitek.

V  posledních měsících přitom 
dochází k  dalšímu zintenzivnění 
spolupráce města s podnikateli. „Na 
webových stránkách města jsme 
založili sekci podnikatel, prostřed-
nictvím nového filmu propagujeme 
naše rozvojové lokality, pořádáme 
Podnikatelské fórum, spolupra-
cujeme v  oblasti elektromobility 

a podněcujeme mládež ke studiu 
technických oborů prostřednictvím 
práce v Technickém klubu mládeže 
a veletrhu Technodays na Zahradě 
Čech,“ jmenuje konkrétní aktivity 
tajemník městského úřadu Milan 
Čigáš, který v posledních dvou mě-
sících již dvakrát vedl neformální 
setkání vedoucích pracovníků úřa-
du s podnikateli, jehož cílem bylo 
informovat je o novinkách města a 
připravovaných změnách, které se 
jich přímo týkají. (eva)



ZDRAVÉ MĚSTO 
ROZDĚLILO DOTACE
„Ve zdravém těle zdravý duch“  

je heslo letošního 13. ročníku 
dotačního programu Zdravého 
města Litoměřice. Ze 13 žádos-
tí bude v  průběhu roku podpo-
řeno 10 projektů v  celkové výši 
150 tisíc korun. Občané Lito-
měřic se mohou těšit na projekt 
Kinoklubu Ostrov Pohodový 
ostrov – naše radost, projekt se-
niorů z  LiPenu, 3. ročník Běhu 
pro Hospic, projekt knihovny 
Šťastný života běh, podpořeny 
budou cyklistické závody MTB 
Tour České středohoří a Miřejo-
vický vyhnívák, aktivity Ligy 
proti rakovině Viktoria a akce 
propagující zdravý životní styl 
realizované základními školami 
Lingua Universal, Havlíčkova a 
Na Valech.

Za třináct let existence to-
hoto dotačního programu bylo 
z  rozpočtu města podpořeno 
celkem 143 grantů v celkové výši 
1 424 000 korun. (vlč)
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NABÍZÍME RYCHLÝ 
ZDROJ INFORMACÍ

Máte zájem bezplatně dostávat  ak-
tuální zprávy o dopravní uzavírce, od-
stávce energie, stavu ovzduší, úklidu 
ulic ale třeba i kulturních akcích kona-
ných v Litoměřicích? V takovém pří-
padě se připojte k projektu „Mobilní 
rozhlas“. Jako novou službu občanům 
ho v  zájmu rychlé informovanosti 
spustilo v březnu město Litoměřice.

Po třech týdnech od zavedení se do 
služby přihlásilo téměř 400 uživatelů. 
Každé pondělí jsou e-mailem infor-
mováni o důležitých událostech ve 
městě - kulturních i organizačních. 
"Služba se mi líbí. Stručnou formou 
dostávám přehled o nejdůležitějším 
dění daného týdne," zhodnotila nově 
přihlášená uživatelka Petra Imiálková.

Mobilní rozhlas doručuje důležité 
zprávy přímo do emailových schrá-
nek nebo mobilních telefonů všem 
přihlášeným uživatelům. Význam-
nou úlohu má plnit v krizových si-
tuacích, kdy se stane důležitým ná-

strojem k  okamžité informovanosti 
osob, kterých se mimořádná událost 
konkrétně týká. „V  podstatě jde o 
zdokonalení všem dobře známého 
místního rozhlasu. Chceme zajistit, 
aby se důležité informace dostaly do 
každé domácnosti, aby zprávu nikdo 
nemohl přeslechnout, aby si na kaž-
dého počkala v telefonu nebo emai-
lové schránce,“ vysvětlil tajemník 
městského úřadu Milan Čigáš.

Jak se přihlásit? „Stačí se zaregist-
rovat, vyplnit telefonní číslo a e-mail. 
Následně pak budete zdarma dostá-
vat SMS zprávy a e-maily o dění ve 
městě. Lidé mohou prostřednictvím 
této služby odpovídat také na anke-
ty, mohou potvrdit účast na akcích 
atd.,“ uvedla Anna Hrochová, refe-
rentka vnějších vztahů a komunikace 
městského úřadu.  Registrace probíhá 
elektronicky na
https://litomerice.mobilnirozhlas.cz

(hroch, eva)

OKRESNÍ SOUD
ŽALOBU ZAMÍTL 

Okresní soud v  Litoměřicích 
23. února zamítl žalobu sedmi 
zastupitelů z litoměřického Hnutí 
ANO 2011 týkající se nezveřejně-
ní jejich povolebního komentáře 
v  Radničním zpravodaji. Roz-
sudek je zatím nepravomocný. 
Soudce konstatoval, že politický 
boj nepatří na stránky Radnič-
ního zpravodaje města. Zástup-
ci ANO 2011 na místě vyjádřili 
nespokojenost s  rozhodnutím 
okresního soudu. Zda se odvolají, 
není zřejmé.

Předseda litoměřické organi-
zace ANO 2011 neuspěl ani u 
krajského soudu s třetí žalobou 
na Radniční zpravodaj. V pořadí 
druhá žaloba mezi litoměřickým 
ANO 2011 a městem Litoměřice 
jako vydavatelem periodika do-
sud nebyla zakončena vynesením 
rozsudku. 

Spor v  Litoměřicích se na roz-
díl od jiných měst nerozhořel 
kvůli přístupu opoziční strany 
do Radničního zpravodaje, nýbrž 
kvůli míře a formě přístupu. Tu 
však řeší pravidla pro vydávání 
zpravodaje schválená zastupiteli. 
V souladu s nimi je například pro 
komentáře zastupitelů za ANO 
2011 vyhrazena téměř ¼ strany 
v každém vydání zpravodaje, což 
většina zastupitelů považuje za 
prostor dostatečný. (eva)

250 ŽIVNOSTNÍKŮ
ŽIVNOST ZRUŠILO
Ve správní působnosti města 

Litoměřice přerušilo k  1. břez-
nu svou podnikatelskou činnost, 
případně ukončilo provoz pro-
vozovny zhruba 250 živnostníků.  
Učinili tak v souvislosti s přícho-
dem druhé vlny elektronické evi-
dence tržeb, která se dotkla ma-
loobchodu a velkoobchodu. 

„Naprostá většina z  nich byli 
drobní podnikatelé, kteří pře-
rušení či ukončení činnosti ne-
chávali na poslední chvíli. V dů-
sledku toho jsme na konci února 
odbavovali v  průměru dvacet 
lidí denně,“ konstatovala vedou-
cí litoměřického živnostenské-
ho úřadu Marcela Škrancová. 
V  permanentním provozu byly 
na městském úřadu všechny tři 
přepážky, takže čekací lhůty byly 
minimální. 

Třetí fáze EET nastoupí 1. břez-
na příštího roku. Zapojí se do ní 
podnikatelé provozující všechny 
činnosti, které nejsou vyjmeno-
vané v 1., 2. a 4. fázi -  například 
lékaři, právníci, účetní, dále au-
toservisy apod. Poslední 4. fáze 
bude spuštěna 1. června 2018. Do 
evidence vstoupí vybraná řemes-
la a výrobní činnosti. (eva)



Mgr. Karel KREJZA (ODS) 
"Odmítnout hlasovat o důle-
žitém bodu jednání považuji
za bezprecedentní krok,"
říká místostarosta 
Průběh posledního jednání zastupitelstva, kdy 
se opoziční zastupitelé odmítli účastnit hla-
sování o mimořádně důležitém bodu, označil 
také starosta města za bezprecedentní krok, 
který za poslední čtyři volební období nepa-

matuje. Čtyři zastupitelé za ANO 2011 a dva za Stranu zelených to-
tiž odmítli hlasovat o pronájmu výstaviště na letošní rok. Vybírali 
jsme přitom ze dvou zájemců - po předložení a prostudování jejich 
nabídek. Zdánlivě tedy jednoduché. 

Chování těchto zastupitelů je o to více zarážející, že sami žádali, 
aby o Zahradě Čech rozhodovalo zastupitelstvo, a nikoliv pouze 
rada města, do jejíž kompetence pronájmy patří. Požadavku bylo 
vyhověno. V momentě, kdy ANO a Strana zelených dostaly mož-
nost účastnit se rozhodování, se jí zcela nepochopitelně a alibis-
ticky vzdaly. 

Co říci závěrem? Snad jen doporučení. Kdo se bojí důležitých 
rozhodnutí, ať se raději vzdá svého mandátů, protože v takovém 
případě ho nevykonává ku prospěchu tohoto města.  

Tomáš SARNOVSKÝ (ANO 2011) 
"Pronájem výstaviště Zahra-
dy Čech - účel světí
prostředky?" klade si otázu
opoziční zastupitel
Poslední hra na "Výběr" provozovatele ZČ opět 
ukázal, proč si naše společnost vede tak špatně 
ve vnímání korupce. Moc totiž s sebou zjevně 
přináší neodolatelné pokušení k nečestnému 
jednání. Navázané vazby se žádnému z aktérů 

nechce zpřetrhávat. Jinak si nelze vysvětlit, proč se město při rea-
lizaci svých aktivit téměř neustále obrací na stejné podnikatelské 
subjekty. Proč se tak urputně snaží hledat všemožné jiné formy, než 
jsou skutečně rovná a otevřená výběrová řízení. A jaká je tedy stra-
tegie, která vede k výběru předem domluveného vítěze? Vyhlašová-
ní na poslední chvíli, neuveřejňování výzev na webu, rozdělování 
zakázek na menší částky, a tím se vyhnutí povinnosti ke skutečné-
mu výběrovému řízení. A poslední případ byl v použití kličky zvané 
"Zveřejnění záměru k pronájmu nemovitosti". Koaliční zastupitelé 
předvádějí neskutečné argumentační veletoče. Společnost Zahrada 
Čech s.r.o. dluží městu Litoměřice na nájemném 1,8 milionu, ale 
není vyřazena z "výběrového" řízení, ačkoliv je požadována bez-
dlužnost uchazeče. Proces podávání nabídek neeliminoval riziko, 
aby se druhá strana nemohla seznámit s konkurenční nabídkou, a 
podle potřeby reagovat. To jsou koaliční fígle, se kterými jsme se 
zatím jako opozice měli tu čest konfrontovat. Obávám se, že v záso-
bě je ještě pár dalších triků. Hnutí ANO vyzývá koalici k férovosti a 
otevřenosti. Pořádejte skutečně otevřená a transparentní výběrová 
řízení. Třeba opět vyhraje váš favorit, ale bude to (doufejme) po 
férovém boji.

Mgr. Petr PANAŠ (Strana zelených)
"Bylo hledání nového provo-
zovatele výstaviště myšleno 
vážně? Nebylo," domnívá se 
opoziční zastupitel
Bylo hledání nového provozovatele výstaviště 
Zahrady Čech myšleno vážně? Nebylo. Mož-
ná logické. Provozuje ho Zahrada Čech s.r.o., 
vlastněná 50% městem. Nenaplnění původ-
ních slibů o revitalizaci výstaviště bych ještě 

odpustil. Způsob ukončení smlouvy ne. Proběhne dohoda s Radou 
města, nezaplatí se nájem za prosinec 2016 a obratem je smlou-
va vypovězena.  Zahrada Čech s.r.o. dál za současných podmínek 
výstaviště provozovat nechce, ale chystá další výstavy a deklaruje 
ochotu přihlásit se do výběrového řízení. Divné? Asi ano. 
Radnice vypisuje výběrové řízení na zmíněný pronájem. Opravuji, 
není to výběrové řízení, ale zveřejnění záměru pronájmu nemo-
vitosti. Dle zákona v pořádku, ale ….. Objeví se na úřední desce, 
zastrčené v sekci záměrů nájmů. Nikdo oslovován není, taky aby 
se nedejbůh někdo další přihlásil. Alespoň já obesílám firmy, které 
dělají výstavnictví. Zájem projeví provozovatel lounského výstavi-
ště Diamant Expo s r.o. 
Teď se dostáváme k hlavnímu rozdílu mezi výběrovým řízením a 
nabídkami dle zveřejněného záměru. Zde žádná komise nedohlíží 
na otevření nabídek. Obě jsou cenově srovnatelné. Pravda, Zahra-
da Čech s.r.o. dává cenu o málo vyšší. Jednou z podmínek je bez-
dlužnost vůči městu. Diamant Expo dokládá. Zahrada Čech s.r.o. 
dává prohlášení, že nemá závazek po splatnosti. Divná formulace, 
tak na radnici píšu, zda něco nedluží. Ejhle. Dluží 1.797.964,-Kč. 
Prosincové nezaplacení nájmu bylo prý účelové, aby se vypověděla 
smlouva. Ale neplatí se ani v lednu, únoru, březnu. Ovšem pozor. 
Dlužníci nejsou, na poslední chvíli je uzavřen splátkový kalendář 
a dluh tedy asi přestává existovat. Na mé upozornění, že nesplňují 
podmínku zadání, politici koalice neslyší. Budeme na zastupitel-
stvu hlasovat. Raději tajně. Překvapení se nekoná. Vyhrává naše 
společnost, místní (cizí nechceme) a námi spoluvlastněná. Která 
nám dluží peníze a prý nemá ekonomické potíže (potom nechápu, 
proč nájem neplatí). Asi se bude hlásit i na dlouhodobý pronájem 
od příštího roku. Vyhraje? 

Jiří LANDA (KDU - ČSL)
"Počaply, Terezín a písek?" 
ptá se zastupitel
V posledním měsíci jsme přijali stanovisko k 
dění, které se zdánlivě Litoměřic netýká.  Jsem 
přesvědčený, že je to jen opravdu zdánlivě. V mi-
nulosti se i litoměřické zastupitelstvo negativně 
vyjadřovalo ke snaze otevřít těžbu štěrkopísků 
např. na terezínské kotlině nebo v lokalitě mezi 
Litoměřicemi a Lovosicemi. Tentokrát se obje-
vuje snaha o rozšíření těžby písku, plánované v 

současné době v bezprostřední blízkosti Počapel. Také tato aktivita 
zcela samozřejmě ovlivní turistický ruch, a nejen ten, ve svém nej-
bližším okolí, ale i v Litoměřicích.
Stovky turistů do našeho města i jeho okolí jezdí za malebnou příro-
dou, kulturou, památkami. Náš region je znám svými cyklostezkami, 
zázemím pro turisty. Vždyť jsme bránou Čech. Jak dobře jim zde ale 
bude v prašném prostředí vedle pískovny? Jak ovlivní další nárůst 
počtu nákladních vozidel chuť návštěvníků vracet se zpátky k nám? 
Nutně vyvstávají otázky typu, proč se k chystanému navýšení těžby 
a jejím vlivu na kulturní dědictví opravované za mnoho milionů a v 
Evropě zcela jedinečné, neměl možnost vyjádřit Památník Terezín?
Již několikrát bylo vyjádřeno  nesouhlasné stanovisko ze strany obča-
nů Počapel, přesto na ně není brán zřetel. Chtěli bychom apelovat na 
ty, jimž  na našem regionu a kulturním dědictví záleží, aby podpořili 
dialog na všech úrovních a pomohli zastavit rozšíření těžby. Alespoň 
do té doby, než budou vyjasněny veškeré dopady tohoto počinu.
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Nádherná historická část Litoměřic. Foto Ludmila Hájková



PROVOZ VÝSTAVIŠTĚ ZŮSTÁVÁ
PRO LETOŠNÍ ROK BEZE ZMĚN

Společnost Zahrada Čech, kterou 
vlastní rovným dílem město Litomě-
řice a společnost EXPO.CZ, zajistí i 
pro letošní rok provoz litoměřického 
výstaviště. Kalendář výstavních akcí 
na rok 2017 tak zůstává nezměněn. Na 
mimořádném jednání o tom 9. března 
rozhodli zastupitelé, kteří po ukonče-
ní výběrového řízení vybírali ze dvou 
zájemců. Prvním byla společnost Dia-
mant Expo a druhou Zahrada Čech. 

Ze 22 přítomných zastupitelů jich 
15, tedy nadpoloviční většina 27člen-
ného zastupitelského sboru, hlasova-
lo pro společnost Zahrada Čech. „Je 
to logické, protože z 50% je vlastněná 
městem,“ netajil místostarosta Václav 
Červín svůj názor, ačkoliv hlasování 
bylo tajné a šest opozičních zastupi-
telů se proto odmítlo volby účastnit. 

Kalendář akcí se sice nezmění, 
ale o zhruba polovinu se sníží výše 
měsíčního nájemného, které město 
Litoměřice jako vlastník areálu od 
provozovatele dostával. Na jeho 
účet bude nově přicházet 250 tisíc 
korun měsíčně. Společnost Dia-
mant Expo, která působí na výsta-
vištích v Lounech a Liberci, nabídla 
ještě o 20 tisíc korun měsíčně méně.

Společnost Zahrada Čech, s.r.o.,  
začala provozovat výstaviště v  roce 
2013. Podmínky nájemní smlouvy 
však byly soutěženy již v roce 2011.  
Čtyři roky provozu ukázaly, že za 

současných podmínek, kdy nájemné 
a další poplatky činí průměrně 495 
tisíc korun měsíčně, není společnost 
schopna dosahovat očekávaného 
zisku.   Právě městem Litoměřice 
před lety tvrdě nastavené podmínky 
v  době klesajícího celorepublikové-
ho zájmu o výstavnictví byly jedním 
z hlavních důvodů, proč společnost 
EXPO.CZ jako partner města v zá-
věru loňského roku oznámila, že za 
stávajících okolností již nechce po-
kračovat v provozu. 

Tím však proces hledání provo-
zovatele pro Litoměřice nekončí. Na 
řádném dubnovém jednání budou 
zastupitelé schvalovat zadávací pod-
mínky pro vyhlášení nového výbě-
rového řízení na provozovatele vý-
staviště v následujících letech.  (eva)

BEZPEČNOSTNÍ 
RADA JEDNALA 

První letošní jednání „Bezpeč-
nostní rady města Litoměřice jako 
obce s  rozšířenou působností“ se 
uskutečnilo minulý měsíc v  kan-
celáři starosty Ladislava Chlupáče 
za účasti zástupců města, Policie 
ČR, dobrovolných i profesionál-
ních hasičů, záchranářů atd.

Členové bezpečnostní rady 
(BR) konstatovali, že v  loňském 
roce bylo řešeno několik mimo-
řádných událostí. Oznámení oby-
vatele města o uložení výbušniny 
v  jednom z  pilířů Tyršova mostu 
se nezakládalo na pravdě. Celkem 
šestkrát hrozila povodeň, a to vždy 
v souvislosti s potoky.  Na základě 
teroristického útoku v Berlíně pak 
došlo ze strany PČR a městské po-
licie ke zvýšení ostrahy litoměřic-
kých vánočních trhů. 

„Průběžně jsou vedena jedná-
ní s organizacemi zabývajícími se 
humanitární pomocí. Plánuje se 
vytvoření Panelu humanitárních 
organizací Litoměřicka pro po-
třeby ORP Litoměřice, Lovosice a 
Roudnice,“ informoval tajemník 
bezpečností rady Miroslav Leta-
fka. Velitel Sboru dobrovolných 
hasičů Litoměřice Martin Šimek 
dále uvedl, že na počátku letošní-
ho roku byly založeny nové společ-
né jednotky požární ochrany mezi 
městem Litoměřice a obcemi Mi-
řejovice a Žalhostice. 

Členové BR byli mj. seznámeni 
s  plánem činnosti pro letošní rok 
zahrnující i cvičení složek inte-
grovaného záchranného systému. 
Zpracován bude také přehled ob-
jektů možného napadení. (eva)
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OTÁZKA PRO .... 
Opoziční zastupitelé se po-

zastavovali nad tím, že společ-
nost Zahrada Čech má neuhra-
zené pohledávky vůči městu, 
a tudíž by se neměla účastnit 
výběrového řízení. Jak tomu 
skutečně je, jsme se zeptali ve-
doucí kanceláře starosty Marti-
ny Skokové.

„Společnost Zahrada Čech 
s.r.o.  skutečně nemá vůči městu 
Litoměřice závazky po splatnosti. 
Na pohledávku vzniklou z titulu 
dlužného nájmu byla mezi 
městem a společností uzavřena 
dohoda o splátkách. Předmětem 
dohody je  pohledávka ve výši 
1,8 milionu korun se splatností 
v pravidelných měsíčních splát-
kách.  Pohledávka zahrnuje  i 
nezaplacené nájemné za měsíc 
prosinec 2016, kvůli kterému 
byla ze strany města vypovězena 
nájemní smlouva. První splátka 
byla uhrazena. “ (red)

JSTE SPOKOJENI S KVALITOU ŽIVOTA? 
Jsou obyvatelé Litoměřic spo-

kojeni s kvalitou života ve městě? 
Odpověď by mělo přinést dotaz-
níkové šetření, které na repre-
zentativním vzorku 500 obyvatel 
probíhá od března do 6. dubna. 
Výsledky budou prezentovány 
v červnu.

Očekává se, že z celkového po-
čtu obyvatel starších 18 let bude 
získáno 500 správně vyplněných 
dotazníků dle předem stanove-
ného klíče, aby bylo dosaženo 
reprezentativního vzorku obyva-
tel. Pokládány jim jsou otázky týkající se např. životního 
prostředí, kulturních a sportovních možností ve městě, 
spokojenosti s  městským úřadem, městskou policií a 
další. Oslovováni jsou zejména na ulicích, ale také pří-
mo v  domácnostech. Tazateli jsou proškolení členové 

zastupitelstva mládeže a dobro-
volníci spolupracující s městem, 
kteří se při začátku rozhovoru 
prokáží průkazem. 

Děkujeme všem, kteří věnují 
svůj čas a společně s našimi mla-
dými tazateli vyplňují připravené 
dotazníky. 

Šetření organizované 
Zdravým městem Litoměřice za 
asistence neziskové organizace 
CI2 navazuje na obdobné akce 
z  let 2007, 2011 a 2014. Výsled-
ky předešlých měření naleznete  

na webu http://zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-
-ur/spolecne-evropske-eci.htmlco.cz). Akce  probíhá 
v rámci projektu Mobilita 21 podpořeného ze Státního 
fondu životního prostředí. Rita Vlčková,     

koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice 

VLAJKA PRO TIBET 
VLÁLA NA RADNICI

Město Litoměřice se 10. března 
připojilo k 58. ročníku mezinárod-
ní kampaně s  názvem Vlajka pro 
Tibet. Jde o výročí povstání Tibe-
ťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
Litoměřice se k této významné akci 
připojily poprvé již v  roce 1996, a 
byly tak jedním z prvních čtyř měst 
České republiky, která kampaň 
podpořila. Při povstání v roce 1959 
zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, 
přes milion Tibeťanů zemřelo v ná-
sledujících letech ve vězeních, pra-
covních táborech nebo v důsledku 
hladomoru. Cílem kampaně je po-
ukázat na dlouhodobé porušování 
lidských práv v Tibetu.

Vlajka letos popáté zavlála také 
na Knihovně Karla Hynka Máchy, 
příspěvkové organizaci města. „I 
my cítíme potřebu vyjádřit solidari-
tu s obyvateli Tibetu a připomenout 
nutnost dodržování lidských práv 

po celém světě,“ sdělil Karel Tomá-
nek, ředitel knihovny Karla Hynka 
Máchy v Litoměřicích.

Podle občanského sdružení Lun-
gta, které informuje o tibetské pro-
blematice, se v loňském roce k akci 
připojilo 759 obcí, měst, městských 

částí nebo krajů.  Vlajky vyvěšuje 
celá řada škol, včetně Univerzity 
Karlovy, a kromě různých organi-
zací také spontánně mnoho občanů 
ČR. Po celé České republice probí-
há v  průběhu března řada akcí na 
podporu Tibetu. (hroch)

Pracovník úřadu Pavel Řídel při vyvěšení vlajky. Foto Anna Hrochová 

Coby tazatelku můžete ve městě potkat i 
Štěpánku Váchovou. Foto Anna Hrochová 



Dispečer dopravní zdravotní služby nemocnice Luboš Mlejnecký při prezen-
taci nového sanitního vozu. Foto Eva Břeňová 

Předseda správní rady nemocnice Radek Lončák představil nadstandardní pokoje určené pro hospitalizované děti s 
doprovodem. Součástí vybavení je kromě vlastního sociálního zařízení i televize, lednička s varnou konvicí a relaxační  
koutek, kde si děti mohou například malovat (foto vpravo). Foto Eva Břeňová

CÍLEM JE ZPŘÍJEMNIT
DĚTEM POBYT 

Slavnostním otevřením byla na dětském oddělení nemocnice v pavilonu 
B ve 4. nadzemním podlaží dovršena rekonstrukce dvou pokojů pro dítě a 
jeho doprovod. Úpravy se dotkly nejen sociálního zařízení pokojů, ale zcela 
nové je také jejich vnitřní vybavení, včetně moderních lůžek.

„Na sociálním zařízení, které je součástí těchto pokojů, byly vyměněny 
jak všechny rozvody, tak i vzduchotechnika,  podhledy, osvětlení, obklady a 
zařizovací předměty,“ popsal rozsah prací Miroslav Janošík, vedoucí oddě-
lení rozvoje. V obou pokojích došlo k úpravám stěn, bylo nově vymalová-
no, prostory byly dekorovány tapetami s dětským motivem, byly obnoveny 
veškeré nátěry, vyměněna podlahová krytina a osvětlení a byl zakoupen 
nový nábytek. Pokoje jsou dále vybaveny chladničkou, varnou konvicí, te-
levizí či vysokorychlostním internetem.

V rámci rekonstrukce dvou pokojů se sociálním zařízením, které budou 
nabízeny jako nadstandardní, byla na dětském oddělení litoměřické ne-
mocnice v nedávné době realizována i modernizace jednoho standardního 
pokoje určeného pro dvě hospitalizované děti a dvě dospělé doprovázející 
osoby.

Rekonstrukce tří pokojů na dětském oddělení stála téměř 440 tisíc ko-
run. Na investiční akci přispěl částkou 250 tisíc korun odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví městského úřadu. Zbývající částku pokryly finanční 
dary několika dárců. Lůžka byla zakoupena díky dotaci krajského úřadu 
s názvem „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůž-
kové péče“. Naděžda Křečková, oddělení

marketingu, vnitřního auditu a kvality nemocnice

Zcela novou sanitkou se může od 
poloviny února pochlubit městská 
nemocnice. Nový VW Transporter 
řady T6, který je po více než dvou-
leté přestávce dalším přírůstkem do 
vozového parku nemocnice, nahra-
dí jednu ze starších sanitek. Nákup 
si vyžádal investici ve výši 1,201 
miliónu korun. Jedním milionem 
přispělo město.

„Výbava nového sanitního vozu 
splňuje všechny nároky současného 
standardu stávajících sanitek naší 
nemocnice. Vůz je vybaven trans-
portním křeslem a lehátkem, obo-
jí o nosnosti 250 kg. Ve srovnání 
s ostatními sanitami naší dopravní 
zdravotní služby má však tento vůz 
modernější design a jinak řešenou 
zadní nájezdovou rampu, s  níž je 

nyní lehčí manipulace,“ seznámil 
s  drobnými rozdíly dispečer do-
pravní zdravotní služby nemoc-
nice Luboš Mlejnecký a dodal, že 
modernizováno bylo také osvětlení 
vnitřního prostoru vozu. 

Dalším vozidlem, kterým lito-
měřická nemocnice v těchto dnech 
posílila svůj vozový park, je dodáv-
ka sloužící pro provozní potřeby 
nemocnice. Jedná se rovněž o vůz 
VW Transporter. Tato investice ve 
výši 686 tisíc korun byla hrazena 
z vlastních prostředků nemocnice.
V současné době disponuje litomě-
řická nemocnice osmi sanitními 
vozy, které při přepravě pacientů 
najezdí průměrně tři až pět tisíc ki-
lometrů měsíčně. 

Naďa Křečková

NEMOCNICE ZAKOUPILA NOVOU SANITKU

LŮŽKA ZVÝŠÍ KOMFORT PACIENTŮ
Dodáním lůžek na interní a dět-

ské oddělení byla v  první polovině 
března naplněna další část úspěšné 
žádosti litoměřické nemocnice o 
dotaci v rámci dotačního programu 
„Podpora zvýšení komfortu paci-
entů při poskytování akutní lůžko-
vé péče na území Ústeckého kraje 
– 2016“. Rozhodnutím krajských 
zastupitelů tak Městská nemocnice 
v Litoměřicích v loňském roce zís-
kala více než 5 miliónů korun na 
nákup nových lůžek a telemetrie na 
kardiovaskulární JIP. 

„Nakoupili jsme výškově 
nastavitelná a plně elektricky 
polohovatelná lůžka, včetně dalšího 
příslušenství, jako jsou např. 
matrace, hrazdy, infuzní stojany a 
noční stolky. Lůžka jsme umístili 
na stanici D interního oddělení a na 
obě stanice dětského oddělení,“  in-
formoval Miroslav Janošík, vedou-
cí oddělení rozvoje, zdravotnické 
techniky a veřejných zakázek.

Ze stejného dotačního titulu 
bude v nejbližších dnech na kardio-

vaskulární JIP firmou LHL dodána 
ještě telemetrie v hodnotě přes 900 
tisíc korun, která nahradí stávající 
systém. „Principem telemetrie je 
možnost na centrální stanici on-
-line sledovat a vyhodnocovat EKG 
křivky pacientů, kteří nemusí být 
upoutáni na lůžko, ale mohou se 
volně pohybovat po části nemoc-
nice. Je tak možné sledovat jejich 
EKG i při zátěži,“ přiblížil Miroslav 
Janošík a doplnil, že současně s te-
lemetrií probíhá na kardiovaskulár-
ním JIPu instalace nového dorozu-
mívacího zařízení mezi pacientem 
a sestrou v hodnotě 130 tisíc korun, 
které ale nemocnice hradí ze svých 
zdrojů.

Začátkem března vypsal Ústec-
ký kraj další stejně zaměřený do-
tační program na rok 2017. Uspět 
s  žádostí o dotaci a dále zvýšit 
komfort pacientů se litoměřic-
ká nemocnice pokusí i tentokrát. 
Díky této dotaci má pro další ob-
dobí možnost získat opět přibliž-
ně 5 miliónů korun. (nk)

KAPKA NADĚJE 
DÁLE POMÁHÁ
Úspěšný byl další rok a půl spolu-

práce nemocnice s Nadačním fondem 
Kapka naděje. Ten v  rámci projektu 
Dárky naděje umístil na jaře 2015 do 
nemocniční lékárny a prodejny zdra-
votnických potřeb kasičky, do kterých 
mohou lidé přispívat, případně si za-
koupit reflexní pásky s logem nadace.

„Ve druhé vlně se podařilo vy-
brat téměř 29 tisíc korun. Výsledek 
nás potěšil,“ uvedla Lenka Kalábová, 
manažerka pro nelékařské zdravotnic-
ké obory. Při prvním sčítání  v září 2015 
dosáhl výtěžek sbírky více než 14 tisíc. 
Fond za celkem 43 tisíc Kč po dohodě 
s nemocnicí zakoupí konkrétní přístroj 
nebo zařízení pro dětské oddělení. (nk)
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Senioři v Domově na Dómském pahorku již dostávají i 
fairtradovou kávu. Foto Anna Hrochová

PREVENCE KRIMINALITY 
ZAHRNUJE ŘADU AKTIVIT

S  cílem nadále zvyšovat bezpečí 
občanů byl i pro letošní rok schvá-
len Program prevence kriminality. 
Zahrnuje celkem jedenáct aktivit při 
vynaložení zhruba 900 tisíc korun 
z  rozpočtu města. Finančně nejná-
kladnější bude další rozšíření měst-
ského kamerového systému o jeden 
monitorovací bod. Instalace a správa 
systému vyjde na 700 tisíc korun. 

„V Programu prevence kriminali-
ty jsou dále navržena opatření, která 
povedou ke snižování rizik souvise-
jících s trestnou činností a sociálně-
-patologickými jevy. Většina dílčích 
aktivit a projektů je zaměřena na 
děti, mládež a rodiny s dětmi, oso-
by ohrožené sociálním vyloučením, 
osoby se specifickými potřebami, 
občany města z oblasti sociální, 
situační prevence a informování 
občanů,“ informovala manažerka 
prevence kriminality odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu Miroslava Najmanová. 

Například projekt „Jak se nestát 
závislákem“ působí na mládež v ob-

lasti společensky nebezpečných jevů 
a upozorňuje na možné důsledky 
drogové závislosti, alkoholismus a   
gamblerství. Zahrnuje řadu aktivit, 
mezi nimi i přednášky s  drogovou 
tematikou realizované přímo ve 
školách, výtvarnou soutěž o nejlep-
ší protidrogový plakát apod. Cílem 
dalšího projektu Žáci v  bezpečí je 
pomocí preventivních aktivit po-
stupně snižovat kriminalitu dětí a 
mládeže a pozitivně je motivovat 
prostřednictvím kampaní jako Bez 
přilby už nevyjedu, Do života bez 
karambolu apod. Program prevence 
v azylovém domě zahrnuje přednáš-
ky související se sociálně-patologic-
kými jevy, jež budou uzpůsobeny 
věku zde žijících dětí. 

V provozu zůstane senior linka, 
tedy funkční systém osobních alar-
mů zvyšujících  pocit bezpečí seni-
orů nebo handicapovaných občanů. 
V  plánu jsou i informační kampaně 
Pozor na zloděje, Chraň sebe i svůj 
majetek a Auto není trezor. Znovu se 
uskuteční Den policie. (eva)

DOMOV NA PAHORKU MÁ
 FAIRTRADOVOU KANTÝNU
Africká hudba, vůně kávy a exotické čokolády. I tak se 

může představit fair trade (v překladu spravedlivý obchod), 
tedy přístup, který usiluje o pomoc producentům, farmá-
řům a vlastně i obyvatelům zemí třetího světa. Senioři 
Domova na Dómském pahorku měli možnost poznat zají-
mavosti principu Fairtrade, ochutnat fairtradové výrobky a 
prohlédnout si výstavu zachycující farmáře Fairtrade.

"Od března mají navíc možnost zakoupit výrobky 
Fairtrade přímo v kantýně domova, který se tak stal 18. 
certifikovanou Fairtrade provozovnou v  Litoměřicích,“ 
připomněla Bohdana Dojčinovičová, koordinátorka Fair-
tradového města Litoměřice. Prvním impulzem k uspo-
řádání přednášky o Fairtrade pro seniory byla výstava 
Farmáři z Malawi, která vzbudila u seniorů velký zájem. 

Certifiikát provozovně předal místostarosta Pavel 
Grund. Kantýna domova nabízí čtyři fairtradové vý-
robky. Vzbudily zájem hned krátce po zahájení prode-
je. „Je dobře, že máme stálou možnost zakoupit výrob-

ky Fairtrade. Myslím, že jsou prospěšné,“ sdělila Heda 
Husáková, uživatelka služeb  Domova na Dómském 
pahorku. Anna Hrochová 

SVAZ OSLAVIL
DVACETINY

Oblíbené kavárničky, přednášky, 
malé bazary, jednodenní výlety, ale i tý-
denní rekreační pobyty. Tak lze stručně 
charakterizovat činnost litoměřického 
Svazu tělesně postižených – jih, který si 
v únoru připomněl dvacet let existence.

„Na začátku měla organizace jen 
63 členů a teď se blížíme ke 140. 
Karel Špadrna a Hana Týřová jsou 
už jedinými živými zakládajícími 
členy,“ říká předsedkyně organizace 
Alena Dreherová, která, jak s úsmě-
vem říká, nenechá seniory zahálet. 
Velkou odezvu měl například výlet 
do svíčkárny v  Šestajovicích nebo 
do přerovského skanzenu. „Jednou 
za rok jedeme do ciziny. Loni jsme 
byli v Itálii a letos plánujeme týden-
ní pobyt v  Piešťanech,“ říká vitální 
seniorka.  Oblibě se těší i týdenní 
pobyty v Čechách.  Přihlásit se ještě 
můžete do Doks, kam členové sva-
zu  jedou v září hlavně houbařit. Už 
5. dubna však vyráží do Úštěku a na 
kozí farmu v České Lípě, 10. května 
do arboreta v Průhonicích, v září na 
prohlídku budyňského hradu a Peru-
ce, v říjnu do zubrnického skanzenu a 
Levína a 7. prosince na vánoční trhy 
na Staroměstské  náměstí. 

Město na seniory myslí a pomáhá 
jim. Vedení Svazu tělesně postiže-
ných – jih předal starosta pamětní 
list u příležitosti slavnostní výroční 
schůze v hradu, kam v únoru dora-
zila stovka členů. „Městu patří naše 
veliké poděkování. Ceny rekreač-
ních pobytů jsou pro nás přijatel-
né jen díky jeho dotaci,“  přiznává 
předsedkyně organizace. (eva) 

DIAKONII JE ČTVRT STOLETÍ
Již 25 let působí Diakonie v  Li-

toměřicích v oblasti služeb pro lidi 
se zdravotním a sociálním znevý-
hodněním. Již 25 let žije příběh po-
máhání bližním.  Příběh, ve kterém 
usiluje o to, aby už nikdo nemusel 
být outsider. 

Při příležitosti tohoto význam-
ného jubilea připravila Diakonie 
pro veřejnost řadu akcí. První udá-
lostí je fotografická výstava “Náš 
příběh – 25 let Diakonie”. Doku-
mentární snímky z činnosti organizace jsou k vidění ve vstupní hale ne-
mocnice do 28. dubna. 

Další velkou událostí je Jarní veselice naplánovaná na 4. května za do-
mem kultury. Od 15 hodin bude připraven kulturní program (Sváťovo di-
vidlo, kapely Áda Škarda band a Jedním dechem), občerstvení z restaurace 
Klobouk a čajovny Hóra. 

Street art v Litoměřicích? Tímto netradiční způsobem se rozhodli pra-
covníci Diakonie přiblížit, kdo jsou lidé s mentálním postižením, čím žijí, 
jak se mají, o čem sní. Při procházce po městě se v květnu a červnu můžete 
zastavit u  originálních soch rozmístěných po  Litoměřicích a zamyslet se 
třeba nad tím, co máme se sochami společného.

Ani soutěž nebude chybět. Všechny, kdo mají chuť se připojit, vyzývá 
Diakonie k tomu, aby se stali dárci příběhů - článků, fotek, vzpomínek na 
téma „Jak jsem potkal Diakonii“. Pomozte  sestavit obrázek o tom,  jak se 
Diakonie zapsala do vašich srdcí, hlav a života. Budete zařazeni do soutěže 
a vítězné příspěvky budou odměněny. Podrobnější informace naleznete na 
www.diakonie25.cz                    Vladimíra Tomášová, foto Tomáš Vejmelka
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LA MANCHE SENIOŘI POKOŘILI HNED NĚKOLIKRÁT 

Celý únor jsme měli my, litoměřičtí senioři, na zdolávání 
La Manche. Přeplav svůj La Manche je akce vyhlašovaná le-

tos již potřetí Nadací Charty 77 pro kluby SenSen. SenSen, 
to jsou senzační senioři. My senzační jsme, a proto plaveme.

Díky spolupráci se Zdravým městem Litoměřice, Měst-
skými sportovními zařízeními a Svazem postižených civi-
lizačními chorobami jsme měli třikrát k dispozici plavec-
ký bazén. Vyzkoušeli jsme si potápění s potápěči z oddílu 
Kraken nebo cvičení ve vodě s paní Emilií Kuderovou. 16. 
února mezi nás zavítala patronka letošního ročníku Lucie 
Leišová, dálková zimní plavkyně, a paní Marie Knotková ze 
SenSenu. 

Celkem jsme uplavali 143 245 m, takže jsme La Manche 
zdolali 4,2 krát. Průkazky odevzdalo 37 lidí, z toho z Domova 
U Trati 7 a z LiPenu 11 osob. Je to míň než loni, ale nejlep-
ší plavci lámali osobní rekordy. Paní Jaroslava Chlupáčová 
uplavala 18 km, paní Emílie Kuderová 15,7 km a pan Mi-
lan Pulgret dokonce 28,5 km. Gratulujeme! Letošní ročník 
skončil, těšíme se na ročník 2018.  Ludmila Černá,

spolek LiPen

Senioři se pod odborným vedením učili v bazénu také 
potápět. Foto Anna Hrochová



DVA MĚSÍCE PROVOZU ELEKTROMOBILŮ 
SE ROVNAJÍ DNI BEZ AUT V ULICI NA VALECH

Ekologizace vozového parku měst-
ského úřadu se ukázala být z  hledis-
ka čistoty ovzduší krokem správným 
směrem. Obzvláště měřeno optikou 
právě končící zimy, která se vyznačova-
la nezvykle vysokými koncentracemi 
škodlivin v ovzduší. První dva měsíce 
provozu 10 elektromobilů používa-
ných pracovníky úřadu se totiž rov-
nají jednomu dni bez aut v nejrušnější 
komunikaci města, tedy v  800 metrů 
dlouhé ulici Na Valech, kterou projede 
denně více než 13 tisíc vozidel. 

„Deset elektromobilů ušetřilo za 
dva měsíce provozu 500 gramů pev-
ných částic, 23 tisíc gramů oxidu 
uhelnatého, 2 tisíce gramů uhlovodí-
ků a 1500 gramů oxidů dusíku. Což 
znamená jeden den bez emisí v  naší 
nejfrekventovanější ulici Na Valech,“ 
charakterizoval ekologický přínos 
vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler. Vy-
cházel z toho, že spálením jednoho litru benzínu se spotřebuje 11 060 litrů 
vzduchu v motoru. Celkem 13 292 aut na benzín projíždějících denně ulicí 
Na Valech vyprodukuje za jeden den 531 gramů pevných částic (počítáno 
pro naftový motor EURO 3, neboť pro pevné částice není stanovena norma 
pro benzínové motory), 24 457 gramů oxidu uhelnatého, 2 126 gramů uh-
lovodíků a 1594 oxidů dusíku. 

Je dokázané, že hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava. „Uka-
zuje se tak, že nákup 10 elektromobilů a 3 hybridů měl smysl. Zároveň nás 
těší, že k příkladu města se postupně připojují i místní podnikatelé nejen 
nákupem vozů, ale i výstavbou dobíjecích stanic,“ dodal místostarosta Ka-

rel Krejza. V tuto chvíli městský úřad dis-
ponuje 3 dobíjecími stanicemi v Pekařské 
ulici, další dvě jsou soukromé. Vedení 
města jedná s  ČEZ o výstavbě veřejné 
rychlodobíjecí stanice pravděpodobně na 
parkovišti u autobusového nádraží. Stát 
by mohla ještě letos. Celorepublikovou 
podporu elektromobilitě slíbil minulý 
měsíc i premiér Bohuslav Sobotka. 

Litoměřice, které pořídily elektromo-
bily formou dvouletého operativního 
leasingu, jsou tedy z  tohoto pohledu o 
krok vpřed. Pokusí se i o získání dotace 
na nákup elektromobilů do svého majet-
ku s využitím státní dotace. 

Pomineme-li vstupní investici, kte-
rou je samotný nákup elektromobilů, 
tak porovnání provozu elektromobilu 
s vozem poháněným benzínem také ne-
vychází nejhůře. „Zjišťujeme, že nákla-
dy na provoz jsou zhruba o 10 procent 

vyšší. Ovšem pokud započteme budoucí benefity, například výrazně 
levnější dálniční známky pro elektromobily, finanční výhody rychlodo-
bíjecích stanic, tak se ekonomika provozu elektromobilů posouvá zase 
na jinou úroveň,“ zamýšlí se vedoucí odboru životního prostředí. 

Do popředí se v  této souvislosti dostává v  Litoměřicích i městská 
hromadná doprava, v rámci které jsou provozovány autobusy na zemní 
plyn. „Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu hledáme možnos-
ti přechodu MHD na elektřinu,“ informoval místostarosta Krejza (na 
snímku při testovací jízdě elektromobilu značky Volkswagen).

Text a foto Eva Břeňová

MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
BYLA V ZIMĚ ALARMUJÍCÍ

Letošní zima se vyznačovala vy-
sokými koncentracemi škodlivin 
v  ovzduší. Přestože obzvláště špatně 
na tom byl východ republiky, také 
hodnoty naměřené v  Litoměřicích 
byly alarmující. Jak hodnotí zimu 
z  pohledu koncentrace škodlivin, 
jsme se zeptali vedoucího odboru 
životního prostředí městského úřadu 
Pavla Gryndlera.

„Obzvláště hodinové koncent-
race polétavého prachu v  ovzduší 
byly velmi často několikanásobně 
vyšší, než kolik určuje norma. Smo-
gová situace, kterou meteorologo-
vé vyhlašují, pokud byl překročen 
průměr koncentrace prachu za 12 
hodin 100 mikrogramů na metr 
krychlový a pro příštích 24 hodin 
není očekáván pokles, však v Lito-

měřicích byla vyhlášena pouze od 
20. do 27. ledna.“

Spousta lidí vidí jako příčinu in-
verzi. Při ní se ovšem ve studeném 
vzduchu, a letošní zima byla na naše 
poměry nezvykle studená, jen hro-
madí znečišťující látky pocházející 
z různých zdrojů. Opravdu je hlav-
ním zdrojem znečištění doprava? 

„Jednoznačně. A dokladuje to i 
mapka znečištění, na níž vidíme vy-
soké koncentrace škodlivin v ovzduší 
podél hlavních silničních tahů, v pří-
padě Litoměřic například kolem dál-
nice D8. A jediným východiskem je 
omezení emisí.“ 

Co lokální topeniště?
„V Litoměřicích již jsou většinou 

plynofikována, takže z hlediska polé-

tavého prachu nepředstavují výrazný 
problém. Problémy způsobují lokální 
topeniště na hnědé uhlí, ale těch je 
v Litoměřicích jen kolem 3 procent.“

Jak v Litoměřicích monitorujeme 
ovzduší? 

„Máme dvě monitorovací sta-
nice. Jednu na Mírovém náměstí 
v budově krajské hygienické stani-
ce, provozované Státním zdravot-
ním ústavem, která ale byla v zimě 
nefunkční. Jednáme o výměně mě-
řícího zařízení. Druhou v Seifertově 
ulici provozuje Český hydrometeo-
rologický ústav. Ta poskytuje velmi 
kvalitní informace a nepřetržitě 
dodává údaje na web. K  dispozici 
jsou i na webových stránkách města 
v kategorii čistota ovzduší.“  

Eva Břeňová

CHYSTÁ SE PRŮZKUM
DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ

V  Litoměřicích se v  rámci 
tvorby dopravní koncepce usku-
teční průzkum dopravního cho-
vání. V případě, že se podaří vy-
brat dodavatele, začne sběr dat 
již 20. dubna a skončí 30. červ-
na. V opačném případě dojde k 
přesunu do podzimních měsíců.

„Prosíme tímto veřejnost 
o vstřícnost, neboť výsledky 
průzkumu budou jedním z  dů-
ležitých podkladů při tvorbě 
dopravní koncepce města Lito-
měřice,“ upozornil projektový 
manažer městského úřadu pro 
udržitelnou dopravu Zdeněk 
Zabilanský.

Průzkum se má týkat domác-
ností ve městě Litoměřice  a v 
přilehlé  spádové oblasti, která 
zahrnuje obce: Bohušovice nad 
Ohří, Býčkovice, Hlinná, Horní 
Řepčice, Chotiněves, Chudo-
slavice, Kamýk, Křešice, Levín, 
Liběšice, Libochovany, Malíč, 
Michalovice, Miřejovice, Mlé-
kojedy, Píšťany, Ploskovice, Po-
lepy, Terezín, Travčice, Trnova-
ny, Třebušín, Velké Žernoseky, 
Žalhostice, Žitenice. 

Hrubý vzorek průzkumu 
představuje 1  600 domácností, 
náhodně vybraných z adresních 
bodů pro každou zónu. (eva)

KOTLÍKOVÉ  DOTACE
V aktuální výzvě bude možné žádat o dotace na vý-

měnu zastaralých zdrojů tepla s  ručním přikládáním 
v rodinných domech za kotle umožňující spalovat pou-
ze biomasu nebo na instalaci tepelného čerpadla. Jiné 
nové zdroje tepla nejsou v této 2. výzvě Ústeckého kraje 
podporovány. Příjem žádostí začíná 3. dubna a krajský 
úřad je bude přijímat do 30. června, tedy v případě, že 

nebude alokace vyčerpána ještě před tímto termínem. 
Pro tento program je alokováno minimálně 18,8 mili-
onu korun. Částka bude ještě navýšena o nevyčerpané 
finanční prostředky z  1. výzvy Ústeckého kraje, která 
probíhala v loňském roce. Maximální výše způsobilých 
výdajů je stanovena na 150  000 Kč. Bližší informace 
najdete na webových stránkách  www.kr-ustecky.cz 
(sekce Dotace a granty – Kotlíková dotace).

Lucie Dosedělová, tisková mluvčí Ústeckého kraje
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Úspěšný trenér Lacina s místostarostou Václavem 
Červínem na radnici. Foto Eva Břeňová

Pracovní jednání o spolupráci mezi oběma městy bylo zahájeno v kanceláři 
starosty Ladislava Chlupáče. Foto Eva Břeňová

LITOMĚŘICE A DRÁŽĎANY 
SPOLUPRACUJÍ V DOPRAVĚ 
Starosta Ladislav Chlupáč přijal 

před několika dny na radnici mís-
tostarostku Drážďan Evu Jähni-
gen. Společným pracovním setká-
ním představitelů radnic, jejich 
týmů a zástupců Centra doprav-
ního výzkumu (CDV) tak byla 
oficiálně zahájena realizace pře-
shraničního projektu e-FEKTA, 
jehož cílem je posílit institucio-
nální kapacitu obou měst v oblas-
tech udržitelné dopravy a využití 
obnovitelných zdrojů energie.

„V  rámci projektu město Lito-
měřice zpracuje plán udržitelné 
městské mobility s využitím zkuše-
ností města Drážďany a za odbor-
né asistence CDV,“ uvedl starosta 
Chlupáč.  V  obou městech budou 
zaváděny a testovány systémy 
akumulace energie ze  solárních 
panelů pro dobíjecí stanice 
elektromobilů. Analyzován bude 
také potenciál a předpoklady pro 
další zavádění elektromobility ve 
městech. Nejbližší významnější 
projektovou aktivitou v  Litoměři-
cích má být již v  dubnu průzkum 
dopravního chování. 

Projekt získal podporu z Pro-

gramu spolupráce Česká republika 
– Svobodný stát Sasko 2014-2020 
ve výši 742 tisíc EUR (85 % celko-
vých výdajů projektu) na období let 
2017 až 2019.

„Oblast mobility je velice vý-
znamná jak pro ochranu klimatu, 
tak také pro čistotu ovzduší. Mám 
radost z  toho, že společně s  naši-
mi českými partnery uskutečníme 
další kroky k  udržitelné mobilitě, 
především ve spojení s elektromo-

bilitou a obnovitelnými energiemi,“ 
konstatovala místostarostka Dráž-
ďan zodpovědná za oblast životní-
ho prostředí a komunální hospo-
dářství. Jak se shodli představitelé 
radnic, obě města, ač charakterově 
jedinečná a velikostně výrazně od-
lišná, pro sebe mohou být vzájem-
ným přínosem. 

"Velmi nás těší dlouhodobá spo-
lupráce s tak progresivním městem 
jako Litoměřice. Jsou živým dů-
kazem toho, že si i některá menší 
města již nyní plně uvědomují po-
třebu plánovat dopravu strategicky 
dlouhodobě dopředu,“  konstatoval 
Jindřich Frič, ředitel CDV, jenž je 
partnerem projektu. (eva, zab)

TÝDEN POHYBU
V rámci celoevropské kampaně  

MOVE WEEK (týden v pohybu), 
která proběhne v týdnu od 29. 
května do  4. června, se bude konat  
také v Litoměřicích řada pohy-
bových  akcí a aktivit pro veřejnost  
všech věkových kategorií.

Již v pondělí 29. května od 16 
hodin  si mohou zájemci vyzkoušet 
skákání   na závodních trampolínách 
v tělocvičně pokratického Sokola  
pod vedením zkušených  trenérů.

V sobotu 3. června od 10:00 do 
13:30  se uskuteční tradiční Dětský 
den v  areálu letního koupaliště. K 
akci, kterou pořádá  Slavoj Litomě-
řice spolu s Městskými sportovní-
mi zařízeními, byly přizvány i další 
sportovní spolky  a mládežnické 
organizace s   možností představení   
své činnosti s jedinou podmínkou 
- mít připravenu soutěž nebo zábav-
nou činnost pro dětské návštěvníky.

V sobotu a v neděli 3. a 4. června 
od 9 do 16 hodin  nabízí pokratický 
Sokol zájemcům o pohyb  bezplatně 
svá sportoviště.  V rámci akce  týdne 
pohybu je možno využít tělocvičnu 
v Pokratické ulici, antukové kurty 
a hřiště s umělým povrchem za 
tělocvičnou. Sportoviště lze tele-
fonicky objednat na lince 602 465 901. 

Navíc si celý týden mohou ženy 
vyzkoušet v pokratické tělocvičně  
všechna cvičení zdarma.       Jan Hrkal

PŘIJĎTE V KVĚTNU
NA  KOUPALIŠTĚ

Koupaliště na Písečném ostrově se 
připravuje na nadcházející sezonu. 
Zahájí ji pravděpodobně druhý květ-
nový týden, kdy bude uvedena do pro-
vozu prozatím jen dětská část v  levé 
části areálu, tedy brouzdaliště a dětský 
bazén, jejichž voda je přihřívána s vy-
užitím solárních panelů. K  dispozici 
budou také všechna sportoviště. 

„Prořezali jsme zeleň a  začali  
s údržbou bazénů a areálu,“ uvedl ve-
doucí koupaliště Ladislav Beneš. 

Kompletně bude koupaliště zpro-
vozněno v  závislosti na počasí, nej-
později však 3. června, kdy zde i letos 
proběhne již tradiční dětský den orga-
nizovaný ve spolupráci se sportovními 
oddíly. Vstupné i pro letošní rok zůsta-
ne stejné. Dospělí zaplatí 60 Kč, senio-
ři, děti a studenti o půlku méně. (eva)

STADION BUDE MÍT
NOVÉ „SOCIÁLKY“
Areál fotbalového stadionu čekají 

v letošním roce další opravy. Tento-
krát se týkají hlavně sociálního zaří-
zení, které je původní a jehož tech-
nický stav neodpovídá potřebám. 
V rozpočtu města je na rekonstrukci 
vyčleněno 750 tisíc korun. Dále 
město zakoupí pro městská sportov-
ní zařízení speciální sekací stroj na 
údržbu trávníku fotbalového hřiště 
za cca 250 tisíc korun. (eva)

SPORTOVCEM ROKU 
JE JEZDEC LACKO
Starosta Litoměřic předal v  domě 

kultury cenu Nejúspěšnějšímu sportov-
ci Litoměřicka 2016. Stal se jím jezdec 
roudnické stáje Buggyra Adam Lacko.

Vicemistr loňského Evropského 
poháru tahačů odsunul na druhou 
příčku lovosického kickboxera Mi-
chala Lupínka. Třetí skončil v kategorii 
jednotlivců šestinásobný vítěz ankety 
Jiří Motl a čtvrtá Tereza Fišerová z 
KK Roudnice si cenu pro nejlepšího 
mládežníka převzít osobně nemohla. 
Přítomni ale byli zástupci nejlepších 
družstev. Z prvenství se těšili v kate-
gorii dospělých extraligoví házenkáři 
z Lovosic a mezi mládežníky členové 
Slavoj Litoměřice Funky Dangers 
(street dance). Nejlepším handicapo-
vaným sportovcem byl zvolen lovosic-
ký plavec Miroslav Smrčka, trenérem 
Vít Masopust a veteránskou spor-
tovkyní litoměřická veslařka Libuše 
Bruncvíková. Sportovcem s nejvyšším 
počtem hlasů od čtenářů Deníku se 
stala lovosická Barbora Marešová. 
   Město Litoměřice bylo i letos partne-
rem ankety každoročně vyhlašované 
Litoměřickým deníkem a Českou unií 
sportu. (lap, eva)

TRENÉREM ROKU 2016 JE  
LITOMĚŘIČAN PETR LACINA

Trenérem roku 2016 
se stal Litoměřičan Petr 
Lacina. Právě pod jeho 
dlouhodobým vedením 
získal judista Lukáš 
Krpálek pro Českou re-
publiku jedinou zlatou 
medaili na olympijských 
hrách v Riu. K  pres-
tižnímu ocenění, které 
převzal počátkem roku 
v  Praze od Unie profe-
sionálních trenérů, mu 
poblahopřál na radnici 
starosta Ladislav Chlu-
páč s  místostarostou 
Václavem Červínem. 
Úspěch byl o to cennější, 
neboť soupeřem Petra Laciny o titul trenéra roku byl i trenér stále úspěšněj-
ších českých biatlonistů. Petr Lacina, ačkoliv bydlí již osmým rokem v Bře-
zinově ulici, si do Litoměřic de facto jen odskočil mezi sportovními kempy 
a závody, které probíhají jak v Čechách, tak i v zahraničí. Jak přiznává hlavní 
svazový trenér juda, trenérské řemeslo je řehole a přináší spíše kočovný život.

„Je jasné, že medaili si zasloužil nejen Lukáš Krpálek, ale měl by ji dostat 
i trenér, který pochopitelně není vidět tolik, jako jeho slavný svěřenec,“ 
konstatoval s úsměvem starosta Chlupáč, jenž Petru Lacinovi popřál další 
významné úspěchy a čich na judistické talenty. (eva)
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První školní fórum i za aktivní účasti zástupců města a městského úřadu se 
uskutečnilo v Základní škole Boženy Němcové. Moderoval ho bývalý starosta 
dětského zastupitelstva, dnes již pedagog školy Tomáš Zika (na snímku při 
diskusi s dětmi).  Foto Eva Břeňová 

Za vynikající výkon si L. Landová vy-
sloužila postup do ústředního kola.

DDM ROZMARÝN 
DUBEN
4. – 6. 4. Velikonoční jarmark v 
DDM / 9 -12 h., 13 - 15 hod.
Určen pro školy a školky
7. 4.  Námořnická párty / 16 - 18 
hod., pro žáky od 8 let. Párty plná 
tance, zábavy a soutěží. Tématic-
ké oblečení vítáno. Vstup: 20 Kč
8. 4. Keramická dílna / 9 -11 h.
Sobotní rukodělné dopoledne. 
Cena 100 Kč / hodinu dospělí a 
50 Kč za výrobek dítě
8. 4. Velikonoční jarmark ře-
mesel a dovedností na hradě. 
Výroba velikonočních dárkových 
taštiček.
22. 4. Geocaching od 14 hodin
23. 4. Magic turnaj 9 -14 hodin
23. 4. Pokémon turnaj 9 - 14 h.
26. 4. Den Země
30. 4. Pálení čarodějnic. V 15.15 
h. sraz na Mírovém náměstí (prů-
vod na Střelecký ostrov, kde bude 
připraven doprovodný program 
plný zábavy a soutěží). Můžete se 
těšit například na Majdu z kou-
zelné školy, upálení čarodějnice, 
vyhlášení Miss čarodějnice atd.

KVĚTEN
5. – 6. 5. Noc a den v Rozmarýnu
12. 5. DIVOKÝ ZÁPAD – PÁR-
TY
13. 5. Sobotní dopolední šicí díl-
na Švadlenka madlenka
19. – 21. 5. víkendový pobyt pro 
rodiny s dětmi
28. 5. Den dětí – Jiráskovy sady,
keramická dílna (upřesníme)

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY
Příměstské tábory budou orga-
nizovány po celé prázdniny jako 
v předcházejících letech. Jejich 
fungování bude zajištěno v budo-
vě ZŠ Boženy Němcové, vchod z 
ulice Osvobození, a to z důvodu 
rekonstrukce objektu Rozmarý-
nu v Plešivecké ulici.
Na každý týdenní cyklus bude 
připraven zábavný a tematicky 
zaměřený program.  Počet účast-
níků omezen na max. počet 25 
žáků. Elektronické přihlášky je 
možné podávat do 26. 6.  Pí-
semné přihlášky je možné po-
dávat: do 31. 5. na recepci DDM 
Rozmarýn  a  od 1. do 26. 6. od 
14.00 do 17.00 hodin na Dětském 
dopravním hřišti v Jiráskových 
sadech
Úhrada poplatku 150 Kč na den 
v plné výši s podáním přihlášky 
(250 Kč celodenní výlet). Týden-
ní poplatek činí 850 Kč. 
Více informací naleznete na 
www.ddmrozmaryn.cz 
(záložka Prázdninová činnost)

Andrea Najmanová, Rozmarýn

• Výstava výtvarných prací žáků 
v kině od 1. do 28. 4. (výběr prací 
žáků z ateliérů učitelů Jana Choury 
a Jany Veselé)
• Výstava výtvarných prací žáků 
v  prostorách hradu od  4. do 31. 
května   (vystavena budou nejlepší 
výtvarná díla loňského roku)
• Koncert orchestrů ZUŠ   v  hra-
du  26. 4. od 18:00  (jazzový Junior 
band, rockový Schizzo band, sou-
bor Nezrychluj!!!, Smyčcový ko-
morní orchestr a další.)  
• IV.  koncert žáků hudebního obo-
ru a tanečního oboru    v  divadle    
10. 5. od 18 hodin
 • Vystoupení žáků literárně - dra-
matického a tanečního oboru v di-
vadle 16. 5. od 18 hodin 
• 30. 5. se zapojíme do celostátní 
akce ZUŠ OPEN, kterou zašti-
ťuje Magdalena Kožená (více na 
webu www.zusltm.cz). (val)   

VÝKONY BYLY PROFESIONÁLNÍ
Žáci litoměřické základní umělecké 

školy byli velmi úspěšní  v krajském 
kole soutěže ve hře na klavír, které se 
uskutečnilo minulý měsíc  v Litvínově.   
Přivezli šest "medailí." V kategorii do 9 
let  byla nejlepší Tereza Neužilová a ve 
III. kategorii do 11 let Magdaléna Palla-
sová  (obě učí A. Pallasová).  Postoupily 
do ústředního kola. 

Úspěch ve stejné kategorii jako Te-
reza  slavil také Šimon Matoušek, který 
skončil druhý.  Třetí místo v kategorii 
do 14 let získal Daniel Dančo. Oba vede 
učitel Matej Olejár. Pomyslný bronz si 
odvezly za výtečný výkon také Markéta 
Minářová (uč. Pavel Šimberský) a Ma-
rie Puldová (uč. Dagmar Chyňavová), 
které soutěžily v  kategorii do 18 let.

Úspěšní byli i  hráči ve hře na smyč-
cové nástroje.  Z Teplic si z krajské 
soutěže  odvezli celkem pět ocenění. 
Violoncellistka Ludmila Landová se v 
kategorii do 26 let dělí o první místo a 
byla navržena na postup  do ústředního 
kola v Praze.  O čtyři druhá místa se ve 

svých kategoriích postarali další hráči-  
na violoncello Marie Puldová a Nikol 
Loskotová,  dále houslistka Sára Korá-
bová a ve hře na violu Lukáš Kacar.  Za  
úspěchy mladých muzikantů  je i práce 
učitelů Jany Šillerové a Mirosl. Ročka.

Počátkem dubna bude v Mostě  
krajská soutěž ZUŠ ve hře na kytaru. 
Litoměřická a lovosická škola v ní 
mají dvě ‚želízka v ohni‘ – Martina 
Hávu  a Štěpána Mičku.

Text a foto Miroslav Zimmer

ZUŠ VÁS ZVE ...

MLADÍ JMENOVALI PROBLÉMY
Vybudování víceúčelové haly, více 

zeleně v centru města nebo likvidace 
nelegálních skládek – to jsou pro-
blémy, které trápí žáky a studenty 
základních a středních škol. Příle-
žitost bez ostychu říct, co se jim líbí 
na škole, ve městě a naopak co by si 
přáli změnit nebo vylepšit, dostali 
v  rámci druhého ročníku školních 
fór organizovaných Zdravým měs-
tem Litoměřice. Akce vrcholila spo-
lečným „Mladým fórem“, jehož se 
zúčastnili zástupci jednotlivých škol.

Šlo o druhý ročník akce, v  jejímž 
úvodu školáci dostávali mj. zpětnou 
vazbu o tom, zda-li se jejich podně-
ty někdo skutečně zabývá. „Loni jste 
upozorňovali na to, že naše škola není 
bezbariérová. Ve spolupráci se zřizo-
vatelem, tedy městem, již pracujeme 
na projektu, jehož výsledkem bude 
stavba venkovního výtahu, který 
umožní handicapovaným lidem do-
stat se i do varhanního sálu v patře,“ 
informoval například školáky ředitel 
ZŠ Boženy Němcové Václav Hanč. 

Způsob práce s mládeží, jakým pro-
bíhá v  Litoměřicích, je vzorem i pro 
ostatní členy celorepublikové Národní 
sítě Zdravých měst. Cílem školních 
fór je získat pohled mladé generace 
na současné podmínky a budoucí roz-

voj školy, kterou navštěvují. Zároveň 
je smyslem probouzet u dětí zájem o 
veřejné dění a ukázat jim, že i ony ho 
mohou ovlivnit. (eva, hroch)

DESATERO PROBLÉMŮ
1. Stavba víceúčelové sportovní haly 
2. Více zeleně v centru a u nemocnice
3.–4.  Zajistit funkčnost pítka v Ji-
ráskových sadech, vybudovat nové 
pítko na Střeleckém ostrově

3.–4.  Převést gymnázium pod město
5. Snížit nájemné v domě kultury  
pro maturitní plesy
6.–7. Likvidovat nelegální skládky 
a Vybudovat pěší zónu na náměstí 
(omezit parkování)
8. Kontrolovat teploty a zařízení ve 
třídách a na chodbách škol
9.–10.  Zajistit večerní osvětlení 
hřiště u ZŠ U Stadionu
9.–10.  Opravit cyklostezku podél Labe

ŠKOLY SE BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM PŘEDSTAVILY NA BURZE
Zápisy do prvních tříd se letos uskuteční 25. a 26. dubna. 

S cílem usnadnit rozhodování při výběru školy proběhl v 
únoru v domě kultury druhý ročník burzy škol.

Odborníci z řad pedagogů zde představili dětem i rodi-
čům sedm základních škol. „Snažíme se rodičům i dětem 
nabídnout prostor, ve kterém se mohou v jeden den sezná-
mit s pedagogy a zástupci všech škol, a to méně formální 
cestou než doposud. Kvitují to jak rodiče, tak i školy, které 
mají příležitost se prezentovat,“ uvedla ředitelka Mateř-

ských škol Litoměřice Monika Mejtová, organizátorka akce, 
podle níž jsou Litoměřice v tomto směru průkopníky. 

„Líbí se mi, že si mohu na jednom místě porovnat přístup 
jednotlivých škol, vidím i zástupce jejich vedení a budoucí 
učitele. Pomáhá mi to v rozhodnutí, komu svou školačku 
svěřím,“ vysvětlila Martina Svobodová, maminka pětileté 
Toničky. „Do první třídy už se těším. Rád hraju tenis a také 
závodně plavu, a proto chci jít tam, kde můžu také sporto-
vat,“ sdělil budoucí prvňáček Vojta Melmuka. (hroch)
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Otisk dlaně Václava Havla si v Litoměřicích již prohlédla i prezidentova 
manželka Dagmar. Foto Iveta Lhotská.  

Kromě autorů se křtu účastnil i starosta Ladislav Chlu-
páč a vydavatel Petr Prášil (v červené košili). K dostání 
je v informačním centru města a v knihkupectví na pro-
tější straně Mírového náměstí. Foto Václav Sedlák

OTEVŘENA BUDE GALERIE 
KŘIŠŤÁLOVÝCH DOTEKŮ

Litoměřice chtějí v  nadcházející 
turistické sezóně lákat návštěvní-
ky na galerii křišťálových doteků. 
Otisky dlaní slavných českých i svě-
tových osobností z  křišťálu budou 
vystaveny na Mírovém náměstí. 
Nebytový prostor pro vybudování 
galerie pronajalo město nadějnému 
litoměřickému skláři Janu Huňáto-
vi v nádherné části města (dům č.p. 
18/10) s  výhledem na katedrálu. 
Slavnostní otevření se uskuteční 
zhruba v polovině května. 

„Osobně se na ni velmi těším, 
protože Litoměřice, které loni 
skončily na druhém místě v celore-
publikové soutěži Historické město 
roku, budou zase o stupeň atrak-
tivnější,“ konstatoval místostarosta 
Karel Krejza. 

Galerie nabídne otisky dlaní, 
v nichž jsou vetkány životní příbě-
hy skutečných osobností. „Určitě 
vystavíme dlaň Madeleine Albrigh-
tové, Václava Havla, Jaromíra Jágra 
a Dominika Haška, dále zachránce 
dětí Nicholase Wintona, ale také 
osobností showbyznysu, jako je na-
příklad zpěvačka Anastacia nebo 
člen skupiny Beatles Ringo Starr,“ 
jmenoval Jan Huňát část z  celkem 
asi čtyř desítek děl, které chce vy-

stavit. Originální podle něj má být i 
interiér galerie, jemuž logicky bude 
vévodit sklo.

Jan Huňát v současné době tvoří 
v Novém Boru. Jeho křišťálové lus-
try se těší velkému zájmu obzvláště 
v Turecku a na Kypru.  Rád by však 
podnikal v  Litoměřicích. „Mým 
snem je vybudovat zde sklárnu,“ 

říká mladý muž, jehož skleněné 
dílo zanedlouho ozdobí i pražské 
vlakové nádraží. Vyrábí totiž sym-
bol utrpení židovských rodičů, kte-
ří za 2. světové války poslali vlakem 
své děti do Anglie, aby jim zachrá-
nili život, a to i s vědomím, že už je 
nikdy neuvidí.

Eva Břeňová 

OBJEVTE BAROKNÍ ZAHRADU ČECH
„Objevte barokní Zahradu 

Čech“ je název projektu zvyšují-
cího potenciál cestovního ruchu, 
se kterým v letošní sezoně přichá-
zí Destinační agentura Českého 
středohoří. Není tomu tak ná-
hodou, protože agentura Czech-
Tourism vyhlásila letošek rokem 
baroka. 

Krajina Českého středohoří je 
mimořádně bohatá na stavební pa-
mátky nejrůznějších slohů a časo-
vých období, nejvíce ji však pozna-
menala právě doba baroka. „Vedle 
známých skvostů plánujeme zpří-
stupnit v  předem stanovené dny 

i jinak uzavřené památky,“ uvedl 
ředitel Destinační agentury České 
středohoří Luděk Jirman. „Návštěv-
níkům kampaň vysvětlí, jak v době 
baroka lidé žili, čím jsou významné 
často opomíjené vesnické barok-
ní památky jako sýpky, pivovary a 
různé zemědělské stavby, a zároveň 
poukáže na kulturní základ, ze kte-
rého se do dneška těží,“ dodal ředi-
tel Jirman.

Aktivita navazuje na loni ote-
vřený turistický okruh zaměřený 
na církevní památky v  Litoměři-
cích, které jsou barokními stav-
bami doslova pověstné. Centrum 

cestovního ruchu Litoměřice v  té 
souvislosti připravuje propagační 
letáček, s jehož pomocí se můžete 
sami vydat trasou vedoucí po ba-
rokních skvostech. Těmi jsou však 
i zámky v Libochovicích, Plosko-
vicích a v Roudnici nad Labem, 
ale také vesnické památkové zóny 
a pevnostní město Terezín.

Záměrem Destinační agentury 
České středohoří je barokní pa-
mátky v regionu vzájemně pro-
vázat, aby návštěvníci porozuměli 
souvislostem staveb, krajiny a teh-
dejší době. Více na www.barokni-
zahradacech.cz (eva) 

VELIKONOČNÍ 
JARMARK

Velikonoční jarmark řeme-
sel a dovedností již pošesté 
ovládne interiéry i nádvoří 
litoměřického hradu. V  so-
botu 8. dubna od 10 do 17 
hodin zaplní prostory pro-
dejci  a výrobci rukodělných 
výrobků, chybět nebudou ani 
stánky s  občerstvením, děti i 
letos potěší výtvarné dílnič-
ky a živá zvířátka. Vstupné 
není zpoplatněno. Připraven 
je i doprovodný kulturní pro-
gram. V  10 hodin vystoupí 
Sváťovo dividlo s  pohádkou 
Máša a tři medvědi. Ve 13.30 
se představí hudebně nadané 
děti základní umělecké školy  
a na  15. hodinu je napláno-
váno taneční vystoupení ZUŠ. 

(oub)

DVOJICE DOSKOČIL – RÝVA 
VYDALA DALŠÍ KNIHU

Sál hradu plný příznivců historické literatury sledoval 
křest nové knihy „Z Litoměřic třetí branou proti proudu 
Labe až na Říp“. Dlouhý název napovídá, že litoměřičtí 
autoři - historik Oldřich Doskočil a fotograf Pavel Rýva - 
se vydali už podruhé mimo své město. Tentokrát museli, 
jak poznamenal historik, veslovat mnohem usilovněji.
Čtvrté dílo z jejich společné řady popisuje dvanáct zasta-
vení v místech, kde autoři načerpali spoustu zajímavých 
informací z minulosti i současnosti, a to jak v textu, tak 
i na obrázcích. Nová kniha, stejně jako předchozí puto-
vání z Litoměřic po proudu řeky ke Střekovu, obsahuje 
několik pověstí.  (se)
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TURISTICKÁ LOĎ
PRVNĚ VYPLULA
Užijte si skvělé chvíle na pa-

lubě lodi při cestě z  Litoměřic 
do Ústí nad Labem a zpět. Loď 
totiž první dubnový den vyplu-
la. Zveřejněn byl plavební řád 
turistické linky na období od 1. 
dubna do 29. října. „Loď bude 
vozit turisty po celou tuto dobu 
během víkendů a o svátcích. Od 
1. června do 1. září popluje na-
víc každý pátek, od 10. července 
do 31. srpna také každou středu 
a čtvrtek,“ informoval ředitel 
Destinační agentury České stře-
dohoří Luděk Jirman. 

Plavidlo vyráží z Ústí n. L. 
vždy v 9:20 hodin. V Litomě-
řicích zakotví ve 12:35 hod. 
Na zpáteční cestu se vydává ve 
14:30 hodin a do Ústí nad La-
bem připlouvá v 17:40 h. Zasta-
vuje vždy v  několika přístaviš-
tích, a to v Ústí n. L. - Vaňově, 
Dolních Zálezlech, Libochova-
nech, Velkých  Žernosekách a v 
Lovosicích.

„Novinkou pro letošní sezonu 
je zrychlená sobotní plavba z 
Ústí nad Labem v 9:50 hod směr 
Litoměřice, kam loď připlouvá 
ve 12:50 hod. Dále pokraču-
je proti proudu až do Roudni-
ce nad Labem, kam dopluje ve 
14:55 hod. Na zpáteční cestu z 
Roudnice nad Labem se vydává  
v 15:35 hod a do Ústí nad La-
bem dorazí ve 20:15 hod,“ upo-
zornil ředitel Jirman.

Provoz lodi na pravidelné 
lince zajišťuje Labská plavební 
společnost a financuje Ústec-
ký kraj. Plavidlo si je možno 
objednat i na tematické plavby 
zaměřené na školní mládež, se-
niory a další zájmové skupiny. 
Více informací na www.stredo-
hori.cz/doprava (eva)



4. 4.  KRKONOŠE (ČR, 2016, 
dokumentární). Krkonoše tak, jak 
je neznáte Od 17:30 hod.
POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU 
(USA, 2017, drama). Celý svět ví, 
že k holocaustu došlo. Ona to teď 
potřebuje dokázat.  Od 19:30 hod.

5. 4. JACKIE (USA, 2016, životopisný)
Když je JFK zvolen prezidentem 
USA, stává se Jackie Kennedy jed-
nou z nejmladších prvních dam v 
historii. Od 19:30 hod.

6. 4. ÚKRYT V ZOO (USA, 2017, dra-
ma). Udělali, co měli, aby zachránili, 
co mohli. Od 17:30 hod
POWER RANGERS: 
Strážci vesmíru. (USA, 2017, 
dobrodružný). Pět vzdorných 
teenagerů se náhodou či řízením 
osudu sešlo, aby se z nich stala nová 
generace v řadách bojovníků Strážci 
vesmíru. Od 19:45 hod.

7. 4. NOČNÍ SMĚNA (USA, 2016, in-
teraktivní thriller). Student Matt se 
dostane do svízelné situace. Jediný, 
kdo mu pomůže je divák svojí 
správnou volbou. Od 17:30 hod.
ÚKRYT V ZOO Od 19:30 hod.
POWER RANGERS: Strážci 
vesmíru Od 21:45 hod.

8. 4. ŠMOULOVÉ: Zapomenutá 
vesnice 2D Od 13:30 hod.
ŠMOULOVÉ: Zapomenutá 
vesnice 3D Od 15:30 hod.
POWER RANGERS: Strážci 
vesmíru Od 17:30 hod. 
NOČNÍ SMĚNA Od 19:30 hod.
ÚKRYT V ZOO Od 21:30 hod.

9. 4. MICHAL K SNÍDANI (divadelní 
představení). Michal Nesvadba 
opět v Litoměřicích. Od 10:30 hod.
ŠMOULOVÉ: Zapomenu-
tá vesnice 2D Od 13:30 hod
ŠMOULOVÉ: Zapomenutá 
vesnice 2D Od 15:30 hod.
POWER RANGERS: Strážci 
vesmíru Od 17:30 hod. 
ÚKRYT V ZOO Od 19:30 hod.

10. 4. NOČNÍ SMĚNA Od 19:30 hod. 
ŽIVOT. Od 19:30 hod.

11. 4. POWER RANGERS: Strážci 
vesmíru. Od 17:30 hod.
ÚKRYT V ZOO. Od 19:30 hod.

12. 4. JACKIE. Od 17:30 hod
MŽITKY (Polsko, 2016, drama). 
Rok 1945, Stalinova moc ov-
ládá Polsko. Slavný malíř Wla-
dyslaw Strzeminski odmítne 
dělat umělecké kompromisy 
a sloužit doktríně socialistic-
kého realismu. Od 19:30 hod.

13. 4. ŠPUNTI NA VODĚ (ČR, 2017, 
rodinný). Co se stane, když táto-
vé chtějí na vodu bez svých dra-
hých poloviček. Od 17:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 8 (USA, 
2017, akční). I v „rodině“ se může 
objevit černá ovce. Od 19:30 hod.
PROTI VLASTNÍ KRVI (USA, 
2017, akční). Tři generace nechvalně 
známé rodiny Cutlerů žijí jako psan-
ci uprostřed anglického hrabství 
Gloucestershire. Okolí je nesnáší a 
policii mají v patách. Od 22:00 hod.

14. 4. PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: Vo-
lání oceánu (Francie, 2017, doku-
mentární). Příběh malého tučňáka, 
připravujícího se na svou první cestu k 
moři, nás zavádí do ledového království 
vzdálené Antarktidy. Od 13:30 hod.
KRÁSKA A ZVÍŘE (USA, 
2017, rodinný). Od 15:30 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ Od 17:30 hod.
MASARYK (ČR, 2016, 
životopisné drama). Od 19:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 8 Od 21:30 hod.

15. 4. LEGO® Batman film (USA, 
2016, animovaný). Buď vždy 
sám sebou. Pokud můžeš, 
buď Batman. Od 13:30 hod.
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: Vo-
lání oceánu Od: 15:30 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ. Od 17:00 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 8 Od 19:00 hod.
MASARYK Od 21:30 hod.

16. 4. ŠMOULOVÉ: Zapomenutá 
vesnice 2D.  Od 13:30 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ Od 15:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 8 Od 17:30 h
PROTI VLASTNÍ KRVI Od 20 h.
POWER RANGERS: Strážci 
vesmíru Od 21:30 hod.

17. 4. LEGO® Batman film Od 13:30 hod.
MIMI ŠÉF 3D - PŘEDPREMIÉRA 
(USA, 2017, rodinný). Neobyčejné 
děcko, které nosí oblek a kra-
vatu, mluví hlubokým hlasem 
a nemístně žertuje. Rozený 
vůdce … Od 15:30 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ Od 17:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 8  Od 19:30 

18. 4. RYCHLE A ZBĚSILE 8 Od 17:30 h
ŠPUNTI NA VODĚ Od 20:00 hod.

19. 4. TAJUPLNÝ VLAK (USA, Japon-
sko, 1989, povídkový). Tři povídky 
odehrávající se v městě, které pro-
slavil zpěvák Elvis Presley. Od 19:30 

20. 4. LOUPEŽNICKÉ POVÍDKY (ČR, 
pohádkové pásmo). Od 9:30 hod.
MILUJI TĚ MODŘE ( ČR, 2017, 
romantická komedie). I o lásku 
se musí bojovat. Od 15:30 hod. 
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU 
(USA, 2017, komedie).V zoufalé 
snaze platit účty a přežít se trojice 
kamarádů odhodlá riskovat všechno 
a přepadnout banku. Od 17:30 hod.
ZTRACENÉ MĚSTO Z (USA, 
2017, dobrodružný).V roce 1925 
se legendární britský badatel Per-
cy Fawcett vydal do amazonské 
džungle pátrat po bájné ztracené 
civilizaci. Na své poslední výpravě 
záhadně zmizel… Od 19:30 hod.

21. 4. MIMI ŠÉF 3D Od 15:30 hod.
PROTI VLASTNÍ KRVI (USA, 
2017, krimi, thriller). Rodina Cutlerů 
byla po tři generace součástí komuni-
ty irských kočovníků, která má potíže 
s policií.  Ake doba se mění...Od 17:30
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU  
Od 19:30 hod.
ZTRACENÉ MĚSTO Z Od 21:30

22. 4. MIMI ŠÉF 2D. Od 13:30 hod.
MIMI ŠÉF 3D. Od 15:30 hod.
OCHRÁNCI (Rusko, 2017, sci-fi). 
Mají chránit Sovětský svaz. Dnes 
čelí nové výzvě. Od 17:30 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ. Od 19:30 h.
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU.  
Od 21:30 hod.

23. 4. MIMI ŠÉF 2D. Od 13:30 hod.
MIMI ŠÉF 2D. Od 15:30 hod.
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU. 
Od 17:30 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ. Od 19:30 h.

24. 4. G. VERRDI: RIGOLETTO. 
(Barcelona, 2017, opera). Tragický 
příběh o dvorním šaškovi a jeho 
krásné dceři, jež se stane obětí 
promiskuitního vévody. 19:00

25. 4. GHOST IN THE SHELL. 17:30 h
OCHRÁNCI.  Od 19:30 hod.

26. 4. PŘES KOSTI MRTVÝCH (ČR, 
Polsko, 2017, krimi, drama). V 
pohraničí se stane několik záhad-
ných vražd bez motivu. Od 19:30 h.

27. 4. ZAHRADNICTVÍ: Rodinný 
přítel. Trilogie režiséra Hřebejka a 
scenáristy Petra Jarchovského, jejíž 
děj předchází Pelíškům! Od 17:30 h
UTEČ (USA, 2017, horor). O  
dívce, která chce kluka představit 
rodičům. Jenomže…Od 19:30 hod.

28. 4. RYCHLE A ZBĚSILE 8. Od 17:30 
ZAHRADNICTVÍ: Rodinný 
přítel. Od 19:30 hod.
UTEČ. Od 21:30 hod.

29. 4.  ŠMOULOVÉ: Zapomenutá 
vesnice 3D.  Od 13:30 hod.
MIMI ŠÉF 3D. Od 15:30 hod.
UTEČ. Od 17:30 hod.
ZAHRADNICTVÍ: Rodinný 
přítel. Od 19:30  a od 21.30 hod.

30. 4. MIMI ŠÉF 2D. Od 13:30 hod.
ŠMOULOVÉ: Zapomenutá 
vesnice 2D.  Od 15:30 hod
ZAHRADNICTVÍ: Rodinný 
přítel. Od 17:30 hod.
UTEČ. Od 19.30 hod.

5.  4. DESATERO PROBLÉMŮ 
LITOMĚŘIC v 16:00. Ve-
řejné diskusní fórum v DK.

7. 4. LITTLE STAR – FINÁLE v 
18:00 Přijďte podpořit a fan-
dit finalistům 6. ročníku me-
zinárodní pěvecké soutěže. 

8. 4. JAROSLAVENÍ v 10:00 – 17:00 
V prostorách hradu a nádvoří 
bude opět jarmark lidových ře-
mesel s velikonoční tematikou.

9. 4. TANEČNÍ ODPOLEDNE  
v 15:00 Přijďte všichni, 
kteří chcete prožít příjemné 
odpoledne s kapelou ROSŤA 
PECHOUŠEK BAND.

11. 4. 4TET v 19:00 
KONCERT VOKÁLNÍHO 
SESKUPENÍ - VERZE IV.
tenor David Uličník, bary-
ton 1 Jiří Korn, baryton 2 Jiří 
Škorpík, bass Dušan Kollár.

18. 4. RICHARD MÜLLER & BAND 
„TO NEJLEPŠÍ TOUR“ v 
19:00 Po obrovském úspěchu 
posledního turné „To nejlepší 
Tour 2016“, se Richard Müller 
rozhodl povolit tlaku velkého 
zájmu a přidal ještě další koncerty. 
Jedním z nich jsou Litoměřice!

21.-
22. 4.

XV.VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 
Více na str.  16

26. 4. KONCERT ORCHESTRU 
ZUŠ  v 18:00

27. 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA v hradu od 16 hodin. 

28. 4. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ – DEGUS-
TACE (degustační místnost hradu 
od v 18:00 hodin)

3. 5. TRAVESTI SHOW - SKUPI-
NY  SCREAMERS A TECHT-
LE MECHTLE V POŘADU 
,,20 LET S VÁMI. Od  19:30 

4. 5. DIAKONIE V ATRIU. Veselé 
odpoledne u příležitosti 25. vý-
ročí trvání Diakonie ČCE v Ltm.

6. 5. FTM 2017. Mistrovství České re-
publiky SUT v parketovém tanci 
souborů mládeže a seniorů

8.-
13.5 

Mezinárodní kongres strážců 
přírody

14. 5. ŠMOULOVÉ  POHÁDKO-
LAND V 17:00 h. Hudebně-zá-
bavná show pro rodiny.

16. 5. DÍVČÍ VÁLKA. Komedie Če-
chova prozatímně osvobozené-
ho divadla. Od 19 h.

19. 5. PLES ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ 
ve 20:00. U příležitosti 111 let 
existence školy.

21. 5. TANEČNÍ ODPOLEDNE. Hra-
je PICHLOVANKA od 15 h.

26. 
-28.5.

ALLFEST. Festival zaměřený na 
zdravý životní styl, léčení, tera-
pie, klasickou i alternativní me-
dicínu. Více na straně 16.

DIVADLO K.  H. MÁCHY / DUBEN, KVĚTEN  DŮM KULTURY A HRAD / DUBEN, KVĚTEN

KINO MÁJ / DUBEN 

6. 4. Káťa a Škubánek/Divadlo D5. Pro 
MŠ a 1. stupeň ZŠ. Od 9.00 a 10.30 

7. 4. Richard Homola/ Vernisáž foto-
grafií. Slavnostní zahájení výsta-
vy fotografií. Od 17.00 hod.

10. 4. Rošáda/DS Frída Brno. S 
manželem není něco v pořádku, 
a tak žena vymyslí bláznivý plán. 
Hraje Martin Trnavský a Bára 
Munzarová.  Od 19.00 hod.

13. 4. Zuzana Rzounková/ koncert. 
Lesní roh, flétna a klavír. 19.00

20. 4.. Šípková Růženka/ Divadlo J. Juriš-
tové. Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 9 a 10.30 

23. 4. O křišťálovém srdci/ CZiDi-
vadlo Praha. Veselá pohádka 
plná písniček a ponaučení. 
Po pohádce VÝTVARNÁ 
DÍLNA. Od 15.00 hod.

25. 4. Stařec a moře/ Divadlo Tram-
tarie Olomouc. Adaptace život-
ního díla amerického spisovatele 
Hemingwaye. Druhé představe-
ní v angličtině! Pro SŠ a 2. stu-
peň ZŠ. Od 8.30 a 11.00 hod.

29. 4. Taneční mozaika/ Nultý roč-
ník Mezinárodního dne tance 
v Litoměřicích. Střípky různých 
stylů tance. Vystoupí nejrůznější 
umělci a soubory z Prahy, Pražská 
taneční konzervatoř i žáci taneč-
ního oboru ZUŠ Litoměřice. Po 
představení bude následovat ote-
vřená diskuze o tanci a zdravém 
životním stylu. Od 18.30 hod.

2. 5. Duo Teres/ koncert. Housle a 
kytara. Od 19.00 hod.

7. 5. O Budulínkovi/ Divadlo Kapsa 
Andělská Hora. po pohádce vý-
tvarná dílna. Od 15. 00 hod.

10. 5. Koncert žáků ZUŠ/ Základní 
umělecká škola Litoměřice. Vy-
stoupí žáci různých hudebních 
oborů. Od 18.00 hod.

11. 5. Nosáčkova dobrodružství/ 
Hravé divadlo. Hlavní postavou 
příběhu je malý panáček, kterého 
si truhlář vyřeže ze dřeva. Pro 
MŠ a 1. stupeň ZŠ. 9 a 10.30 h.

12. 5. Skořápka/ Divadlo Ungelt Pra-
ha. Komedie o nečekaném přá-
telství a cestě ke svobodě. Hrají A. 
Mihulová a P. Nesvačilová. 19 h.

16. 5. Koncert žáku ZUŠ/ ZUŠ Li-
toměřice. Taneční a Literárně- 
dramatický obor. Od 18.00 hod.

18. 5. O Sněhurce/ Malé divadélko. 
Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 9 a 10.30 

19. 5. Bratři Hronové/ Vernisáž výsta-
vy fotografií. Od 16.00 hod.

26. 5. Malý princ/ Činoherní studio Ústí 
nad Labem. Veršovaná dramatiza-
ce jedné z nejčtenějších próz dvacá-
tého století. Pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 
od 9 a 11 h., pro veřejnost od 19 h.

28. 5. Neposlušná kůzlátka/ Sváťovo 
dividlo. Loutková pohádka pro 
nejmenší. Od 10.00 hod.

30. 5. O strašně líném Honzovi/ Di-
vadlo Andromeda. Pro MŠ a 1. 
Stupeň ZŠ. Od 9:00 a 10:30 hod.
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MUZEUM

Vedoucí infocentra Hana Mildová při prezentaci reklamních předmětů 
charakterizujících partnerská města. Foto Eva Břeňová

GALERIE 

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

5. 4. v 17 hod. 
Nemoci pocházejí z emocí / 
Zdenka Blechová / beseda. Každá 
nemoc je voláním po lásce. V před-
prodeji 250 Kč, na místě 290 Kč
15. 4. KNIHOVNA UZAVŘENA
18. 4. v 17.30 hod.
Tajuplná Persie / přednáška
Fotografie a dojmy ze zájezdu do 
Íránu – země lva a slunce, kam se 
(zatím) příliš necestuje. 30 Kč *
24. 4. / 17 hod.
Klub Celiakie / beseda
Setkání osob zajímajících se             
o bezlepkovou dietu. Provází Mgr. 
Vladimíra Hovorková (zdarma). 
26. 4. v 18 h
Indie / beseda, Klub cestovatelů
Lenka Pizúrová se podělí o pocity 
a zkušenosti ze svého života v In-
dii. Uvádí J. Štefaniková. 30 Kč *
28. 4. v 18 hod.
Výstava Kubinstadt Associasse 
a Den dírkové komory (Ca-
mera obscura day) / vernisáž 
výstavy a výzva. Umělci spojení 
s Litoměřicemi vytvoří společ-
nou improvizovanou instalaci 
v prostoru celé knihovny. Sál 
ve druhém patře bude věnován 
výstavě zaměřené na fotografie 
vytvořené dírkovou kamerou. 
Výzva: Oslavte s námi den Came-
ry obscury, který letos vychází na 
30. dubna. Zapojte se s vlastními 
fotografiemi pořízenými Came-
rou obscurou. Jakýkoli fotograf, 
který pracuje s analogovou tech-
nikou dírkové komory, se může 
připojit k naší výstavě a poslat 
e-mail se skeny obscuroidních 
fotografií. Kontakt: associacezs@
gmail.com. Uzávěrka pro přihlá-
šení je do 10. 4.
KVĚTEN
19. 5. v 18–21 hod.
Velký příběh Večerníčku / Mu-
zejní noc. Setkání s oblíbenými 
postavami a příběhy. Nejen pro děti.
Pohádky Ovčí babičky: Pleteme 
pohádky, šály i copánky.
Tvůrčí dílna: Vyrobte si své oblí-
bené pohádkové postavičky nebo 
dokonce i celé loutkové divadélko.
«Dobrý večer!»: Promítneme si 
oblíbené pohádky.
Kvíz: Jste fanoušky Večerníčků?: 
Prověřte své znalosti. Zdarma
24. 5. v 18 hod.
Živý mrtvý – Stanislav Motl / 
projekce filmu a beseda 
60 minut mimořádně sugestivního 
dokumentu. Výpověď posledního 
přeživšího člena osvětimského 
sonderkomanda, tedy komanda 
vybraných vězňů, kteří byli nuceni 
odvádět lidi do plynových komor a 
pak v pecích likvidovat jejich těla. 
Jde o nebývale syrové až drsné 
svědectví, které však zároveň plas-
ticky věrně a didakticky osvětluje, 
zejména mladým lidem, co to byl 
holocaust, kde byla podstata šoa.

Ivana Červinková

13. 4. – 4. 6. Fenomén Merkur 
Výstava představí část sbírky J. Mládka, 
celosvětově největšího sběratele staveb-
nice Merkur. Návštěvníci budou mít 
možnost seznámit se s historií stavebni-
ce a zhlédnout řadu z ní sestavených mo-
delů. Nebude chybět ani herna pro děti. 
Na výstavě se podílí Technický klub 
mládeže, který ji doplní řadou dopro-
vodných akcí pro školy i veřejnost. Ver-
nisáž výstavy proběhne 13. 4. v 17 h.
27. 4. od 17 h. / 25. 5. od 17 h
Komentovaná prohlídka výstavy Fe-
nomén Merkur. Provede Jiří Mládek.
13. 5. (10–16 h.) / 3. 6. (10–16 h.)
Den 3D technologií v muzeu
Nejstarším nástrojem trojrozměrné 
technologie je lidská ruka, mezi ty nej-
současnější patří 3D tiskárna. Budeme 
proto vlastnoručně vyrábět letadélka 
z balzy i sledovat tisk modelu z trojroz-
měrného skenu. Program připravuje 
Technický klub mládeže.
19. –20. 5. (17–22.30 hod.)
Muzejní noc
Festival muzejních nocí bude zahájen 
v Litoměřicích. Muzeum připravilo bo-
hatý program na páteční podvečer. Ná-
vštěvníci si projdou budovu od šatlavy 
až po půdu, prohlédnou si pravěké 
sbírky s  komentářem archeologa, od-
nesou si své malé muzeum domů nebo 
nahlédnou do práce restaurátorů.

Pavlína Gutová, muzejní referent

Severočeská galerie výtvarné-
ho umění v  Litoměřicích v  těchto 
dnech nabízí výstavu obrazů a kre-
seb Richarda Konvičky, které vytvo-
řil v posledních patnácti letech. Vý-
stava nese název Richard Konvička 
– elektrický chodec. 

„Výstava, jejíž název odkazuje 
k  častému tématu autorovy tvorby 
i celkovému jejímu vnitřnímu nala-
dění, se soustředí na umělcovy práce 
vznikající po roce 2000,“ uvádí Ivan 
Neumann, autor výstavy, která potr-
vá do 23. dubna.

Richard Konvička absolvoval 
Akademii výtvarných umění v Pra-
ze ve škole profesora Jana Smetany 
v roce 1983, tedy v době, kdy se za-
čala zřetelně ohlašovat další promě-
na české výtvarné scény. (red)

DĚTI SOUTĚŽILY VE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
Pohanková pomazánka s avokádem, jáhlový nákyp nebo polentový koláč. 

Svou kreativitou při vaření se mohli pochlubit žáci litoměřických základních 
škol. Na půdě Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb pro ně Zdra-
vé město Litoměřice připravilo 3. ročník soutěže ve vaření v rámci projektu       
„S jídlem si (ne)hrajem“. 

Celý projekt má několik částí. Na podzim probíhají přednášky na základ-
ních a mateřských školách, pro veřejnost v  rámci Dnů zdraví v knihovně. 
Navazuje kurz vaření nejen pro učitele, jehož tématem bylo letos téma stejné 
jako v soutěži Bezlepkové potraviny,“ vysvětlila Radka Hazuchová,  lektorka, 
výživová poradkyně a spoluautorka projektu

Žáci prvního stupně připravují svačinku, žáci druhého stupně oběd, stu-
denti hotelové školy dělají teamlídry. Před tím, než se začne vařit, píší krátký 
test. Soutěže se letos zúčastnila ZŠ Na Valech, ZŠ U Stadionu, ZŠ B. Němcové 
a ZŠ Havlíčkova, která obhájila prvenství. Text a foto Anna Hrochová 

INFOCENTRUM PŘEDSTAVUJE 
PARTNERSKÁ MĚSTA

Litoměřice se připravují na blížící se turistickou sezonu. V infocentru na Mí-
rovém náměstí byl představen koutek věnovaný partnerským městům - němec-
ké Míšni a Fuldě, francouzskému Armentieres a filipínské Calambě a Dapitanu. 
Znaky měst, jejich krátké představení, ale i propagační materiály jsou volně k dis-
pozici v nové vitríně infocentra provozovaného Centrem cestovního ruchu.

Všechny základní informace o partnerských městech, včetně fotografií, 
najdou občané i na webových stránkách města, kde byla minulý rok zřízena 
sekce zahraničních vztahů. Řada společných akcí je plánována i pro letošní 
rok. „Pokud se vše vydaří, tak letos v Litoměřicích mimo jiné přivítáme nejen 
mladé hudebníky z Fuldy, ale také dvě skupiny mladých pracovníků z hesen-
ských státních institucí, učitele z fuldské hudební školy či studenty ze středních 
škol. Z Litoměřic budou naopak do Fuldy cestovat studenti na další ročník 
Mezinárodní letní univerzity. Ze severu Francie by měli do Litoměřic přijet 
zástupci spolku pro spolupráci s Litoměřicemi (ALEI) a Klubu Léo Lagrange, a 
to za účelem přípravy cesty mládeže v dalším roce. Snad se podaří zrealizovat 
i výjezd litoměřických basketbalistek do Armentiéres, kde má dívčí basketbal 
velkou tradici. Pokračuje i spolupráce s Míšní, o kterou velkou měrou pečuje 
pedagožka gymnázia Kateřina Vomáčková,“ uvedl litoměřický historik Filip 
Hrbek, který se rozvoji partnerských vztahů věnuje. (eva)

RECEPCE DOMU
KULTURY JE V HRADU

Recepce domu kultury byla uza-
vřena. Po začlenění hradu pod sprá-
vu Městských kulturních zařízení 
Litoměřice jsou od dubna vstupen-
ky na pořady domu kultury, divadla 
i kina prodávány v  recepci hradu 
(vstup z  Tyršova náměstí). Vchod 
do kanceláří domu kultury zůstává 
nezměněný. (red)

UPOZORNĚNÍ 
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TIPY PRO VÁS

 LITOMĚŘICKÁ TENISOVÁ LEGENDA OSLAVILA 90
Věřte nevěřte, ale je to pravda. Hermína Jeřábková, 

s níž má spojeny kurty TJ Slavoj na Střeleckém ostrově 
několik generací tenistů, oslavila plná síly a optimiz-
mu devadesátiny. Na antuce s raketou jsme ji přitom 
vídali ještě před deseti lety. A snad by to tak šlo do-
dnes, kdyby Hermínu nezabrzdily operované kyčle.

Hermína Jeřábková se narodila 16. března 1927 v 
Litoměřicích a do tenisu se zamilovala až jako dospě-
lá, ve 23 letech. Prvním trenérem jí byl její manžel, 
vášnivý sportovec – cyklista. Děti měli až později, a 
tak se oblíbenému sportu mohla vyučená dámská 
krejčová věnovat naplno. „Za dva roky jsem začala 
hrát závodně a tenisu jsem dávala veškerou píli a čas. 
Tehdy se nehrál tak rychlý tenis jako dnes, přesto se 
náš oddíl dostal do vyšší kategorie. Několik let jsem 

byla okresní přebornicí a hrála i v kraji. Například ve 
smíšené čtyřhře s MUDr. Petrem Veverkou starším 
jsme byli na krajské úrovni takříkajíc neporazitel-
ným párem,“ vzpomíná bez špetky nostalgie. Díky 
neustálému kontaktu s tenisovou partou, s o třicet 
let mladšími kamarádkami a kamarády, na nějaké 
vzdychání nemá čas – a ani povahu. Dodnes neztra-
tila nic ze svého sportovního a životního „drajvu“, 
jak všem kolem sebe denně dokazuje. 

Před pěti lety byla Hermína Jeřábková jmenována 
čestnou předsedkyní tenisového oddílu TJ Slavoj Li-
toměřice. Není divu, tenisové kurty u Labe jsou jejím 
druhým domovem. „Měla jsem krásný život,“ říká. 
Tvrdím, že pořád má. Všechno nejlepší!

Text Ivo Chrástecký, foto Ludmila Šťastná

PISKLÁK VYSTAVÍ SOCHY
Sochař Libor Pisklák bude 

od 10. do 30. dubna vystavovat 
svá díla v hradu. Vernisáž vý-
stavy se uskuteční 10. dubna od 
17 hodin. Přístupna bude kaž-
dý den v týdnu (Po - Pá: 8 až 
19 h., So 9 až 17 h. , Ne 9 až15 
hodin). (red)

SETKÁNÍ STAROUSEDLÍKŮ
Setkání starousedlíků se koná 

8. dubna od 10 hodin v restau-
raci hotelu Salva Guarda. Zve 
organizátorka Růžena Šubrtová.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Každou druhou sobotu pro-

bíhají na Kostelním náměstí 
farmářské trhy. Osvědčené 
produkty nabídnou prodejci 
15. a 29. dubna, v květnu 13. 
a 27. den.  Půjde především 
o zeleninu, bylinky, ale také 
sadbu, džusy, mléčné výrobky 
a jiné výrobky místních země-
dělců apod. (hroch)

JARNÍ OČISTNÝ FESTIVAL
Jarní očistný festival aneb 

Jezuitská žije se uskuteční 28. 
a 29. dubna. Jde o sousedskou 
slavnost, která již počtvrté oživí 
parkány José Rizala. V pátek fes-
tival zahájí  otevření  litografické 
dílny ve spodní části gotického 
Dvojčete. Na sobotu je nachys-
táno divadlo, čtení a recitace, 
koncerty, taneční workshopy 
nebo třeba bylinkové menu, 
francouzské quiche, kávy z lo-
kální pražírny a mnohé další 
atrakce, které dělají lidé pro lidi.

Lenka Klokočková

OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL  • OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL

Víno, zpěv a skvělá nálada na VL nikdy nechybí. Foto Eva Břeňová

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE JSOU ZDE
Milujete kvalitní vína a cimbálovku? 

Pak neváhejte a přijďte 21. a 22. dubna 
(10 – 19 hodin) do domu kultury na 
již 15. ročník „Vinařských  Litoměřic“, 
které se právem řadí  mezi nejprestiž-
nější vinařské akce pořádané v ČR. Do 
Litoměřic se opět sjede několik desítek 
vinařů především z Čech a Moravy, ale 
i ze zahraničí, aby na svých degustač-
ních stáncích v domě kultury a hradu 
představili to nejlepší, co vyrobili. Tra-
diční bude i sobotní doprovodný pro-
gram výstavy – “Víno a zdraví” a “Víno 
a pokrmy”, kde odborníci z řad lékařů 
přednáší své poznatky o vlivu vína na 
lidský organismus. 

Výstava byla zařazena mezi nejpres-
tižnější akce kraje a hrdě nese název 
„Rodinné stříbro Ústeckého kraje“.  
Každoročně se těší velkému zájmu 

návštěvníků. „Loňského ročníku se 
zúčastnilo přes šedesát vystavovatelů 
a více než čtyři tisíce návštěvníků,“ 
připomněl Pavel Kacerovský, jednatel 
Ortopedického centra Ústí n. L., které 
je pořadatelem Vinařských Litoměřic.

Součástí výstavy je soutěž vín, která 
se konala na konci března v hotelu Ko-

liba. Přihlášeno do ní bylo  820 vzorků 
ze 135 vinařstvích. Medaile nejlepším 
z nich na základě rozhodnutí zhruba 
stovky akreditovaných hodnotitelů za-
čnou být předávány první den výstavy v 
16 hodin. Slavnostní akt vyvrcholí  pře-
dáním poháru pro šampiona výstavy.

Eva Břeňová

FANDĚTE FINALISTŮM
LITTLE STAR

Více než dvacítka finalistů již 6. roč-
níku Little Star se 7. dubna od 18 hodin 
představí v domě kultury. Hodnocení se 
ujme hvězdná porota ve složení - pro-
fesor Eduard Klezla, hudební pedagog 
a hlasový poradce, který se mimo jiné 
proslavil i účastí v  porotě SuperStar, 
moderátorka, modelka a nyní i zpěvač-
ka Iva Kubelková, zpěváci Dalibor Jan-
da a Petr Kotvald, ale i herec a muzikant 
Milan Peroutka. 

Soutěžit se bude ve třech kategoriích. 
Soutěžící kategorií B a C doprovodí živá 
kapela, zatímco účastníci nejmladší ka-
tegorie A zazpívají s klavírním doprovo-
dem,“ upozorňuje ředitelka MKZ Věra 
Kmoníčková, která tímto zve veřejnost, 
aby se přišla podívat na pěvecky nadané 
děti a mládež, z  nichž možná jednou 
budou slavní zpěváci. (eva)

ALLFESTIVAL VEZME ZA SRDCE
Zdraví, léčení a terapie je mottem letošního třetího ročníku ALLfestiva-

lu, tedy kulturně vzdělávacího, osvětového a prožitkového festivalu, kte-
rý vás doslova vezme za srdce. Uskuteční se ve dnech 26. až 28. května 
v domě kultury a v hradu.  Připraveny jsou desítky akcí přinášejících inspi-
raci nejen v oblasti zdraví a léčení, ale také kulturní a umělecké zážitky. I 
tentokráte do Litoměřic dorazí řada osobností, mezi nimi i oblíbený herec 
Jaroslav Dušek. 

Přednášející budou pocházet převážně z řad lékařů a odborníků v oblasti 
zdraví, klasické a alternativní medicíny, léčení a terapií. Návštěvníkům se 
dostane odborných rad, konzultací či poradenství speciálně zaměřených na 
tuto oblast. „Letos se budeme zaměřovat také na aktivity pro nevidomé a tě-
lesně i mentálně postižené spoluobčany a rodiny s těmito dětmi,“ upozorni-
la Michaela Švejdová, organizátorka festivalu, který loni navštívilo 3,5 tisíce 
návštěvníků. Spolupořadatelem jsou Městská kulturní zařízení Litoměřice.

V  rámci festivalu proběhnou i umělecké výstavy, divadelní a 
hudební představení, koncerty, tvořivé dílny, prezentace zdravé výživy, 
vegetariánských pokrmů, regionálních potravin apod. Produkty budou 
nabízeny na pultech zhruba šesti desítek stánků. Organizátoři slibují i 
aktivity pro nejmenší návštěvníky a nově i s relaxačními zónami.

Podrobnější informace naleznete na www.allfestival.cz (eva)
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