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LITOMĚŘICE

Milí Litoměřičané, 
v následují-
cích měsících 
nás zřejmě 
n e m i n o u 
p r o b l é m y 
v dopravě 
souvise j íc í 

s uzavírkou Tyršova mostu. 
Pokud však chceme, aby i 
v budoucnu byl most plně 
funkční, je oprava dvou mos-
tů na želetické straně a mostu 
přes železniční trať nezbytná. 
Vracíme se do doby, kdy byl 
v provozu pouze jeden most 
přes Labe. Potěšující však 
je, že tomu tak bude jen do 
konce roku. Proto vás prosím 
o maximální ohleduplnost a 
trpělivost. Stejně jako v pří-
padě rekonstrukce autobuso-
vého nádraží, kde je dočasně 
snížen komfort cestujících a 
nelze zde s výjimkou vozů 
taxislužby parkovat. Vý-
sledkem však bude moderní 
autobusové nádraží s vyšším 
počtem parkovacích míst, 
mimo jiné i v prostoru býva-
lého sběrného dvora v ulici 
Marie Pomocné. Za několik 
dní bude zahájena i rekon-
strukce čtyř mateřských škol 
a Základní školy U Stadionu. 
V plném provozu již jsou 
Jiráskovy sady a zcela nové 
dopravní hřiště. Těší mě, 
že rozvoj města takto dyna-
micky pokračuje, i když to 
s sebou krátce nese určité 
nepohodlí pro mnohé z nás. 
Věřím však, že společně vše 
zvládneme.

Ladislav Chlupáč

SLOVO STAROSTY

   Tyršův most má být od 1. 
dubna do konce roku uzavřen. 
Nový most generála Chábery 
tak bude jedinou cestou, jak se 
dostat do města. 
  Rekonstrukce okružní křižo-
vatky na Vojtěšském náměstí je 
u konce. K instalaci semaforů 
na Valech došlo v posledních 
březnových dnech. Jednalo se 
o dvě dopravní opatření, kte-
rá mají za cíl zlepšit v rámci 
možností plynulost a bez-
pečnost dopravy u Severky a 
Na Valech, kde je očekáván 
výrazný nárůst dopravy.
   V této souvislosti dochází k 
operativním změnám v měst-
ské hromadné dopravě, jejíž 

linka D byla dočasně odkloně-
na z původní trasy tak, aby se 
pokud možno ulicím Mrázova 
a Komenského vyhnula. Linka 
B neobsluhuje přechodně za-
stávku Interspar.
  Rekonstrukce Tyršova mostu, 
který je soumostím, je nezbyt-
ná. Technický stav mostků na 
želetické straně a mostu přes 
železniční trať totiž odborníci 
již před několika lety označili 
za havarijní. Opravy, které 
byly provedeny před zhruba 
deseti lety, se totiž týkaly pou-
ze středové části hlavního mos-
tu.                                    (eva)

Více ke změnám v MHD 
naleznete na straně 3        

JIRÁSKOVY SADY A DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ UŽ OPĚT PATŘÍ VÁM

TYRŠŮV MOST UZAVŘEN

REKONSTRUKCE PLYNU A VODOVODU OMEZÍ PROVOZ NA NÁMĚSTÍ

ŘEŠME PROBLÉMY 
SPOLEČNĚ

   Pokud chcete v Litoměřicích 
něco změnit, vyjádřit svůj ná-
zor, jak se vám zde žije, které 
oblasti je potřeba více rozvíjet 
a podporovat nebo upozornit na 
problémy a navrhnout jejich ře-
šení, zúčastněte se v pondělí 13. 
dubna od 16 hodin v domě kul-
tury veřejného diskuzního fóra 
„Desatero problémů Litoměřic“. 
Kromě jiného se dozvíte i to, jak 
vedení města řeší podněty, které 
z úst občanů zazněly minule.
    Diskutovat s radními, zastu-
piteli, vedoucími jednotlivých 
odborů a odpovědnými osobami 
budete v několika tematických 
oblastech. Součástí fóra bude 
i stůl mladých. Můžete přispět 
také svým námětem k vizi Lito-
měřic do roku 2050.            (rv)

   Omezení dopravy a snížení počtu parko-
vacích míst čeká v létě Mírové náměstí. S 
ohledem na bezpečnost nebudou v provozu 
ani některé předzahrádky před restaurace-
mi. Důvodem je rekonstrukce plynovodu a 
vodovodu, kterou RWE a  SčVaK považují 
s ohledem na nevyhovující technický stav 
potrubí za nezbytnou.
   Výkopové práce budou zahájeny 1. červ-

na a skončí v polovině září. Dotknou se 
prostoru před radnicí, Komerční bankou a 
muzeem. „Město tento záměr nemůže zaká-
zat, i když víme, že jde o hlavní turistickou 
sezónu. Bohužel plynovod musí projít 
rekonstrukcí mimo topnou sezonu. Naším 
požadavkem proto alespoň bylo, aby obě 
společnosti práce zkoordinovaly a probíha-
ly souběžně tak, aby termín realizace byl co 

nejkratší,“ vysvětlila vedoucí odboru územ-
ního rozvoje MěÚ  Venuše Brunclíková.
   Zatímco plynaři plánují čtyři etapy re-
konstrukce, SčVaK dvě etapy. Zahrnují 
společné výkopové práce, pokládku nového 
potrubí, přeložky ze starého na nový, natla-
kování potrubí, zkušební provoz a následně 
zasypání výkopů zeminou a předláždění stá-
vajícími dlažebními kostkami.             (eva)

   Upravené trasy cest, nový mo-
biliář, zpevněná centrální plo-
cha k pořádání kulturních akcí, 
originální vodní prvky, altán 
pro studenty, dětská, sportovní 
a dopravní hřiště s vlastním 
zázemím, netradiční informač-
ní systém. Vítejte v největším 
litoměřickém parku. Jiráskovy 
sady se 23. března po několika-
měsíční rekonstrukci slavnostně 
otevřely návštěvníkům. 
   Obnovený park vychází vstříc  
nejrůznějším potřebám návštěv-
níků napříč generacemi i zájmy. 

Pokračování na straně 2
Krásné počasí přilákalo 23. března do Jiráskových sadů i na dětské 
dopravní hřiště řadu malých i velkých návštěvníků. Celodenní pro-
gram pro veřejnost pro ně připravil Rozmarýn ve spolupráci s ma-
teřskými a základními školami.                            Foto Eva Břeňová 



Nabízí místa pro setkávání, hru, 
sport i odpočinek. Centrální část 
Jiráskových sadů je nově uzpů-
sobena pro pořádání kulturních 
akcí. Původní fontánu nahradily 
mnohem lépe přístupné vodní 
střiky, pítko a vodní hranol. Ná-
vštěvníci dále v parku naleznou 
dvě hřiště pro menší děti, lano-
vé prolézačky, mlatovou plochu 
pro hru pétanque i obnovené 
víceúčelové sportovní hřiště 
s novým barevným povrchem 
a večerním osvětlením. Poblíž 
gymnázia vznikl dřevěný altán 
nejen pro setkávání studentů. 
Projektant nezapomněl ani na 
čtyřnohé miláčky, pro které jsou  
vyhrazeny dvě psí louky.
   Svébytnou atmosféru parku 
podtrhují umělecké a informač-
ní prvky. Navrhli je výtvarníci 
z pražské Vysoké školy umělec-
koprůmyslové. Dita Krouželová 
doplnila zmíněné vodní prvky 
navržené architektem Zdenkem 
Sendlerem o úryvky z díla 
básníka K. H. Máchy. Ondřej 
Brom a Michal Sloboda přišli 
s nápadem hravého souřadni-
cového systému s piktogramy, 
který prochází celým parkem a 
vybízí návštěvníky k jeho další-
mu objevování. Navrhování si 
vyzkoušeli i studenti litoměřic-
kého gymnázia. Jeden z jejich 
nápadů zahrnuli autoři Sloboda 
s Bromem do zmíněného systé-
mu, jehož realizace bude dokon-

čena během jara. 
   „Projekty, které podporujeme, 
jsou vždy vedeny s ohledem na 
potřeby veřejnosti, zachovávají 
genia loci a současně odkrývají 
skrytý potenciál místa. Věřím, 
že se toto podařilo naplnit i 
při obnově Jiráskových sadů,“ 
uvedla Jitka Přerovská, ředi-
telka Nadace Proměny, která 
Litoměřicím poskytla grant  25 
milionů korun. Dalších 24 mili-
onů přidalo město z vlastního. 
   Projekt obnovy Jiráskových 
sadů byl zahájen v roce 2010. 
Od samotného začátku se do něj 
mohla zapojovat veřejnost. Pod-
něty místních k budoucímu vyu-
žívání parku se mimo jiné staly 
součástí zadání architektonické 
soutěže Cena Nadace Proměny 
2011. V ní nejlépe obstál Atelier 
zahradní a krajinářské archi-
tektury – Ing. Zdenek Sendler, 
autor proměny parku. 
  Vedle samotného grantu 
poskytovala nadace městu i 
konzultační podporu, pomáhala 
se zapojováním veřejnosti nebo 
zorganizovala architektonickou 
soutěž. V následujících třech 
letech má město možnost získat 
od Nadace Proměny dalších 300 
tisíc korun na údržbu parku.
   Zároveň s revitalizací Jirásko-
vých sadů se podařilo zbourat 
staré, potřebám již nevyhovující 
dětské dopravní hřiště a na stej-
ném místě postavit zcela nové 
se správní budovou, která po 

architektonické stránce lépe ladí 
nejen k parku, ale i sousednímu 
kostelu. Finance na realizaci 
této souběžné akce získalo měs-
to z Regionálního operačního 
programu Severozápad. Dotace 
činila 12,9 milionu korun. Dal-
ších 2,4 milionu korun předsta-
vuje vlastní podíl města. 
  Dopravní hřiště, které opět 
provozuje DDM Rozmarýn, má 
zcela novou podobu. V průběhu 
stavby došlo k demolici lávky, 
asfaltových cest, semaforů, 
osvětlení apod. Zbourána byla 
stará budova, na jejímž místě 
vyrostl nový správní objekt s 
učebnou, administrativním a 
sociálním zázemím pro provo-
zovatele i jeho návštěvníky. 
    Cyklisté přitom smějí nejen 

na dopravní hřiště. Umožněn 
jim je i vjezd do parku při vyu-
žití páteřních komunikací. 
   „Věřím, že se v novém parku 
lidé budou cítit dobře a v hojné 
míře ho budou využívat aktivně 
a ohleduplně,“ konstatoval sta-
rosta Ladislav Chlupáč, který 
neopomněl poděkovat Nadaci 
Proměny za grant, bez kterého 
by se revitalizace sadů v tako-
vém rozsahu neuskutečnila. 
Slova díků patřila i dodavate-
lům stavby, pracovníkům MěÚ, 
architektům, Sdružení Litoměři-
ce Jiráskovy sady, výtvarníkům, 
kteří navrhli umělecké a infor-
mační prvky, a v neposlední 
řadě i studentům gymnázia, jež 
vedli deník proměny parku.                                          

(eva, jř)

   „Dosažení absolutně nejvyššího počtu hla-
sů mezi všemi soutěžícími městy z celé ČR 
je pomyslnou třešničkou na dortu k získání 
nového hřiště v hodnotě 1,5 milionu Kč  pro 
předškolní děti v našem městě,“ říká Silvie 
Urbánková, jedna z iniciátorek propagační 
kampaně Litoměřických maminek, k  hla-
sování v soutěži o Rákosníčkovo hřiště, 
pořádané jedním z obchodních řetězců. 
   „V Litoměřicích postrádáme dostatek kva-
litních hřišť pro předškolní děti a tak jsme 
se pokusily jedno vyhrát. Při výběru propa-
gačních akcí jsme se inspirovaly u loňského 
vítěze Zábřehu, kde zajišťoval veškerou 
propagaci městský úřad,“ vysvětluje Ka-
teřina Pokorná. Litoměřické maminky si 
svépomocí vytiskly 8 tisíc letáčků s výzvou 
k hlasování, k nimž městský úřad násled-
ně ve druhé fázi přidal dalších 1,5 tisíce. 
Maminky je poté roznášely po městě, do 
obchodů a dalších institucí, vkládaly je za 
stěrače aut a do poštovních schránek v Li-
toměřicích i v okolních obcích. Asi 50 ma-
minek se také složilo na pronájem kostýmu 

Rákosníčka, se kterým navštívily mateřské 
školky a školy, veřejné bruslení, divadelní 
představení a každé odpoledne vyvolávaly 
zájem dětí i dalších kolemjdoucích na ná-
městí a v přilehlých uličkách. Oslovily i ma-
jitele kaváren, restaurací a dalších zařízení 
či institucí, aby ve svých provozovnách a na 
svých webových či fb stránkách zveřejnili 

výzvu k hlasování. Toto všechno doplnily 
tipovacími soutěžemi uspořádanými na fb 
stránkách, které si k této akci Litoměřické 
maminky speciálně vytvořily.    
   Silvie Urbánková dále dodává: „Velké 
poděkování patří tiskové mluvčí města za 
zveřejnění výzvy na městských webových 
stránkách a v místním tisku, regionální 
televizi za reportáž z návštěvy Rákosníčka 
ve školkách, mnoha místním podnikatelům 
za zveřejnění výzvy k hlasování a další 
podporu, všem dárcům za věcné ceny do 
tipovacích soutěží a nejvíce těm, kdo svými 
hlasy přispěli k tomuto skvělému úspěchu. 
Byli jste úžasní.“    
   Přejeme radnici šťastnou ruku při výběru 
lokality, kde bude toto nové dětské hřiště 
postaveno. Za nás bychom preferovaly park 
Václava Havla s doplněnými vzrostlými 
stromy pro částečné zastínění. Většina z nás 
se už nyní těší, až se opět sejdeme s posta-
vičkou Rákosníčka na jeho slavnostním ote-
vření.                               Silvie Urbánková 

a Litoměřické maminky
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SOUTĚŽ O RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ JSME VYHRÁLI

Maminky v masce Rákosníčka propagovaly 
projekt i ve školkách.   Foto: Ltm. maminky

Pokračování ze strany 1

Starosta Chlupáč s ředitelkou Nadace Proměny Jitkou Přerovskou 
(vpravo) a ředitelkou  Úřadu Regionální rady soudržnosti Severo-
západ Janou Havlicovou po přestřižení pásky, čímž byl park i s do-
pravním hřištěm uveden do provozu.                    Foto Eva Břeňová 
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   Uzavření Tyršova mostu před-
cházela rekonstrukce a úprava 
okružní křižovatky na Vojtěš-
ském náměstí. Stavba skončila 
v termínu, tedy na konci března. 
Cílem bylo zkapacitnění kři-
žovatky tak, aby lépe zvládla 
nápor dopravy po uzavření 
Tyršova mostu.  
   Investorem stavby jakožto do-
pravně - inženýrského opatření 
bylo stejně jako v případě mos-
tu Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Dvěma miliony korun přispělo 
město z vlastního rozpočtu, a to 
na úpravy chodníků, veřejného 
osvětlení, přechodů pro chodce 
a zeleně, které jsou v jeho ma-
jetkové správě. 
   Technické parametry křižovat-
ky se však staly terčem kritiky. 
„Test, který jsme provedli, po-
tvrdil, že kamiony budou novou 
stavbu neúmyslně ničit. Vzniká 
zde i riziko pro chodce,“ domní-
vá se nejen zastupitel Vladimír 
Matys. Na mysli má přitom ka-
miony vjíždějící do křižovatky 
z Mrázovy ulice. 
   Jeho obavu částečně sdílí i 
vedoucí odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství městského 
úřadu Jan Jakub. „Investora 
jsme na to upozornili. Ten se 
však stejně jako autor projektu 
domnívá, že křižovatka je svý-
mi parametry zcela v pořádku 
a bezpečná. Více dělat nelze,“ 
tvrdí vedoucí odboru. Pro jisto-
tu však byla navržena instalace 
dostatečně pevného a tuhého 
systému zábradlí podél chodní-
ku, který zajistí bezpečí chodců. 

Zároveň by měl řidiče, zejména 
nákladních souprav a větších 
vozidel, již svou existencí také 
odrazovat od toho, aby k němu 
zajížděli příliš blízko a raději 
využili dlážděného prstence 
kolem středu křižovatky, který 
je k pojíždění určen. „Eliminace 
někdejšího tečného průjezdu 
křižovatkou, který umožňoval 
řidičům projetí z ul. Komen-
ského do ul. Mrázova ve větších 
rychlostech, rozhodně přispěje 
k větší míře bezpečí na přecho-
dech,“  domnívá se Jan Jakub. 
   Předseda dopravní komise při 
radě města Vladimír Matys se 
dále pozastavuje nad tím, zda 
není v tomto místě kruhový 
objezd zcela zbytečný. Vedoucí 
odboru dopravy Jan Jakub si to 
však nemyslí: „Uliční prostor, 

boční rozhledy, úhly křížení a 
napojení ulic zde neumožňují 
vybudovat bezpečnější křižo-
vatku jiného typu a uspořádání. 
V předprojektové a projektové 
fázi bylo variantně posuzováno 
obnovení někdejší průsečné kři-
žovatky při doplnění světelného 
signalizačního zařízení. „Došlo 
se však ke zjištění, že takové 
uspořádání by nezajistilo bez-
pečné rozhledy, kterým brání 
okolní budovy kolem vozovky. 
Což byl také jeden z důvodů, 
proč tato křižovatka s častým 
výskytem dopravních nehod do-
znala v minulosti úprav a byla 
změněna na malou okružní,“ 
uvedl Václav Havlan, který je 
pověřen řízením úseku výstavby 
ŘSD ČR Správy Chomutov. 

 Eva Břeňová

INVESTOR: KŘIŽOVATKA JE FUNKČNÍ

Původní okružní křižovatka měla vnější průměr 22 m. Vnější průměr 
upravené okružní křižovatky je 34 m, jízdní pruh šířky 6m, dlážděný 
prstenec šířky 1,5 m. Návrhové prvky nové okružní křižovatky jsou 
podle projektanta normové a dochází k významnému zlepšení para-
metrů křižovatky.  Pohled z výšky na křižovatku byl pořízený v první 
polovině března                                                    Foto Eva Břeňová 

V PROVOZU JE PROVIZORNÍ NÁDRAŽÍ

ZMĚNY V MHD

   Stavební práce na revitalizaci autobusového 
nádraží jsou v plném proudu. Dokončena byla 
stavba provizorního nádraží ve vnitřním prostoru 
stávající točny.  Probíhá demolice starých nástu-
pišť. Cestující tak musejí od 23. března počítat se 
zásadními změnami. 
   „Vznikla čtyři nová nástupiště v blízkosti Penny 
marketu. Tři určená pro meziměstskou dopravu 
a jedno pro MHD,“ informoval stavební technik 
odboru územního rozvoje městského úřadu La-
dislav Pošík. Přístup k nim je nyní možný pouze 
při využití perónu vlakového nádraží nebo z ulice 
Marie Pomocné. V ní také spoje končí a cestující 
vystupují.  „Se změnami se mohou seznámit na 
informační tabuli u vlakového nádraží,“ upozornil 
Petr Kurc, pracovník Technických služeb města. 
   Revitalizace autobusového nádraží se tak dosta-
la do druhé fáze. Úvodní zahrnovala kromě stav-
by nových nástupišť i přeložku kabelů veřejného 
osvětlení a kabelů ČD Telematika,  výstavbu pře-

chodu pro chodce v ulici Ostrovní a stavbu první 
poloviny přechodu pro chodce mezi vlakovým ná-
dražím a ulicí Ostrovní, včetně dělícího ostrůvku. 
   Dále dojde k dokončení přechodu pro chodce, 
rozebrání stávající zastřešení starého autobusové-
ho nádraží a stavbě objektu veřejných toalet.  
   Nové autobusové nádraží, k němuž povede nová 
komunikace, bude zprovozněno až ve třetí fázi, 
zhruba uprostřed letních prázdnin. V této části 
začnou i práce na stavbě nového parkoviště.  
   Poslední čtvrtá fáze, kdy již bude v plném pro-
vozu nové nádraží, zahrnuje stavbu parkoviště 
pro zhruba osm desítek aut a chodníků podél 
parkoviště u Penny marketu, včetně dobudování 
infrastruktury.  Provoz autobusů bude veden po 
nové komunikaci do ul. M. Pomocné. 
   Nový informační systém autobusového nádraží 
bude instalován souběžně s probíhajícími prace-
mi. Zahájeny byly v únoru a dokončení celého 
díla je naplánováno na září.              Eva Břeňová 

   V souvislosti s uzavřením Tyr-
šova mostu linka D nově neob-
sluhuje zastávku Michalovická. 
Místo ní dočasně vznikla nová 
zastávka u hřbitova a v souvis-
losti se změnami i zastávka u 
nových mrazíren před areálem 
společnosti Bohemia Venture. 
„Děkuji společnosti, že umož-
nila vozidlům MHD průjezd, 
resp. otočení na svých plochách 
parkoviště tak, aby se mohla vo-
zidla při zpáteční cestě vyhnout 
výjezdu z ul. Michalovická do 
ul. Mrázova, kde je velmi slo-
žitý výjezd na hlavní komunika-
ci,“ poděkoval vedoucí odboru 
dopravy Jan Jakub.  
   Řidiči autobusů MHD na lince 
D využívají dočasně zřízeného 
obousměrného provozu v ul. 
Družstevní. Následně pokračují 
ulicemi Štursova a Masarykova 
zpět na svou původní trasu, aby 
mohli obsloužit stěžejní zastáv-
ku u pošty Na Valech. Po dobu 
uzavírky mostu nezajíždějí spo-
je linky B k areálu obchodního 
centra v Želeticích. „Spojení do 
této zóny po objízdné trase při 
tak značném nárůstu dopravy by 
nebylo možné stávajícími počty 
vozidel MHD a v rámci platné 
smlouvy s dopravcem zajistit. 
Objednání vozů a řidičů navíc 
by bylo drahé,“ vysvětlil Jan 
Jakub.
  Spojení centra města se Žele-
ticemi však zůstává zachováno, 
ačkoliv se časy dojezdů pro-
dlouží. Uvedena zde bude 1.4. 
do provozu mimořádná linka 
X637, jejíž pět autobusů začne 
jezdit v krátkých pravidelných 
intervalech přes most generála 
Chábery na trase Bohušovice 
- Terezín – Interspar – Mlékoje-
dy – ul. Žernosecká – Mrázova 
– Na Valech – autobusové ná-
draží a zpět. Spojení objednal 
a provoz uhradí Ústecký kraj. 
Jako provizorní řešení je využí-
vána i zastávka v ul. Mlékojed-
ská v blízkosti Tyršova mostu. 
Zde mohou cestující v případě 
zájmu použít vybudovanou 
provizorní lávku, po níž mohou 
přejít jak pěší, tak cyklisté tlačí-
cí kolo, ale i handicapovaní či 
maminky s kočárky. 
   Uvedená opatření jsou jen re-
akcí na odhad předpokládaných 
potíží v dopravě. Provoz bude 
operativně uzpůsobován.   (eva)

Pokračování ze strany 1
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   Hejtman Oldřich Bubeníček, 
starosta Ladislav Chlupáč, pri-
mátoři Děčína, Ústí nad Labem 
a další hosté se 13. února sešli 
v sále hradu. V režii moderátora 
Vladimíra Hrona zde proběhlo 
slavnostní vyhlášení osobností 
Ústeckého kraje za rok 2014. 
   Uděleny byly ceny v pěti ka-
tegoriích. Kategorii podnikání 
a managementu vyhrál Štěpán 
Popovič, který stál dvacet let 
v čele sklářského gigantu AGC 
Flat Glass Czech Teplice.  Ka-
tegorii sportu ovládl hokejista 
Martin Ručínský. Vítězem 
kategorie veřejná správa se stal 
Karel Edelmann, přednosta 
kliniky úrazové chirurgie Masa-
rykovy nemocnice. Ocenění za 
dobrý skutek převzal Patrik Ch. 
Cmorej, který patří k nejlepším 
záchranářům regionu. Pomáhá 
nejen doma, ale i v zahraničí. 
V kategorii kultury zvítězil ba-
vič Josef Alois Náhlovský. 
   Vyhlašovatelem ankety byly 
již popáté regionální noviny Se-
veročeský Metropol.          (eva)

   Litoměřický hrad byl vyhlášen Stavbou Ústec-
kého kraje roku 2013. Cenu 25. února v Ústí nad 
Labem převzal starosta Ladislav Chlupáč, vedou-
cí odboru územního rozvoje městského úřadu 
Venuše Brunclíková, architekt Jiří Jarkovský a 
Zbyněk Lisý, zástupce firmy Konstruktiva Konsit. 
Neméně potěšující je skutečnost, že do Litoměřic 
putuje i druhé místo. Získala ho firma Hennlich 
za dostavbu výzkumného a vývojového centra na 
Českolipské ulici. Třetí skončil Děčín s projektem 
knihovny a multimediálního centra. 
   V případě hradu porota ocenila přístup inves-
tora a celého projektového týmu ke komplexní 
revitalizaci nevyužitého a zchátralého objektu 
původního gotického hradu. „To, že pro další 
generace zůstanou zachovány při stavbě objevené 
a částečně zachované další prvky, je navíc přida-
nou hodnotou této investorsky, architektonicky, 
projektově i realizačně velice zdařilé akce,“ stojí 
v hodnocení poroty.
   Starosta Chlupáč neskrýval z výsledku radost: 
„Ocenění nás velmi těší, protože stavba nebyla 
jednoduchá. Naším cílem bylo revitalizovat 
hrad pro potřeby moderní doby, ovšem s velkým 
respektem k jeho mimořádné historii. Výsledek 
je dílem nezměrného úsilí řady lidí, bez nichž 
bychom to nedokázali.“   

   Soutěž vyhlašuje od roku 2002 Okresní hos-
podářská komora v Litoměřicích ve spolupráci 
s Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků a Sdružením stavebních firem Ústeckého 
kraje. Litoměřice nezískaly cenu za Stavbu roku 
Ústeckého kraje poprvé. Za rok 2011 ji obdržel 
nový Domov pro seniory na Dómském pahorku.                                                     

(eva)

HRAD BYL VYHLÁŠEN STAVBOU
ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU  2013 

VYHLÁŠENY BYLY
OSOBNOSTI KRAJE

    Vedení radnice již zná budoucí podobu 
bývalých kasáren pod Radobýlem. Ukon-
čena byla veřejná architektonická soutěž 
o ideový návrh revitalizace území, které  
Armáda ČR bezúplatně převedla 1. ledna 
loňského roku městu. Podle něj zde najde 
bydlení kolem dvou  tisíce obyvatel, jež 
zde budou mít veškeré potřebné zázemí, 
včetně rodinných a bytových domů, školy, 
školky, domu seniorů, parkovišť, admi-
nistrativních budov, sportovního stadionu, 
tenisového klubu, drobného výrobního 
zázemí apod. 
   „Do rukou se nám dostává kvalitní ma-
teriál řešící budoucí rozvoj lokality s atrak-
tivním bydlením a výjimečnými pohledy 
do Českého středohoří i na Polabskou 
nížinu,“ konstatoval po ukončení soutěže 
místostarosta Karel Krejza. Vítězný archi-
tektonický návrh není dogma, ale k zásad-
nějším změnám již nedojde.
   Do soutěže organizované Společností Pe-
tra Parléře, jejíž regulérnost byla schválena 
Komorou architektů ČR, přišlo 14 návrhů, 
z toho dva ze Slovenska, další z Portu-
galska. Jeden byl vyřazen pro nedodržení 
podmínek. Autory vítězného návrhu jsou 
architekti Ilona Mikovcová z Hřebče a Ja-
roslav Daďa z Prahy. V souladu s pravidly 
soutěže získali 200 tisíc korun.
   Na vítězném návrhu se porotci, kteří 

29. ledna celý den diskutovali a hodnotili 
návrhy, aniž znali jejich autory, shodli jed-
nomyslně. „Ocenili jsme skutečnost, že ná-
vrh navazuje na analýzu rozboru struktury 
a provozu města jako celku a citlivě vnímá 
uplatnění v jeho obrazu. Autorům se poda-
řilo navrhnout komplexní městský okrsek 
s kvalitními veřejnými prostory, jejichž 
atmosféru vyjádřili výbornými skicami,“ 
prezentoval městský architekt Jan Mužik  
stanovisko poroty, v níž kromě něj usedli 
i tři nezávislí členové delegovaní Společ-
ností Petra Parléře a místostarosta města 
Karel Krejza.
   Návrh částečně podporuje stávající 
výraznou osu od Kamýcké ulice s dopl-
něním aleje vzrostlých stromů. Ta ústí v 
malé náměstí, které je jedním z hlavních 
veřejných prostorů. Druhým prostorem je 
navazující část v okolí jízdárny a kostela. 
Provázanost jednotlivých částí jemně 
podporuje průchod z pěší zóny směrem k 
jihu, průchody z náměstí ke školám, k jihu 
a směrem k areálu sportoviště, které je čás-
tečně cloněno stromovým porostem. Návrh 
uvažuje o rekonstrukci bývalé jízdárny a 
některých podobných objektů pro vznik 
řemeslných dílen. Zachovány jsou budovy 
archivu a další v současné době již využí-
vané objekty. Zůstává i památník padlým 
vojákům s možností obnovy jeho podoby 

v souvislosti s novým kontextem náměstí. 
Atletický stadion je podpořen tribunou a 
tenisovými kurty. Územím probíhá hlavní 
komunikace, na kterou navazuje drobnější 
zástavba viladomů a rodinných domů, 
které plynule přecházejí v zahrádkářskou 
oblast. Nechybí ani škola a mateřské školy. 
Rozvržení dopravy navazuje na systém do-
pravy městského organismu. Parkování je 
situováno z části do podzemních garáží a z 
části na povrch. Atletický stadion využívá 
pro parkování prostor pod tribunou.
   „Veřejnost, s níž město o budoucnosti  
lokality diskutovalo loni na podzim v prů-
běhu veřejného projednání, bude se všemi 
soutěžními návrhy seznámena na výstavě v 
hradu,“ uvedla vedoucí odboru územního 
rozvoje městského úřadu Venuše Brunclí-
ková.                                      Eva Břeňová 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ SKONČILA

VÝSTAVA  VIZÍ 
A NÁVRHŮ

vernisáž:  15. 4. od 17 hodin v konfe-
renčním sále hradu
slavnostní předání ocenění vítězům
prezentace oceněných návrhů autory 

Výstava potrvá do 26. dubna.  

•

•
•

Litoměřický hrad se může pyšnit oceněním Stavba 
Ústeckého kraje roku 2013.               Foto: archiv



   Zřejmě na konci června bude 
slavnostně otevřen nový park 
na Miřejovické stráni. Staveb-
ní úpravy zde v těchto dnech 
běží svižným tempem. Horní 
část parku již byla dokončena, 
včetně instalace herních prvků 

a osázení travnatých ploch, na 
které je nyní vstup zakázán. Ne-
chybí zde ovál z pevného mlatu, 
veřejné osvětlení a nové stromy. 
Viditelnou změnou jsou uměle 
vytvořené valy. Jde o suché pol-
dry, respektive nádrže sloužící 

k zachycení vody při prudkých 
deštích. Nově vybudované jím-
ky vodu zachytí a odvedou.  
  Větší objem prací tak již 
byl ukončen. „Ještě přibydou 
stromy, zeleň, městský mobi-
liář a chodníčky v jižní části,“ 
informovala Lenka Brožová 
z odboru životního prostředí 
městského úřadu. 
   Na stavbu zcela nového parku 
získalo město dotaci ve výši 2,4 
miliónu korun od Státního fon-
du životního prostředí. Celkové 
náklady jsou vyčísleny na téměř 
deset miliónů korun, přičemž v 
ceně je zahrnuta i pětiletá rozvo-
jová péče.                           (eva)

POCHVALA.  Pochvaly 
se dočkali strážníci Michal 
Frejka a Tomáš Tintěra od 
manželů Podstavkových 
z Litoměřic za pohotový 
zásah proti vandalům v ulici 
Pokratická, kteří zde roz-
kopávali popelnice po celé 
ulici.  „Strážníci se zacho-
vali velice pohotově a profe-
sionálně a dokonce dohlédli 
na nápravu tak, aby dali 
vandalové veškeré popel-
nice do původního stavu,“ 
stojí mimo jiné v děkovném 
dopise adresovaném veliteli 
městské policie.           (eva)
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   Také letos se Litoměřice 
připojí k celorepublikové akci 
„Ukliďme Česko“. Uklízet Li-
toměřice budeme společně v so-
botu 18. dubna od 9 hodin, a to 
v ulici Kamýcká - směr Na Bíd-
nici a k úložišti Richard (sraz 
u budovy Carbonetu), a v ulici 
Michalovická, prostor za hřbi-
tovem a k cihelně (sraz u hřbi-
tova). Lokality vybrala komise 
životního prostředí.  
   Jde o dopolední akci, kdy bude 
na každém místě přistaven kon-
tejner. Bližší informace, pytle, 
nářadí a rukavice poskytne 
koordinátor. Přesná místa srazu 
a další informace najdete před 
akcí na webu zdravemesto.lito-
merice.cz. 
   „Zváni jsou všichni občané, 
kterým není lhostejné prostředí, 

v němž žijeme,“ říká koordi-
nátorka projektu Zdravé město 
Litoměřice Rita Vlčková. Akci 
podpoří kromě zaměstnanců 
města například klienti Naděje 
a členové turistického oddílu 
Litomíci. K velkému jarnímu 

úklidu se mohou připojit také 
ostatní občané alespoň tím, že 
uklidí okolí svého domu. Jako 
poděkování těm, kteří se spo-
lečného úklidu zúčastní, je při-
pravena tombola se zajímavými 
cenami.                              (eva)

Jedna ze skupinek dobrovolníků, kteří se zúčastnili loňského úklidu 
města.                                                                 Foto Petr Hermann 

UKLIĎME MĚSTO 
OPĚT SPOLEČNĚ! 

   Na pozvání  radního Lukase 
Wünsche navštívil  Hospic sv. 
Štěpána poslanec Parlamentu 
ČR Stanislav Berkovec, který 
má kořeny v Litoměřicích.  Byl 
mile překvapen vysokou úrovní 
a kvalitou péče poskytované 
tímto zařízením.  Výsledkem 
jeho návštěvy byl slib, že se 
pokusí prosadit  ustavení parla-
mentní skupiny, která by nalezla 
takový model financování pro-
vozu hospiců, který by je nevr-
hal do finanční nejistoty, jako 
tomu je nyní.                     (eva) 

POSLANEC BERKOVEC
NAVŠTÍVIL HOSPIC

   Po revitalizaci autobusového nádraží 
by v Litoměřicích mohla na řadu přijít i 
regenerace panelového sídliště Pokratice. 
Deset let starý projekt město aktualizovalo 
ve snaze získat dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR.  Podání žádosti a záměr 
realizovat první část projektu schválili za-
stupitelé na svém lednovém jednání poté, co 
ministerstvo otevřelo vhodný dotační titul. 
   První etapa projektu se týká okolí Pokra-
tického potoka s návaznými veřejnými pro-
story a pěší trasy za objekty ulice Alfonse 
Muchy, kde je navržena oprava zpevněných 
povrchů, rekultivace veřejné zeleně a do-
plnění mobiliáře. Vhodným rozmístěním a 
typem zde bude veřejný prostor nenásilně 
rozčleněn na „poloveřejné“ části před 
průčelími domů  a hlavní trasu parkového 

charakteru. 
   „V trojúhelníkovém pěším „náměstí“ 
za č.p. 414 je navržena obnova veřejného 
prostoru do podoby parku s víceúčelovou 
loukou. V horní části „náměstí“, v pomysl-
ném těžišti souběhu pěších tras, má stát do-
minantní strom s kovovou mříží s možností 
posezení v jeho okolí, stejně jako ve spodní 
části náměstí. Ve třetím nároží náměstí je 
situována stávající pěší lávka, která bude 
renovována,“ charakterizovala významné 
změny vedoucí odboru územního rozvoje 
městského úřadu Venuše Brunclíková. 
  Rekultivace v okolí potoka by měla být 
provedena s cílem více začlenit tento vý-
znamný přírodní prvek do sídliště. Zeleň má 
být prořezána, vysazena nová a přibudou 
pěšiny s lokálními vyrovnávacími scho-

dišti. V plánu je nákup nového mobiliáře a 
herních či venkovních fitness strojů. 
   „Celkové náklady „Regenerace panelové-
ho sídliště Pokratice - I. etapa 2015“ jsou 
předběžně vyčísleny na zhruba 6 milionů 
korun, přičemž 4 miliony korun by mohla 
činit dotace v případě, že budeme úspěšní,“ 
konstatoval místostarosta Václav Červín, 
který zdůraznil, že nejen centrum, ale i 
okrajová část města nyní dostává šanci být 
revitalizována. 
   Šanci uspět přitom v budoucnu mají i 
další části pokratického sídliště. Minister-
stvo pro místní rozvoj totiž avizovalo, že 
program podpory bydlení, jehož součástí 
je podpora regenerace panelových sídlišť, 
by mohl pokračovat také v následujících 
letech.                                                 (eva)

LITOMĚŘICE ŽÁDAJÍ O DOTACI NA REGENERACI ČÁSTI POKRATIC

STAVBA PARKU POKRAČUJE

Horní část parku již byla dokončena.                  Foto Eva Břeňová 
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„Můj dojem z Jiráskových sadů je 
rozpačitý,“ hodnotí dílo zastupitel.

Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011

REVITALIZACE JIRÁSKOVÝCH SADŮ

„Proměna Jiráskových sadů a dět-
ského dopravního hřiště se poved-

la,“ domnívá se místostarosta.

Mgr. Václav ČERVÍN / Sport a zdraví

NÁKUP NOVIN MĚSTSKOU NEMOCNICÍ
MUDr. Leoš VYSOUDIL / nez. za ODS

„Pacient spokojený se službami 
nemocnice si noviny již pořídí sám,“ 

tvrdí zastupitel.

MUDr. Ondřej ŠTĚRBA / ANO 2011
„Kritika ANO snížila komfort v ne-

mocnici hospitalizovaných pacientů,“ 
říká člen správní rady nemocnice.

   Mohli občané dostat za 70 mil. více? Nepochybně ano. Rozvoj 
města je správný, ale park ve mně zanechal rozpačitý dojem. Pěkné 
je dopravní hřiště i dřevěná novostavba zázemí i herní prvky. Pro-
vedené parkové úpravy jsou příliš radikální a park jimi ztratil svého 
původního ducha. Nyní je možné ho prakticky odevšad přehlédnout 
celý. Zásadní problém mám s celkovým architektonickým pojetím, 
absencí vodní plochy a hlavně (ne)vyřešením komunikací. Nepěkné 
je kombinování příliš mnoha nesourodých materiálů. Plasty, kovy, 
pastelové barvy, dřevo, nerez, několik druhů chodníků, vše vypadá 
jako snaha o originalitu za každou cenu. Malé vodotrysky nemohou 
nahradit pohled na vodní hladinu. Přes sliby architekta cesty už 
nevedou tam, kde vedly dříve. Chodník v aleji vedoucí od červe-
ného kostela k bazénu byl nepochopitelně zrušen. Lidé si už cestu 
vyšlapali znovu. Asfaltové diagonální komunikace jsou neustále 
přerušovány “záseky” z dlažebních kostek. Obtěžují při chůzi. Po 
dlážděných chodnících se špatně chodí. Okraj umělého hřiště oka-
mžitě střídají štěrk a dlažební kostky, což je nebezpečné. Na rozdíl 
od parku Václav Havla je zde snaha o originalitu za každou cenu.

   Rekonstrukce Jiráskových sadů a stavba nového dopravního hřiště 
skončily. Město získalo další krásný kout pro chvíle odpočinku jak 
dětí, tak dospělých. Jde o obrovský úspěch, protože se díky mimo-
řádnému úsilí řady lidí podařilo získat 25milionový grant na revita-
lizaci parku a dotaci ve výši 13 milionů korun na stavbu dopravního 
hřiště.  Navíc obě akce mohly být realizovány souběžně. Pokud 
bychom v získávání financí nebyli úspěšní, modernizace parku by 
z prostředků města probíhala jen po částech, v horizontu několika 
let a zcela jistě ne v takovém rozsahu.
  Přeměnu parku navrhl jeden z nejuznávanějších architektů v re-
publice. Třikrát byla diskutována s občany a jejich názory byly 
respektovány. Těší mě pozitivní reakce na výsledek díla. Zároveň 
rozumím některým připomínkám z řad pravidelných návštěvníků. 
Berme však v potaz, že park teprve začíná žít vlastním životem a 
jeho krása se v plné míře projeví až v létě, kdy bude obrostlý, zelený 
a s plně fungujícími vodními prvky. Postupně ho budeme dovyba-
vovat tak, aby například i podél Svojsíkovy ulice byly k dispozici 
lavičky. 

   Pro nemocnici výhodná smlouva se společností MAFRA byla 
ze strany vydavatelství ukončena. To dodávalo téměř osm let do 
nemocnice noviny Mladá fronta Dnes. Nemocnice za to platila 428 
tis. korun ročně. Ovšem stejnou částku platilo nemocnici vydavatel-
ství za svou vlastní propagaci v prostorách nemocnice. Jednalo se 
o pro obě strany výhodnou spolupráci, jejímž výsledkem bylo 100 
kusů novin zdarma dodávaných pacientům. Vydavatelství MAFRA, 
jehož majitelem je společnost Agrofert Andreje Babiše, se rozhodlo 
ukončit spolupráci několik dní poté, co ji kritizoval zastupitel za 
hnutí ANO Ondřej Štěrba. Ročně je zde hospitalizováno cca 22 
tisíc pacientů, denně pobývá na lůžku kolem 400 lidí, ambulancemi 
projde více než 250 tisíc pacientů za rok. Vedení nemocnice se snaží 
průběžně zvyšovat komfort pacientů (např. wi-fi internetové připo-
jení, pořizováním televizí na pokoje a do čekáren apod.). Patří mezi 
to i nákup denního tisku.  Nyní zůstává v platnosti jen smlouva s Li-
toměřickým deníkem na odběr cca 130 kusů výtisků. Jako bonus 
dostáváme navíc zdarma i řadu dalších časopisů, například Kondice 
nebo Gurmet. Plnění je hrazeno z příjmů vedlejší činnosti.

    Městská nemocnice, jako příspěvková organizace města a domi-
nantní zaměstnavatel v regionu, je zároveň i největším poskytovate-
lem zdravotní péče prakticky v rozsahu celého litoměřického okre-
su. Zdravotnické služby, které poskytuje, jsou veskrze na výborné 
expertní úrovni a i díky zlepšujícímu se přístrojově-technickému 
vybavení se stávající komfortní a celková odborná úroveň nemoc-
nice zlepšuje a nikterak nezaostává za obdobnými lékařskými zaří-
zeními, naopak. Podle mě je to ale především zásluha zdravotníků 
a celková personální a manažerská koncepce nemocnice, i díky 
triumvirátu ve vedení, již na tak dobré a expertní úrovní není. 
Je velmi záhadné, jak kupříkladu odebírání dvou deníků v celkovém 
objemu 233 ks na den zlepší komfort pacientů a odborný rozhled 
zdravotníků. Finanční náklady s tím svázané jsou téměř 1 milion 
Kč/rok a tyto peníze by jistě šly využít lépe - co třeba pro nemocné 
děti a na zlepšení jejich prostředí a přístrojů na pediatrickém oddě-
lení? Děti jsou naše budoucnost, nikoliv to, jak moc zadobře je troj-
lístek aktuálních ředitelů s médii. Nemocnice není kavárna a pacient 
spokojený se službami nemocnice si noviny již pořídí sám. 

Lukas WÜNSCH / Severočeši.cz
„Zahrada Čech chce stále více na-

vazovat na svou tradici,“ konstatuje 
jednatel společnosti a radní města 

   Zahrada Čech právě vstupuje do 
prodejní a výstavní sezóny roku 
2015. Tradiční prodejní výstavou  
Tržnice se zahájí sled výstav a 
prodejních akcí pro období duben 

až říjen. Suma, sumárum: v prů-
měru se každých 14 dní v jarním 
a letním období bude něco dít! 
Další, co může výstaviště letos 
očekávat, je nyní již kontinuální 

rozvoj. Tím jsou nejen opravy, ale 
i investiční akce, které zkulturní 
výstaviště jak návštěvníkům, tak 
vystavovatelům. S přihlédnutím 
ke stavu, ve kterém se nachází, 
je to nezbytné, nechceme-li (a já 
věřím, že nechceme!), aby nám 
postupně „spadlo na hlavu“.
   S potěšením konstatuji, že Za-
hrada Čech láká i mnoho místních 
živnostníků, kterým na stavu vý-
staviště záleží a kteří přináší větší 

či menší projekty. Mnoho těchto 
projektů chce navázat na značku 
a tradici. Když se podaří alespoň 
každý druhý projekt dovést do 
finální podoby, má se výstaviště 
opravdu na co těšit. Na tradiční 
podzimní výstavu ZAHRADA 
ČECH pak připravujeme změnu 
v systému vstupného tak, aby z 
něj těžili zejména návštěvníci a 
vystavovatelé. Podaří-li se vše 
připravit, máme se na co těšit!



      Dlouho očekávaná revita-
lizace autobusového nádraží již 
začala, a tak se začíná proje-
vovat otázka parkovacích míst. 
Jedná se o osobní automobily, 
které z důvodu dojíždění do za-
městnání parkují celý den přímo 
na autobusovém nádraží. Na-
stává tedy Nerudovská otázka 
“Kam s nimi?“  Nikde jsme se 

nedozvěděli, jak dalece se touto 
otázkou při přípravě projektu 
autoři zabývali, případně jaké 
jsou jiné návrhy možných ře-
šení. Proto si dovolujeme jeden 
návrh ke zvážení napsat. 
   Řada obyvatel panelových 
domů v ulicích Hrubínova, 
Růžovka a okolí má obavu, že 
budou jejich parkovací místa u 
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„Kam s vozy řidičů parkujících celo-
denně u autobusového nádraží?“ 

ptá se zastupitel.

Jiří LANDA / KDU - ČSL

ZASTUPITEL RŮŽIČKA SE STAL UVOLNĚNÝM 
PŘEDSEDOU KONTROLNÍHO VÝBORU

 Ráda bych se zeptala na krytý 
plavecký bazén. Ráda tam cho-
dím, ale jsem špatný plavec, 
tak mi vyhovuje malý bazén, 
do kterého nyní ale mají do-
spělí vstup zakázán. Přitom já 
se v něm cítím bezpečně, navíc 
je tam tryskající voda, která 
masíruje tělo. Je mi 7O let, 
velké vody se bojím. Zajímalo 
by mne, kdo a proč to vymyslel. 
Není  to diskriminace?   

Paní Prošková, 
Litoměřice 

   „V posledních letech se za-
čaly množit stížnosti rodičů na 
chování některých dospělých 
v dětském bazénu. Jednalo se o 
neomalené odstrkování dětí od 
vzduchového gejzíru, problé-
my s vysvětlením dotazu dítěte: 
,,Co tam ten pán nad bublinka-
mi dělá? A proč se divně tváří a 
kroutí?“ Není v moci plavčíka 
tyto případy uhlídat a korigo-
vat. Navíc reakce návštěvníků, 
které se na jejich nevhodné 
chování pokoušel upozornit, 
byly opravdu hrubé. Proto je 
malý bazén do 20 hodin určen 
pouze dětem a jejich dopro-
vodu. Na nařízení bohužel 
doplácejí i slušně se chovající 
dospělí, bohužel jiná možnost 
s ohledem na děti a hygienické 
předpisy nebyla.“                                                                                        

Ladislav Beneš, 
vedoucí bazénu

   Ve zpravodaji jsem se dočetl, 
že budeme mít nové autobuso-
vé nádraží. V roce 2008 – 2009 
jsem odsud dojížděl za prací. A 
mohu říci, že nástupiště byla 
pro cestující použitelná jen 
v době příjemného počasí. Pří-
střeší totiž vůbec neochránilo 
před nepřízní počasí. Nebude 
situace stejná?        

K. Vodička, 
Litoměřice (66 let)

   „Komfort cestujících se nepo-
chybně i v tomto ohledu zvýší. 
Devět autobusových stání bude 
kryto novou ocelovou kon-
strukcí. Šířka krytiny, z části 
průhledná, dosáhne téměř 10 
metrů. Ovšem při větším po-
ryvu větru se určité nepohodě 
neubráníme.“   

 Ladislav Pošík, technik 
odboru územního rozvoje MěÚ

VY SE PTÁTE,
MY ODPOVÍDÁME

   Lednové jednání městského 
zastupitelstva navštívil také 
ministr životního prostředí 
Richard Brabec, který má v Li-
toměřicích svou poslaneckou 
kancelář. Zastupitelům kromě 
jiného přivezl i dobrou zprávu. 
   „Právě jsou vypisovány nové 
výzvy pro podání žádosti o 
dotaci ze Státního fondu ži-
votního prostředí. Získat dotaci 
je možno jak na zateplování 
objektů, kde máme připrave-
no 500 milionů korun, tak na 
likvidaci biologicky rozloži-
telných komunálních odpadů, 
kde máme 800 milionů korun. 

Také otevíráme dotační titul 
na zušlechtění zeleně,“ kon-
statoval ministr. Vzápětí dodal, 
že je připraven pomoci městu 
Litoměřice, aby uspělo. A to 
v případě, že má v „šuplíku“ 
připravené vhodné projekty a 
splní zadané podmínky. Jednou 
z nich je realizace v letošním 
roce. 
   Město se letos chystá zateplo-
vat Základní školu U Stadionu 
a čtyři mateřské školy (v Ma-
sarykově, Baarově, Stránského 
a v Plešivecké ulici). „V sou-
časné době vrcholí výběrová 
řízení na dodavatele stavebních 

prací,“ informoval energetický 
manažer Jaroslav Klusák. Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace ze 
SFŽP na realizaci zmíněných 
pěti akcí v celkové výši zhruba 
27 milionů korun má být pode-
psáno v následujících dnech.  
   „Připraveny jsou však i další 
projekty tohoto charakteru. 
Město například bude usilovat 
o získání dotace na Masaryko-
vu základní školu, kde bychom 
rádi vyměnili okna a provedli 
další energetická opatření,“ 
uvedl místostarosta Karel 
Krejza.   

Eva Břeňová

MINISTR BRABEC NAVŠTÍVIL ZASTUPITELE  

Zastupitel Jaroslav Růžička při podpisu slibu za-
stupitele na ustavujícím jednání městského zastu-
pitelstva v loňském roce.          Foto Eva Břeňová 

panelových domů zabrána právě 
těmito vozy. Nabízí se tedy po 
dobu nutnou k omezení parko-
vání možnost dohody mezi měs-
tem a supermarketem Penny, 
zda by nebylo možné po dobu 
prací na autobusovém nádraží 
využít části parkovací plochy 
právě tohoto obchodu. 
   Víme, že otázka parkovacích 
míst v centru Litoměřic je stále 
diskutovaná, aktuální a takřka 
neřešitelná, ale myslíme si, že 
by bylo dobré alespoň tuto dílčí 
časově omezenou část této pro-
blematiky zkusit vylepšit k větší 
spokojenosti občanů. 

   Litoměřičtí zastupitelé většinovým počtem 
šestnácti hlasů rozhodli, že kontrolní výbor (KV) 
bude mít uvolněného předsedu. Což znamená, že 
za svou práci bude zastupitel Jaroslav Růžička 
(KSČM) placen v souladu s Nařízením  vlády 
č. 37/2003 Sb.  Zároveň došlo k personálnímu 
posílení výboru. Místo dosavadních sedmi členů 
má devět členů. Novými členy se na základě 
rozhodnutí zastupitelů stali Hana Mráčková za 
KDU-ČSL a Petr Panaš za Stranu zelených. Jde 

o zástupce stran, které dosud nebyly v KV zastou-
peny. 
   Fakt, že předseda KV bude uvolněný, se nelíbil 
zástupcům opozice. „Protestuji proti tomu, aby-
chom rozhodovali o tak závažných věcech, jako 
je uspořádání orgánů obce, mezi které řadím i 
uvolnění předsedy kontrolního výboru, na základě 
pouze ústního návrhu předneseného bez řádného 
odůvodnění až přímo na zasedání zastupitelstva 
města,“ uvedl zastupitel Petr Urbánek, jehož ná-
vrh na stažení bodu z programu a jeho následné 
doplnění neprošel.  
  Naopak Petr Panaš, další opoziční zastupitel, 
návrh podmínečně podpořil. „Musel jsem dát na 
misku vah dvě skutečnosti. Na jedné straně další 
placené místo a výdaje z rozpočtu města. Na 
stranu druhou dlouhodobě efektivně nefungující 
kontrolní výbor, který by měl aktivně kontrolovat, 
zjišťovat nedostatky a činit návrhy k nápravě. Do-
posud byl kontrolní výbor málo funkční a hrozí, 
že by byl i do budoucna. Pokud je toto možnost, 
jak stav zlepšit, chci jí dát šanci,“ vysvětlil svůj 
postoj zastupitel. Dodal však, že jestli se ukáže, že 
je KV orgánem, který nepracuje dobře a výsledky 
neodpovídají jeho profesionalizaci, uzná svůj po-
stoj jako chybu a navrhne navrácení současného 
stavu.                                                              (eva)



   První výsledky zápisů do zá-
kladních škol, které se uskuteč-
nily v únoru, ukazují, že do prv-
ních tříd usedne v září méně dětí 
než v letošním školním roce. 
     V tomto školním roce chodí 
ve školách zřizovaných městem 
do prvních tříd 345 prvňáčků. 
První výsledky zápisů pro škol-
ní rok 2015/2016 ukazují, že do 
prvních tříd nastoupí pravdě-
podobně 304 dětí. Nedořešeny 
zatím zůstávají odklady povinné 
školní docházky.
    Litoměřice nemají problémy 

s kapacitou základních škol. 
Všechny děti byly a i v příštím 
školním roce budou umístě-
ny. Při zápisu došlo k převisu 
poptávky nad nabídkou opět 
u Masarykovy základní školy, 
kam dorazilo výrazně nejvíce 
dětí (102), u ZŠ B. Němcové 
a  nově i u ZŠ U Stadionu. „Si-
tuace byla po dohodě s rodiči 
a řediteli řešena přesunem na 
školu s dostatečnou kapacitou,“ 
uvedla vedoucí odboru školství, 
kultury a památkové péče MěÚ 
Andrea Křížová.                (eva)
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   Zateplování školních objektů 
pokračuje svižným tempem. 
Letos bude tímto směrem inves-
továno přibližně 56 milionů ko-
run, zdaleka nejvíce finančních 
prostředků za několik posled-
ních let. Zhruba polovinu z této 
částky získá město ze Státního 
fondu životního prostředí. 
   V tuto chvíli vrcholí výběrová 
řízení na zateplení, výměny 
oken a nové fasády pro Základ-
ní školu U Stadionu a mateřské 
školy v Masarykově, Baarově, 
Stránského a Plešivecké ulici. 
U 3 z nich je součástí investice i 
vybudování vzduchotechniky. 
   Vzhledem k tomu, že jde o 
školní objekty, musejí rodiče 
počítat s dočasným omezením 
provozu, a to hlavně v případě 
mateřských škol. „V červnu 
provoz jmenovaných školek 
částečně omezíme, od 1. čer-

vence do konce srpna je zcela 
uzavřeme. Rodičům, kteří ne-
musejí své děti do předškolních 
zařízení v Masarykově, Baa-
rově, Stránského a Plešivecké 
ulici  v červnu dávat, odpustíme 
platbu školného. V červenci 
a v srpnu pak mohou využít 
náhradní mateřské školy, tak 
jak bývá zvykem v době letních 
prázdnin,“  uvedla vedoucí od-
boru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová, která zá-
roveň žádá rodiče o pochopení 
a vstřícnost. „Pokud mají mož-
nost ponechat po dobu oprav 

své děti doma, pomohou tím 
k bezproblémovému zajištění 
oprav. Odměnou budou nám 
všem nově opravené mateřské 
školy.“ 
   Rekonstrukce Základní ško-
ly U Stadionu (na vizualizaci 
vidíme barevné řešení budoucí 
podoby fasády) začne na počát-
ku června. Proběhne v několika 
etapách tak, aby stavební práce 
nenarušily školní výuku, která 
neskončí 30. června, ale mimo-
řádně na základě ředitelského 
volna o pět dnů dříve. Hlavní 
a stavebně nejnáročnější část 
modernizace se pak uskuteční 

o prázdninách. 
  „Od investice si slibujeme 
maximální zvýšení uživatel-
ského komfortu a dosažení 
významné energetické úspory, 
obdobně jako tomu je v případě 
již rekonstruované ZŠ Ladova 
a ZŠ Havlíčkovy,“ konstatoval 
místostarosta Karel Krejza. 
  Pokračovat letos však bude 
z rozpočtu města postupná 
modernizace i dalších školních 
objektů. Například 700 tisíc ko-
run je připraveno na kompletní 
opravu střechy Základní školy 
Na Valech, kde zároveň dojde 
i k výměně parket v tělocvičně. 
Půl milionu korun si vyžádá 
hydroizolace suterénu ZŠ B. 
Němcové.  Zhruba 350 tisíc 
korun pak bude stát poslední 
etapa opravy stropů ve 2. patře 
Masarykovy základní školy.

          Eva Břeňová

PROVOZ ŠKOL A ČTYŘ MATEŘINEK BUDE OMEZEN

   Zhruba v polovině roku by 
radnice měla obdržet projekto-
vou dokumentaci na revitalizaci 
bývalého armádního objektu 
Vojenské ubytovací a stavební 
správy (VUSS). Dokument se 
stane pomyslným odrazovým 
můstkem pro plánované stěho-
vání základní umělecké školy 
z Masarykovy ulice do objektu 
v centru, který město dostalo od 
armády loni v lednu. 
   „Přípravné práce na realizaci 
myšlenky, kterou jsme společně 
s vedením ZUŠ prezentovali 
v loňském roce, tak intenzivně 
pokračují,“ uvedl starosta La-
dislav Chlupáč. Již nyní však je 
zřejmé, že revitalizace bývalého 
armádního objektu pro potřeby 
ZUŠ bude nákladná a zcela jistě 
k ní letos nedojde. 
   Splnění požárně-bezpečnost-

ních předpisů, stavba výtahu, 
zajištění bezbariérovosti a 
zejména požadavky na akus-
tické podmínky uvnitř objektu 
si vyžádají zhruba 60 milionů 
korun, jak ostatně vyplynulo 
z loni zpracované studie. Hledá 
se proto vhodný dotační titul pro 
získání finanční podpory na rea-
lizaci  nákladného projektu.
   Stávající sídlo ZUŠ přitom 
přestává kapacitně stačit potře-
bám umělecky nadaných dětí. 
Navíc mu chybí koncertní sál, 
taneční sál pro nově otevřený 
taneční obor, divadelní prostory 
a zázemí pro další obory, je-
jichž výuka již nyní neprobíhá 
v centrální budově. Vedení rad-
nice proto nabídlo škole, jejíž je 
zřizovatelem, k využití objekt 
bývalé VUSS, který se nachází 
v centru města.                  (eva)

ZUŠ SE LETOS 
STĚHOVAT NEBUDE

KAPACITA ŠKOLEK BUDE DOSTAČUJÍCÍ

PRVŇÁČKŮ UBUDE

   Dne 24. a 25. března se usku-
tečnily zápisy do mateřských 
škol zřizovaných městem Lito-
měřice. V době uzávěrky zpra-
vodaje nebyly známy výsledky. 
Ředitelka mateřských škol 
Monika Mejtová však neoče-
kává problémy s umístěním dětí 
ve chvíli, kdy dosáhnou 3 let. 
Z demografického vývoje města 

totiž vyplývá, že silné ročníky 
do školek již nastoupily. V ná-
sledujících letech porodnost 
opět klesala.  „Může se však stát 
a také k té situaci zřejmě dojde, 
že dítě nelze umístit do zařízení, 
jež si rodiče vybrali. Bude  jim 
však nabídnuta náhradní varian-
ta řešení,“ dodala Monika Mej-
tová.                                   (eva)

Zápis na Havlíčkově základní škole letos probíhal netradičně. 
Budoucí prvňáčci putovali s rodiči po stanovištích s pohádkovými 
příběhy. Zde jim s plněním úkolů pomáhali pedagogové a žáci školy. 
Na konci cesty každý dostal odměnu.                   Foto Eva Břeňová 



   Nemocnice se zapojila do 
sbírky Nadačního fondu Kapka 
naděje.  Výtěžek z prodeje při-
pínacích buttonů bude využit ve 
prospěch dětského oddělení. 
   Cena buttonů je minimálně 
dvacet korun. Ke koupi jsou 
v nemocniční lékárně a v pro-
dejně zdravotnických potřeb. 
Prodej poběží rok. „Jestliže 
chce kdokoli přispět jakoukoli 
částkou našemu dětskému od-
dělení, toto je jedna z možných 
a jednoduchých cest,“ vyzval 
Leoš Vysoudil, člen správní 
rady nemocnice.                  (nk)

   S kladným hospodářským 
výsledkem ve výši +8,5 milió-
nu korun skončilo hospodaření 
nemocnice  za rok 2014. Údaj 
potvrzuje dlouhodobý pozitivní 
trend ve vývoji hospodaření, 
přičemž se ziskem nemocnice 
hospodaří nepřetržitě již od 
roku 2006. 
   „S kladným výsledkem 
hospodaření se nám podařilo 
projít jak obdobím celospole-
čenské ekonomické krize, tak i 
úskalími úhradových vyhlášek 
v minulých letech,“ vyjádřil 
spokojenost z ročního zúčtová-
ní člen správní rady a ředitel pro 
ekonomiku a provoz Vladimír 
Kestřánek a doplnil, že veškerý 
zisk nemocnice je vždy v plné 
výši reinvestován zpět do jejího 
rozvoje.
   Nemocnice chce vyrovnané 
hospodaření udržet i v roce 

2015. Situace je sice hned v po-
čátku roku ztížena realizací na-
řízení vlády, kterým se od 1. 1. 
2015 měnily tarifní tabulky pro 
zaměstnance ve zdravotnictví, 
jejichž platy se navýšily o 5 %. 
„Pro nás to znamená 14 milió-
nů korun ročně, které musíme 
vydat navíc ve mzdových pro-
středcích. Nicméně je to změna, 
kterou sektor zdravotnictví již 
potřeboval,“ uvedl Vladimír 
Kestřánek a zdůraznil, že ač 
by navýšení platů zaměstnanců 
mělo být částečně kompenzová-
no v rámci úhradové vyhlášky, 
je i nadále nutné pokračovat 
v optimalizaci celkové činnosti 
nemocnice. 
   Stejně jako v předchozích 
letech, i v letošním roce je 
záměrem vedení nemocnice 
investovat nemalé finanční 
prostředky do jejího rozvoje. 

„V prvním pololetí roku 2015 
dokončíme oba dotační projek-
ty, a to modernizaci  iktového 
centra a centrálních operačních 
sálů.  V plánu je také zaháje-
ní modernizace porodního sálu, 
budeme pokračovat v digitali-
zaci skiagrafie, v rekonstrukci 
stravovacího provozu, ve vý-
měně osvětlení na chodbách a 
v čekárnách za LED svítidla a 
rádi bychom nakoupili i řadu 
nových přístrojů. Za velmi důle-
žité také považujeme zpracová-
ní studie a přípravu projektové 
dokumentace pro rekonstrukci 
prostor centrálního příjmu, kde 
vnímáme velké rezervy,“ uvedl 
několik příkladů letošních in-
vestic Radek Lončák, předseda 
správní rady. Nemocnice má 
letos v plánu na investice ze 
svých prostředků vynaložit více 
než 30 miliónů korun. 

Naděžda Křečková,  oddělení 
marketingu, vnitřního auditu 

a kvality nemocnice 
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   Zcela novou místností pro vodoléčbu se 
může pochlubit litoměřická nemocnice. Pro 
pacienty jsou zde připraveny nové vířivky 
pro horní a pro dolní končetiny a nová hyd-
romasážní vana.
   „Ve vodě dochází k masážím a prokrvení 
tkání, kůže, podkoží i svalů, k uvolnění 
spastických svalů. Tím se vytváří lepší 
předpoklad pro cvičení pacienta,“ vysvětlil 
hlavní pozitiva vodoléčby primář rehabili-
tačního oddělení Zoran Nerandžič. 
   Nové vířivky horních a dolních končetin 
v hodnotě 140 tisíc korun byly pořízeny z 
dotace, kterou nemocnice získala na mo-
dernizaci a obnovu přístrojového vybavení 
iktového centra v rámci Integrovaného 
operačního programu. Před instalací byly 
provedeny stavební úpravy místnosti pro 
vodoléčbu za zhruba 200 tisíc korun. „Míst-

nost prošla úplnou rekonstrukcí. Nově byly 
udělány instalace vody, elektroinstalace, 
byla položena nová dlažba a zcela nové jsou 
i obklady,“ popsal Miroslav Janošík, vedou-
cí oddělení rozvoje nemocnice.
   Nové vířivky pořízené z dotace byly do-
plněny ještě nákupem a instalací nové hyd-
romasážní vany s příslušenstvím v celkové 
hodnotě 40 tisíc korun, kterou nemocnice 
financovala z vlastních prostředků. „Terapie 
v hydromasážní vaně bude nabízena jako 
nadstandardní služba, a to jak čistě masážní, 
tak i formou aromamasáží. Po 15 minuto-
vém pobytu ve vaně bude pacientovi udělán 
zábal, aby se lépe zrelaxoval. Věřím, že pro 
naše pacienty, kteří dopoledne rehabilitují, 
to bude vítaná odpolední relaxace,“ uzavře-
la vrchní fyzioterapeutka rehabilitačního 
oddělení Eva Smetanová.                      (nk)

 Výhodou nových vířivek je možnost indivi-
duálního nastavení teploty a intenzity toku 
trysek dle tolerance pacienta. Na snímku je 
s pacientkou fyzioterapeut Miroslav Zůna. 

Foto Naděžda Křečková 

NEMOCNICE MÁ NOVOU MÍSTNOST PRO VODOLÉČBU

KAPKA NADĚJE
PODPOŘÍ DĚTI

Kasičku Kapky naděje, do níž je ukládán výtěžek z prodeje připína-
cích buttonů s logem Nadačního fontu Kapka naděje, ukazuje far-
maceutická asistentka Martina Buňátová.  Foto Naděžda Křečková 

VÝSLEDEK POTĚŠIL

FOND DAROVAL 
TŘI TELEVIZE

KRÁSY TŘEBUŠÍNSKA
ZE HŘBETU KONĚ

   Sponzorský dar v podobě 
tří barevných LCD televizorů 
přijali 19. února z rukou Lucie 
Šafránkové a Vlaďky Králové 
z Nadačního fondu With Love 
předseda správní rady nemocni-
ce Radek Lončák a vrchní sestra 
dětského oddělení Božena Hau-
fová. Televizory jsou určeny pro 
malé pacienty hospitalizované 
na dětském oddělení.
 „Zaměřujeme se na pomoc 
lidem v nesnázích a těžkých 
životních situacích, zejména u 
dětí a seniorů. Jsme z Litoměřic 
a působíme zde od roku 2013, 
přičemž sféra našeho zájmu pře-
sahuje hranice tohoto regionu,“ 
uvedly předsedkyně správní 
rady Lucie Šafránková a Vlaďka 
Králová.                               (nk)

Na fotografii zleva Radek Lon-
čák, Božena Haufová, Lucie 
Šafránková a Vlaďka Králová. 

Foto Eva Břeňová 

   „Okamžiky mého srdce – Tře-
bušínsko“ je název nové výsta-
vy Lenky Makrlíkové, která do 
konce dubna probíhá ve fotoga-
lerii nemocniční haly.          (nk)
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V DUBNU ZAČÍNÁ VÝMĚNA PRŮKAZŮ OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

   Rozhodnutí, zda se město 
stane provozovatelem Domova 
U Trati, zřejmě padne na příštím 
jednání zastupitelstva, tedy již 
8. dubna. Objekt, v němž žije 
několik desítek seniorů, totiž na-
bídl kraj městu k bezúplatnému 
převodu. 
   Je přitom zřejmé, že rozho-
dování nebude jednoduché. 
„Město totiž vynakládá ročně na 
sociální služby 20 milionů ko-
run. Provozní náklady Domova 
U Trati představují další 4 milio-
ny ročně, navíc objekt potřebuje 
opravit. Přitom letos přišlo od 
státu na dotacích o sedm milionů 
korun méně, které nyní chybí 
neziskovým organizacím zajiš-
ťujícím v Litoměřicích sociální 
služby,“ poukázal místostarosta 
Pavel Grund.                      (eva) 

   Mateřská škola Litoměřice zís-
kala z Rozvojového programu 
Podpora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání v roce 
2014 MŠMT nejvyšší možnou 
dotaci 80 tisíc korun na projekt 
Podpora logopedické prevenci a 
rozvoj komunikační dovednosti 
dětí II. Celkový rozpočet pro-
jektu byl 160 korun, rozdíl MŠ 
uhradila z vlastních zdrojů.
   Cílem projektu bylo u absol-
ventů všech typů studií prohlou-
bit a inovovat jejich znalosti 
z logopedické prevence a práce 
s dětmi s narušenou komunikač-
ní schopností, využívat a pro-
línat jejich poznatky do praxe. 
Všech 21 frekventantů kurzu 
své znalosti z pedagogické a 
speciálně pedagogické diagnos-
tiky využilo pro efektivnější 
sestavení individuálních vzdělá-
vacích plánů.        M. Mejtová, 

ředitelka MŠ Litoměřice

AUTO PRO SRDÍČKO. Centrum pro zdravotně postižené 
děti a mládež Srdíčko získalo nový automobil. Klíčky od vozu pře-
vzala ředitelka Srdíčka Ivana Humlová od Rudolfa Adama, zástupce 
společnosti Kompakt, která realizuje po celé České republice chari-
tativní projekt „Sociální automobil“. Na jeho nákupu se podílela i 
řada firem z Litoměřic a okolí.                             Foto Eva Břeňová 

   Litoměřice jako město s vy-
sokým počtem lidí bez domova 
prezentovala v tisku nezisková 
organizace Naděje.  Skutečně 
tomu tak je? Případně kde hle-
dat příčiny? 
   Litoměřice se snaží, aby 
na jeho území byla zajištěna 
nabídka sociálních služeb pro 
všechny občany v tíživé životní 
situaci, a proto dlouhodobě pod-
poruje poskytovatele sociálních 
služeb. Mezi ty, kteří potřebují 
pomoc, patří bezesporu i lidé 
bez domova. 
   V Litoměřicích jsou pro-
vozovány v budovách vlast-
něných městem tři azylové 
domy s kapacitou 138 lůžek. 
Poskytovatelé služeb zde platí 
symbolické nájemné 100 korun 
ročně. Úspěšně zde s pomocí 
města fungují i noclehárny, 
potravinová banka, domov pro 
matky s dětmi, různé terénní 

programy apod. Díky rozvinu-
té síti sociálních služeb byly 
dokonce Litoměřice označeny 
v rámci kraje za město s nej-
rozvinutějšími sociálními služ-
bami. V důsledku toho však do 
Litoměřic přijíždějí i občané z 
jiných měst.
   „U osob bez domova je však 
nutné rozlišovat, zda se jedná 
o lidi, kteří se dostali do tíživé 
životní situace, kterou chtějí 
řešit a využijí nabídku sociál-
ních služeb, nebo zda jde o lidi, 
kteří si život na ulici vybrali a 
jakoukoli pomoc odmítají.  I 
při sčítání lidí bez přístřeší je 
potřeba zohlednit, zda se jedná 
o lidi žijící skutečně na ulici, 
nebo zda jde o muže, ženy nebo 
rodiny ubytované v azylových 
domech,“ upozornila vedou-
cí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví městského úřadu 
Renáta Jurková na riziko mož-

ného, byť nechtěného  zkreslo-
vání údajů. 
   V roce 2015 podpořilo město 
Litoměřice ze svého rozpočtu 
preventivní sociální služby 
zaměřené na osoby ohrožené 
sociálním vyloučením částkou 
převyšující dva miliony korun. 
S lidmi bez domova pracují i 
sociální pracovníci městského 
úřadu. V současné době pomá-
hají řešit obtížné životní situace 
37 lidem bez přístřeší.
   „Jen na sociální služby posky-
tované Nadějí přispělo město 
v roce 2014 částkou ve výši 1,3 
milionů korun. Téměř půl mili-
onu korun byl určen na terénní 
program, jehož pracovníci mají 
být odborníci na práci s lidmi 
bez přístřeší a jejich činnost by 
měla být natolik efektivní, aby 
počet lidí bez domova ve městě 
klesal,“ dodal místostarosta Pa-
vel Grund.                          (eva)

O LIDI BEZ DOMOVA, JEŽ CHTĚJÍ,
JE V LITOMĚŘICÍCH POSTARÁNO

ROZHODNOU 
ZASTUPITELÉ

PRO PEDAGOGY BYL
KURZ PŘÍNOSEM

SLUŽBU NADĚJE
POSKYTUJE JINDE

   Bez správního řízení a bez nového posu-
zování zdravotního stavu bude letos od 1. 
dubna  probíhat výměna průkazů osob se 
zdravotním postižením (OZP). „Nárok na 
průkaz je možno uplatnit v průběhu celého 
roku, nejpozději však do 31. prosince,“ upo-
zorňuje Hana Lamošová, pracovnice Úřadu 
práce v Litoměřicích.  
   Všichni příjemci příspěvku na mobilitu ob-
drží od úřadu práce (kontaktní pracoviště Na 
Valech 525/12) doporučený dopis s výzvou, 
aby se přihlásili k výměně průkazu OZP.  Ve 
správní působnosti města Litoměřice jde 

zhruba o dva tisíce lidí. 
   „U osob, které tento typ průkazu mají, 
ale nepobírají příspěvek na mobilitu, je 
nezbytné, aby se samy k výměně průkazu 
přihlásily,“ upozorňuje pracovnice odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu Petra Benešová. Je přitom nezbytné 
prokázat oprávněnost přiznání průkazu. 
V případě pochybnosti o pravosti předlože-
ných dokladů bude zahájeno správní řízení.
   Nový průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P bude 
velikostně stejný jako občanský průkaz z 
polykarbonátového materiálu, s ochrannými 

prvky a symboly pro nevidomé.
   Formuláře žádosti o výměnu průkazu 
naleznete v elektronické formě na portálu 
MPSV ČR, www.mpsv.cz, v tištěné formě 
na úřadu práce. Společně s vyplněným for-
mulářem je nezbytné dodat fotku velikosti 
průkazové fotografie, předložit doklad o 
totožnosti a zaplatit třicetikorunový správní 
poplatek. K převzetí průkazu je nezbytné se 
dostavit osobně nebo je možné zplnomocnit 
jinou osobu. Zplnomocnění však musí být 
ověřené buď na matrice, Czechpointu nebo 
notářem.                                                (eva)

   Nezisková organizace Naděje 
opouští prostory v Masaryko-
vě ulici. V objektu u nového 
sběrného dvora působila po tři 
roky sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi. Služba byla 
zřízena ve spolupráci s městem 
a byla z počátku zacílena zejmé-
na na rodiny žijící v Revoluční 
ulici a blízkém okolí. Postupně 
působnost rozšířila na celé 
město. 
  Z důvodu částečného krácení 
dotací z rozpočtu města bude 
služba přestěhována do středis-
ka v ulici Osvobození, kde se 
podělí o prostory s nízkopraho-
vým zařízením pro děti a mlá-
dež.  Provozní doba obou služeb 
zůstane zachována.              (ps)



   Přijďte férově posnídat. Již 5. ročník happeningu 
„Férová snídaně ve vašem městě“ se uskuteční 9. 
května v Jiráskových sadech od 10 hodin. V pří-
padě nepříznivého počasí bude využito zázemí 
nového dětského dopravního hřiště.
    Na akci se sejdou příznivci fair trade, aby spo-
lečně posnídali na veřejném místě fairtradové a 
lokální potraviny, a vyjádřili tak podporu produk-
tům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská 
práva, poškozováno životní prostředí či zneužita 
dětská práce. Připojí se tak ke statisícům lidí po 
celém světě, kteří tento den slaví Světový den pro 
fair trade.  
   Stejně jako v předchozích ročnících budeme 
v Litoměřicích soutěžit „O nejlepší férovou buch-
tu“. Přijet můžete i na kole, zasoutěžit si a připojit 
se tak ke kampani Místa v Litoměřicích přátelská 
rodině. Více na www.ferovasnidane.cz.     

Hana Tobiášová, koordinátor  projektu 
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   Výtvarně zpracované obra-
zové rámy budou předmětem 
dobročinné aukce ve prospěch 
hospice. Uskuteční se 11. června 
v 17 hodin v  sále hradu. 
   Projekt navazuje na loňský 
úspěšný projekt Židle pro hos-
pic, kdy autoři darovali celkem 
82 renovovaných a výtvarně 
vyzdobených židlí. 
   Letos jsme se rozhodli takto 
vyzdobit obrazové rámy. Přidáte 
se k nám? Více informací na 
www.rucnipapir.com.      (iš, iv)

GRANTY ZDRAVÉHO 
MĚSTA ROZDĚLENY

PŘÍJĎTE „FÉROVĚ“ POSNÍDAT

PROJEKT LITOMĚŘIC USPĚL

STÁRNOUT SE DÁ AKTIVNĚ STARTUJE KAMPAŇ 
URČENÁ RODINÁM

RÁMY PRO HOSPIC 

   Senioři v Litoměřicích se 
mohou také letos těšit na třetí 
ročník akce „Místa v Litomě-
řicích přátelská seniorům“, je-
jímž cílem je seznámit aktivní 
seniory s vybranými organiza-
cemi, které pro ně připravují 
zájmové aktivity a služby, a 
zapojit je do činnosti. 
  A na co se mohou zájemci 
letos v termínu od 27. 4. do 
2. 6. těšit? Kromě tradičního 
turnaje v petangue v domově 
na pahorku, turistického výle-
tu, prohlídky města, přednášky 
policie, trojboje v Domově U 
Trati je novinkou například 
exkurze do sběrného dvora, 
výtvarná dílna v hospici, před-

náška v nemocnici,  , prohlíd-
ka současné základní školy, 
jarmark v šatníku Diecézní 
charity atd.  Do kampaně se 
mohou zapojit lidé starší 60 
let. Ti, kdo absolvují 8 na-
bízených aktivit, získají od 
města malý dárek. Informační 
brožury s přehledem aktivit si 
lze vyzvednout od 20. dubna 
v infocentru. 
    Akce Zdravého města Li-
toměřice je součástí kampaně 
30 dní pro neziskový sektor a 
je podpořena z projektu REA-
DY21 z Programu švýcarsko 
– české spolupráce MŽP ČR. 
Více na http://zdravemesto.lit
omerice.cz/ a plakátech.    (rv)

  Druhý ročník kampaně „Místa v Litoměřicích přátelská rodině“ 
startuje již 1. května. Rodiče s dětmi se i letos mohou těšit na 
řadu akcí, které pro ně připravili členové „Skupiny komunitního 
plánování sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež“ spolu 
s partnery v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor. 
   Ve dnech 1. května až 15. října neziskové organizace posky-
tující sociální služby a služby související připraví prezentaci 
svých činností formou soutěží, dnů otevřených dveří a dalších 
aktivit. „Těšit se můžete například na Sváťovo dividlo, výlet 
s knihovnou, tvořivé workshopy a také na cyklistický etapový 
závod na novém dopravním hřišti,“ jmenovala konkrétní aktivity 
Denisa Dobešová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ. 
Informační brožury se startovacími kartami si zájemci mohou 
vyzvedávat od 20. dubna v  knihovně. Aktivní rodiny získají za 
účast v kampani drobné ceny. 
  Loni se do kampaně zapojilo 15 organizací, které připravily 19 
akcí, jichž se zúčastnilo 83 rodin.                                         (eva)

     Aktivity Zdravého města Litoměřice a opatření 
vedoucí k dalšímu snižování energetické nároč-
nosti provozu objektů nacházejících se v majetku 
města budou dále rozvíjeny. Město totiž získalo 
z Programu švýcarsko-české spolupráce dotaci na 
realizaci projektu „Udržitelný rozvoj, energetika, 
místní agenda a doprava – výzvy pro 21. století“ 
(dále jen READY 21).
    V rámci projektu budou probíhat aktivity Zdra-
vého města a Místní agendy 21, jako jsou kulaté 
stoly, kampaně, akce s partnery a veřejností. 
V plánu je intenzivnější zapojení místních podni-
katelů a firem do rozvojových aktivit. Vypracován 
bude dopravní plán města, tedy nový koncepční 
dokument.  Stanoví, jaká dlouhodobá opatření 
a činnosti jsou vhodné pro snížení negativních 
dopadů dopravy a jak zvýšit podíl udržitelné a 
čisté dopravy ve městě. Na daný plán pak napří-
klad může navázat čerpání dotačních prostředků z 
Integrovaného regionálního operačního programu 
v letech 2014 – 2020. 

   „Dále dojde k osazení vybraných budov v ma-
jetku města dálkovými měřidly napojenými na 
stávající software energetického managementu,“ 
doplnil výčet plánovaných akcí energetický ma-
nažer města Jaroslav Klusák. V plánu je i vypra-
cování digitální databáze podrobných informací o 
stavu majetku, tzv. pasportu budov, který se stane 
základem dlouhodobého plánu oprav majetku 
města a vazby jeho financování na rozpočet města. 
READY 21 bude přínosný i pro geotermální pro-
jekt, a to v oblasti výměny zkušeností se švýcar-
ským městem St. Gallen, kde byl obdobný projekt 
dlouhodobě připravován. 
    READY 21 byl zahájen na počátku letošního 
roku, přičemž skončí v březnu roku příštího. Dota-
ce činí 2,2 milionu korun, dalších 400 tisíc korun 
činí vlastní podíl města. 
   Litoměřický projekt získal mezi zhruba stovkou 
žádostí podaných do II. výzvy Programu švýcar-
sko-české spolupráce třetí nejvyšší bodové hodno-
cení.                                                                (eva)

  Již 12 let mají možnost jednot-
livci, organizace i skupiny ak-
tivních obyvatel čerpat finanční 
prostředky z Interního granto-
vého systému Zdravého města 
Litoměřice. Za tuto dobu bylo 
podpořeno celkem 143 grantů 
v celkové výši 1 424 000 Kč. 
   Letos se o dotaci ve výši 150 
tisíc korun ucházelo 12 žadatelů. 
Podpořeno bude 10 projektů. 
   Projekty, na které se mohou 
občané těšit, jsou: „Měsíc 
zdraví“ na Lingua Universal, 
„Do školy bezpečně“ na ZŠ Na 
Valech, „Učme se zdravě žít“ 
na ZŠ Havlíčkova, „Den dýní“ 
v galerii, „ Kultivace skatepar-
ku“,  aukci „Rámy pro hospic“,   
„Hravý ostrov - naše radost“, 
„Naše město všemi smysly“ v 
knihovně, dále „Litoměřická 
dlažba 2015“ a „Závody s přil-
bou na čemkoli, co má kolečka“.                                                                                           
                            Rita Vlčková, 
          koordinátor ZM a MA21

„Férově“ se v Litoměřicích bude snídat již popá-
té. I tentokrát můžete soutěžit „O nejlepší férovou 
buchtu“.                             Foto: Petra Dostalová
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    Zastupitelé schválili Akční plán ke Stra-
tegickému plánu rozvoje města (SPRM) 
pro rok 2015. Je souhrnem plánovaných 
investičních akcí města a dalších vý-
znamných projektů, které jsou obsaženy 
v rozpočtu na rok 2015, provázaných s 
jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. 
   „Přehledně zobrazuje, kolik financí jde 
do té které rozvojové oblasti a jak se daří 
naplňovat priority strategického plánu. 
Dále přispívá k efektivnosti řízení a snižuje 
plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém 
horizontu. Zároveň přispívá k vyrovnané-

mu rozvíjení všech klíčových rozvojových 
oblastí,“ informoval Antonín Tym z odboru 
projektu a strategií městského úřadu.  
   Součástí Akčního plánu je také multikrite-
riální socioekonomické a environmentální 
hodnocení uvedených investic a projektů, 
tzv. Karty projektů. Hodnocení představuje 
podrobný popis dopadů projektů a investic 
po jejich realizaci, včetně odhadů dopadů 
do provozních nákladů. 

   Akční plán pro letošní rok například 
zahrnuje vybudování parku na Miřejovic-
ké stráni, stavbu podzemních kontejnerů, 
modernizaci a dostavbu autobusového 
nádraží, stavbu víceúčelového hřiště u 
azylového domu, zateplení a výměnu oken 
v mateřských školách, významné opravy a 
rekonstrukce apod.
   Akční plán, jehož plné znění naleznete na 
webových stránkách města, vznikl v rámci 
projektu MISTRAL – Místní implementa-
ce strategického řízení v Litoměřicích. 

(eva)

   Fiktivní situace, kdy na Mírovém náměstí v Li-
toměřicích při kulturní akci čítající zhruba 1500 
lidí nechali teroristé vybuchnout tzv. špinavou 
bombu, byla tématem námětového cvičení In-
tegrovaného záchranného systému Ústeckého 
kraje. Celodenní cvičení INEX, probíhající 
20. února v litoměřickém sídle hasičů, zahájil 
hejtman Oldřich Bubeníček společně se staros-
tou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem.
   Krizové štáby města, policie, hasičů, Ús-
teckého kraje a Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost společně hledaly ve spolupráci se 
záchranáři co nejefektivnější cesty a možnosti, 
jak krizovou situaci zvládnout.  A to nejen bez-
prostředně po výbuchu bomby s radioaktivní 
látkou, kdy je třeba odvézt raněné, evakuovat 
obyvatele, uzavřít zasažený prostor apod., ale i 
v dalších fázích zahrnujících očistu zamořeného 
prostoru, likvidaci kontaminovaných potravin, 
materiálu atd. Důraz byl kladen na efektivní 
komunikaci mezi jednotlivými složkami IZS a 
směrem k obyvatelům.  
   Tzv. špinavá bomba dosud nebyla použita, 
nicméně jde o reálnou hrozbu.  Zpravodajské 
služby odhalily plány na její odpálení v Rusku 
a v USA. Jejím cílem přitom není zabít, ale vy-
volat paniku, kontaminovat území a paralyzovat 

život v oblasti. 
    Cvičení INEX jsou mezinárodní cvičení 
organizovaná Organizací pro ekonomickou spo-
lupráci a rozvoj. Předchozí cvičení INEX 1 až 
3 byla zaměřená na likvidaci následků havárie 
v jaderné elektrárně.                                    (eva)

Členem krizového štábu Litoměřic, respektive 
obce s rozšířenou působností, je i zástupce ředi-
telky litoměřického územního odboru Policie ČR 
plukovník Herbert Musche (vpravo) a nový ředitel 
litoměřického územního odboru hasičů plukovník 
Boleslav Lang.                          Foto Eva Břeňová

OHEŇ VE VĚZNICI 
BUDE FIKTIVNÍ NÁMĚTEM CVIČENÍ BYL VÝBUCH

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI
AKČNÍ PLÁN NA ROK 2015

MĚSTO VYPÍŠE NOVÉ 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MHD

   Upozorňujeme řidiče, že 29. 
května od 8 do 11 hodin bude 
uzavřena Veitova ulice a čás-
tečně zůstane mimo provoz i 
parkoviště Na Valech. Důvodem 
je netradiční taktické cvičení 
složek Integrovaného záchran-
ného systému v centru.
   Ve vazební věznici dojde 
k simulovanému požáru ve 4. 
podlaží. Složky IZS hodlají na-
cvičovat likvidaci požáru, čás-
tečnou evakuaci vězňů a dohled 
při evakuaci. Zdravotníci budou 
cvičit převoz raněných vězňů do 
nemocnice, kde vznikne cvičná 
ordinace. „Cvičnými“ vězni se 
stanou kolegové z Vězeňské 
služby. 
   Akce tohoto charakteru bude 
v Litoměřicích realizována 
poprvé, proto prosíme všechny 
spoluobčany o trpělivost při rea-
lizaci cvičení tohoto rozsahu. 

mjr. Lukáš Kébrt, 
velitel požární stanice Ltm

   V sále domu kultury proběhlo 
9. února vyhlášení nejlepších 
sportovců Litoměřicka za rok 
2014. Ačkoliv měly Litoměřice 
několik želízek v ohni, sportov-
cům opět kraloval lovosický 
extraligový házenkář Jiří Motl. 
Právě jemu starosta Ladislav 
Chlupáč předal cenu pro nej-
lepšího sportovce Litoměřicka 
roku 2014. Druhý skončil lito-
měřický judista David Hozák 
a třetí pilot tahačů z roudnické 
stáje Buggyra Adam Lacko. 
   Mezi mládežníky již podru-
hé zvítězila atletka Michaela 
Červínová, Litoměřičanka zá-
vodící za ASK Lovosice. V této 
kategorii skvěle obstáli i další 
litoměřičtí sportovci. Judista 
Jan Svoboda obsadil třetí mís-
to, karatistka Adéla Jirásková 

čtvrté a plavec Vojtěch Netrh 
skončil pátý. 
   V kategorii kolektivů do-
spělých si první místo odnesli 
extraligoví házenkáři z Lovo-
sic, druzí skončili litoměřičtí 
judisté, třetí litoměřičtí bas-
ketbalisté. Titul mistryň ČR 
pomohl k vítězství v kategorii 
kolektivů mládeže dorostenkám 
Sport Judo Litoměřice, druhou 
příčku obsadily děti z Funky 
Dangers a třetí junioři z Funky 
Dangers.    
   Nejúspěšnějším trenérem byl 
vyhlášen David Lorenc ze Sport 
Judo Litoměřice. 
   Anketu vyhlašuje od roku 
2000 Litoměřický deník ve spo-
lupráci s Okresním sdružením 
České unie sportu a městem 
Litoměřice.                        (eva)

SPORTOVCEM ROKU JE MOTL

    Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže (ÚOHS) zrušil vý-
běrové řízení vypsané městem 
Litoměřice na provozovatele 
městské hromadné dopravy.  Po-
tvrdil tak své rozhodnutí vydané 
zhruba před rokem, proti němuž 
město podalo návrh na rozklad. 
Vzhledem k tomu, že další 
opravný prostředek již neexis-
tuje, Litoměřice se připravují 
na vypsání nového výběrového 
řízení s pozměněnými podmín-
kami. Jde přitom o nadlimitní 
veřejnou zakázku s přesahem 
50 milionů korun.
   „Předpokládám, že se tak 
stane v následujících týdnech. 
Pokud nenastanou opětovně 
nová řízení o námitkách či jiné 

komplikace, mohli bychom mít 
s účinností od 1. ledna příštího 
roku uzavřenou smlouvu s do-
pravcem na následujících deset 
let,“  uvedl vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
městského úřadu Jan Jakub.  
Zadávací podmínky nového 
výběrového řízení doznají tako-
vých změn, aby byly v souladu 
s  názory a požadavky ÚOHS. 
Tomu se nelíbil zejména fakt, 
že některá z hodnotících kri-
térií byla jen těžko objektivně 
měřitelná, a tím hodnotitelná. 
Sankci za chybovost v řízení 
však ÚOHS neudělil.
   Provoz MHD zajišťuje v Li-
toměřicích od 1. prosince 2012 
firma BusLine.                   (eva)



     Zahrada Čech pro rok 2015 
připravila řadu novinek. Ka-
lendář rozšířila o nové akce a 
v areálu výstaviště plánuje řadu 
úprav, které by měli návštěv-
níkům i vystavovatelům zpří-
jemňovat průběh jednotlivých 
výstav. 
   První akcí, která otevře brány 
výstaviště, je tradiční Tržnice 
Zahrady Čech ve dnech 8. až 12. 
dubna. Nabídne vyhledávaný 
sortiment, jako je sadba, květi-
ny, cibuloviny, zahradní nářadí, 
zahradní technika, zahradní ná-
bytek, domácí potřeby, hnojiva, 
postřiky, potraviny, přírodní lé-
čiva, a řadu dalšího. Navážeme 
na úspěšné novinky loňského 
ročníku, jako byl chovatelský 
pavilon nebo řemeslná dílna. 
Ale navíc přibydou speciální 
prvky, které rozšíří zaměření 
výstavy i dalším směrem. Trž-
nice proběhne bez kulturního 
doprovodného programu.
   Jarní sezóna pak bude pokra-
čovat výstavou tematicky za-
měřenou na bydlení, tentokráte 
s tématem „ÚSPORA“ – Úspor-
né bydlení na Zahradě Čech, ko-
nanou ve dnech 24. – 26. dubna. 
Ve stejném termínu se uskuteční 
i nová výstava – Festival relaxu, 
který návštěvníkům nabídne 
možnost seznámit se s prvky ur-
čenými k odpočinku, relaxaci či 
pobavení. Obě akce pak budou 

zpestřeny a zajímavý kulturní 
program.
   V květnu proběhne oblíbený 
Autosalon (15. - 17. 05.). Slíbit 
můžeme vozy značek Škoda, 
VW, Kia, Peugeot, Suzuki, Isu-
zu a v jednání je i řada zajíma-
vých automobilových specialit. 
Kromě doprovodného kultur-
ního programu se uskuteční i 
tradiční sraz veteránů nebo sraz 
motorkářů.  Zavedená Meziná-
rodní výstava psů je naplánová-
na na dny 23. – 24. 5. 
   První pololetí pak zakončíme 
další novinkou - Jahodovými 
slavnostmi, jarmarkem urče-
ným pro rodiny s dětmi. Půjde 
o den plný zábavy, překvapení, 
netradičních výrobků a chybět 
nebude ani REKORD s jaho-

dovou tematikou. Návštěvníci 
se mohou těšit na jahodové 
suši, jahodové mojito, jahodo-
vé gaspacho nebo jahodovou 
polévku.
   A před koncem školního 
roku (25. 6.) chystáme zábavné 
odpoledne pro děti. Červenec 
pak bude určen pro všechny 
aktivní i rekreační cyklisty. 
Cykloland na Zahradě Čech 
proběhne ve dnech 17. – 18.7. 
Expozice a prodej známých 
značek, závody, biketrialová 
show, cykloporadenství, včetně  
servisu, dětské dopravní hřiště, 
autogramiáda známých cyklistů 
a doprovodný program.
   Ani podzim vás na Zahradě 
Čech nezklame. 

M. Mokrá,  vedoucí obchodu 
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První akcí na výstavišti bude Tržnice. Loni ji navštívilo 34 tisíc ná-
vštěvníků.                                                              Foto Eva Břeňová 

VSTUPENKY LZE 
KOUPIT LEVNĚJI

  Vstupenky v předprodeji 
na Tržnici Zahrady Čech 
je možno zakoupit na info-
centru na radnici (až do 7. 
dubna).

  Na konci března byl v Litoměřicích zahájen svoz bioodpadu. 
Stejně jako loni i letos bude svážen pravidelně jednou za 14 dní 
vždy v sudý týden v úterý.  Dít se tak bude v ulicích Ankertova, 
Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilo-
va, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova, 
Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie 
Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Pur-
kyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, So-
kolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, 
Zelenkova, Žitenická.
   V ostatních lokalitách bude svoz nádob na bioodpad probíhat beze 
změny, tedy jednou za 14 dní vždy v sudý týden v pondělí. Nádoby 
musí být přistaveny v den vývozu nejpozději do 6 hodin ráno. Pra-
videlný svoz skončí na konci listopadu.
   Do nádoby na bioodpad patří rostlinný odpad ze zahrady (listí, 
tráva, plevel, větve), zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od 
vajec, čajové sáčky, kávová sedlina. Naopak do nádoby v žádném 
případě nepatří maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin a obaly 
od potravin (sklo, plast, kov).
   Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat osobně na 
odboru životního prostředí městského úřadu (Lucie Egrešiová, 
Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na tel. 
čísle 416 916 175.                                                                      (eva)

   Zahrada Čech i v letošním 
roce zorganizuje oblíbené 
farmářské trhy na Kostelním 
náměstí. Opět budou probíhat 
každých 14 dní, tentokráte ale 
se změnou termínu a času. Nové 
farmářské trhy se uskuteční kaž-
dých 14 dní vždy ve středu, tedy 
v úřední den od 10 do 17 hodin. 
Prvně se uskuteční 22. dubna.
   Důvodem je rozšíření nabídky 
od prodejců, kteří nemají prostor 
jezdit v sobotu a možnost i pro 
ty, kteří nejsou přímo z Litomě-
řic, aby si mohli čerstvé a domá-
cí výrobky zakoupit. Všední den 
nám navíc umožňuje prodloužit 
dobu konání jednotlivých akcí 
až do odpoledních hodin.
   Návštěvníci trhů zakoupí na 
stáncích čerstvé ovoce a zeleni-
nu, sušené ovoce, bylinky, koře-
ní, ovocné šťávy, džusy, mošty, 
pečivo, domácí uzeniny, živé 
ryby, houby, mléčné výrobky, 
kávu a různé další pochutiny. 
Chybět nebude ani sadba, kvě-
tiny hrnkové i řezané či ručně 
tvořené výrobky.               (mm)

   Litoměřičané se učí třídit ko-
vový odpad. Prvních deset kon-
tejnerů bylo po městě rozmístě-
no loni v prosinci. Za první tři 
měsíce se v nich nashromáždilo 
360 kilogramů kovů.
    „Z výsledku máme radost. 
Rádi bychom totiž, aby se tří-
dění kovů stalo stejnou samo-
zřejmostí jako třídění papíru, 
plastů či skla,“ uvedla Lucie 
Egrešiová z odboru životního 
prostředí městského úřadu.    
  Šedivé kontejnery ve tvaru 
zvonu jsou na deseti místech.  
Na základě zhodnocení výtěž-
nosti dojde k přesunu kontej-
neru z ulice Ladova do ulice 
Marie Majerové. Další kontej-
nery, do nichž je možno kovový 
odpad vhazovat, jsou v ulicích 
Dukelská, Jiřího z Poděbrad, 
na křižovatce ulic Havlíčkova 
a Nezvalova, křižovatce ulice 

Nerudova a Sokolovská, dále 
v ulicích Seifertova, Stránského 
(u autobusové zastávky), To-
polčianská (u ZŠ), U Kapličky 
a Vojtěšská.
   Do šedivých kontejnerů lze 
odkládat konzervy, kovové 
obaly, alobal, víčka od jogurtů a 
dalších mléčných výrobků, ple-
chovky od nápojů apod. „Větší 
kusy lze odevzdávat zdarma 
na sběrném dvoře v Nerudově 
ulici,“ upozornila Lucie Egreši-
ová.                                   (eva)

FARMÁŘSKÉ TRHY 
BUDOU VE STŘEDUZAVÍTEJTE NA ZAHRADU ČECH

SVOZ BIOODPADU BYL
VE MĚSTĚ ZAHÁJEN

ZAČALI JSME TŘÍDIT KOVY
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TŘI SRDCE (Francie, 2014, 
drama). Nebezpečný milostný 
trojúhelník. Od 20:00 hod
RYCHLE A ZBĚSILE 7 (USA, 
2015, akční krimi). Poslední díl 
ságy, kterou paradoxně uzavírá 
smrt jednoho z hlavních předsta-
vitelů filmu. Od 17:30 hod
ČAROVNÝ LES (USA, 2014, 
muzikál). Vtipný a dojemný 
muzikál představuje klasické 
pohádkové příběhy. Od 20 hod
OVEČKA SHAUN (VB, Fran-
cie, 2015, animovaný). Ovečka 
Shaun opouští farmu a vydává 
se do víru velkoměsta. Od 15:30 
ČAROVNÝ LES. 
Od 17:30 hod. 
RYCHLE A ZBĚSILE 7. 
Od 20:00 hod. 
RYCHLE A ZBĚSILE 7. 
Od 22:00 hod.
SpongeBob ve filmu: Houba 
na suchu 3D. (USA, 2015, dob-
rodr., komedie). Od 15:30 h.
RYCHLE A ZBĚSILE 7. 
Od 17:30 hod.
ČAROVNÝ LES. 
Od 20:00 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 7. 
Od 22:00 hod.
ZVONILKA A TVOR NE-
TVOR 2D. (USA, 2014, 78 
min., rodinný).  Další ze strhu-
jících dobrodružství Zvonilky a 
jejích kamarádek. Od 15 hod.
ČAROVNÝ LES. 
Od 17:30 hod. 
RYCHLE A ZBĚSILE 7. 
Od 20:00 hod. 
VZKŘÍŠENÍ DÉMONA. 
(USA, 2015, 83 min., thriller, 
horor). Od 22:00 hod
VELKÁ ŠESTKA. (USA, 
2014, rodinný, anim.). 
Od 15:30 hod
ZVONILKA A TVOR NE-
TVOR 3D. Od 17:30 hod
CHARLES  GOUNOD: Ro-
meo a Julie. (MET New York, 
opera). Jedno z nejvýznamněj-
ších operních zpracování nesmr-
telného Shakespearova příběhu 
o  milencích z italské Verony, 
jejichž lásku zabíjí zloba a ne-
návist znepřátelených rodin.  
Od 19:00 hod
VZKŘÍŠENÍ DÉMONA. 
Od 17:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 7.  
Od 20:00 hod
PESTROBARVEC PETR-

KLÍČOVÝ. (VB, 2014, drama). 
Na šlechtickém sídle žije Cyn-
thia se svou milenkou Evelyn 
a ve svém poněkud výstředním 
světě se oddávají rafinovaným 
erotickým hrám. Od 20:00 hod.
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL 
MARIGOLD. (USA, 2015, 
komedie, drama). Podzim živo-
ta se dá prožít skvěle. Třeba v 
indickém Báječném hotelu Ma-
rigold...Od  17:30 hod.
DIVOČINA. (USA, 2014, 
životopisný, drama). Po letech 
lehkomyslného života učiní 
Cheryl impulzivní rozhodnutí. 
Bez jakýchkoliv znalostí o 
přežití v divoké přírodě se sama 
vydá na pěší pouť přes  
americkou  pacifickou hře-
benovku. Od 20:00 hod.
VZKŘÍŠENÍ DÉMONA. 
Od 17:30 hod.
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL 
MARIGOLD. Od 20:00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. 
(USA, 2015, drama, romantic-
ký). Světový bestseller na plát-
nech kin. Od 22:00 hod
OVEČKA SHAUN. Od 15 hod
DIVOČINA.  Od 17:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. 
Od 20:00 hod.
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL 
MARIGOLD. Od 22:00 hod.
OVEČKA SHAUN. 
Od 15:00 hod
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL 
MARIGOLD. Od 17:30 hod.
VZKŘÍŠENÍ DÉMONA.
Od 20:00 hod. 
DIPLOMACIE. (Francie, Ně-
mecko 2014, drama). Budouc-
nost Paříže v diplomatické hře 
vysoké politiky. Od 20:00 hod
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. 
Od 17:30 hod.
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL 
MARIGOLD. Od 20:00 hod.
FOTOGRAF. (ČR, 2014, 
komedie, drama). Příběh inspi-
rovaný osudem světoznámého 
českého fotografa Jana Saudka 
.Od 15:30 hod.
GHOUL. (ČR, 2015, thriller). 
Trojice filmařů se vydává na 
Ukrajinu s cílem natočit doku-
ment o místě, kde došlo za  
velmi podivných okolností ke 
kanibalismu. Od 17:30 hod.
DIPLOMACIE. Od 20:00
VEČERNÍČKOVI KAMA-

RÁDI. (ČR, pohádkové pásmo). 
Oblíbené postavičky z televizní 
obrazovky na plátno kina...
Od 9:30 hod.

 NEUTEČEŠ. (USA,  2014, 
horor). Prožijte nejděsivější 
orgasmus...Od 17:30 hod.

 KRÁLOVA ZAHRADNICE. 
(Velká Británie, 2014, roman-
tické drama). Emancipovaná 
zahradnice Sabine De Barra je 
povolána do Versailles, aby pro 
krále Francie vytvořila zahrady 
dosud nevídané nádhery. 
Od 20:00 hod.
KRÁLOVA ZAHRADNICE.  
Od 17:30 hod.
VYBÍJENÁ. (ČR, 2015, ko-
medie). Vybíjená je groteskou 
o přátelství, osudových láskách, 
kráse a ošklivosti, alkoholu a  
hledání lidského štěstí. 
Od 20:00 hod.

 NEUTEČEŠ. Od 22:00 hod.
POPELKA. (USA, 2014, 
rodinný). Dostane se Elka ze 
spárů zlé macechy a nevlastních 
sester, aby poznala pravou lásku 
v  náručí krásného prince?  
Od 15:00 hod.
VYBÍJENÁ. Od 17:30 hod.

 NEUTEČEŠ.  Od 20:00 hod.
 KRÁLOVA ZAHRADNICE.  

Od 22:00 hod.
PÍSEŇ MOŘE (Irsko, 2014, ro-
dinný). V bájné krajině starých 
Keltů žije rodina, které se obrátí 
život vzhůru nohama ve   
chvíli, kdy se ukáže, že malá 
dcerka je poslední z tuleních víl. 
Od 15:30 hod

 NEUTEČEŠ. Od 17:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 7. 
Od 20:00 hod.
HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER. 
(USA, 2013, dokumentární). 
Příběh o Vivian Maier, která od 
roku 1950 až do své smrti v roce 
2009 nafotila více  n e ž 
100 000 dechberoucích fotogra-
fií. Od 20:00 hod.
NOČNÍ BĚŽEC. (USA, 2015, 
krimi, drama). Žádný hřích ne-
zůstane bez trestu. 
Od 17:30 hod.

 KRÁLOVA ZAHRADNICE.  
Od 20:00 hod.
SBOHEM JAZYKU. (Fran-
cie, 2014, drama). O muži a 

jeho ženě, kteří si již navzájem 
nerozumějí, protože nehovoří 
stejným  jazykem. 
Od 20:00 hod. 
RYCHLE A ZBĚSILE 7. 
Od 17:30 hod.
VYBÍJENÁ. Od 20:00 hod.
CESTA NADĚJE. (USA, 2014, 
válečné, drama). Farmář Joshua 
Connor má zvláštní talent pro 
hledání vody pod zemí ve vy-
prahlé  krajině. Svůj 
instinkt bude muset využít v cizí 
nepřátelské zemi, aby našel své 
tři  syny. Od 17:30 hod.
DIVOČINA. Od 17:30 hod. 
GHOUL. Od 20:00 hod.
KONEČNĚ DOMA 3D. (USA, 
2015, dobrodružná komedie). 
Planeta Země je ovládnuta 
sebevědomými mimozemšťany 
Buvy... Od 15:00 hod.
SpongeBob ve filmu: Houba 
na suchu 3D. Od 17:30 hod. 
NOČNÍ BĚŽEC. Od 20 hod.
CESTA NADĚJE. Od 22 hod.
KONEČNĚ DOMA 2D. 
Od 15:00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. 
Od 17:30 hod.
CESTA NADĚJE. Od 20 hod.
HOLUB SEDĚL NA VĚTVI 
A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ. 
(Norsko, Francie, 2014, drama, 
komedie). Film je výletem, 
který nám ukáže krásu jednotli-
vých momentů lidského života, 
malichernost druhých, humor i 
tragédii, které se skrývají uvnitř 
každého z nás.  Od 20:00 hod. 
CESTA NADĚJE. 
Od 17:30 hod. 
NOČNÍ BĚŽEC. Od 20hod.
VIOLETTE. (Francie, 2013, 
životopisný)
AVENGERS: Age of Ultron 
2D. (USA, 2015, dobrodružný, 
sci-fi). Pokus miliardáře Tonyho 
Starka oživit program na udržení 
celosvětového míru skončí  
nezdarem a největší hrdinové 
světa musí čelit děsivému nebez-
pečí. Od 17:30 hod. 
AVENGERS: Age of Ultron 
3D.  Od 20:00 hod.
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Dům kultury
DUBEN
CHINASKI ROCKFIELD 
TOUR 2015. Jedinečný zážitek 
z nového turné. Dvouhodinový 
koncert české kapely Chinaski.   
Festival tanečního mládí 2015. 
Semifinále 13. ročníku Mistrov-
ství České republiky SUT v par-
ketovém tanci. Vstupné: dospělí 
100 Kč, děti 50 Kč. 
Láďa Kerndl. Zpěvák letos 
slaví 70 let. Vstupné: předprodej 
230 Kč/ v den akce 280 Kč.
Vinařské Litoměřice 2015. Tra-
diční a oblíbená výstava českých 
a moravských vín s mezinárodní 
účastí. Vstupné: pátek 300 Kč / 
sobota 200 Kč. 
Taneční odpoledne. Hraje Ple-
chovanka. Vstupné: 65 Kč.
Věra Martinová s „JUBILE-
UM 55 TOUR 2015“. Koncert 
královny české country.  Vstup-
né: předprodej 230 Kč/ v den 
akce 280 Kč.

KVĚTEN
Festival tanečního mládí 2015. 
Finále 13. ročníku Mistrovství 
České republiky SUT v parke-
tovém tanci. Celostátní soutěž 
kolektivů mládeže. Vstupné: 
dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. 
ALCHYMISTICKÉ LITO-
MĚŘICE. První festival pro 
tělo a duši. Určen je především 
všem,  kteří mají  chuť tvořit, 
sdílet a inspirovat se.  www.al-
chymistickelitomerice.cz 
BEN CRISTOVAO. Koncertní 
show. Vstupné: předprodej 250,- 
Kč, v den akce 300,- Kč
Travesti revue TECHTLE 
MECHTLE & SCREAMERS.  
Tentokrát v širším obsazení a se 
svou zábavnou show PŘIJELA 
POUŤ! Vstupné: předprodej 230 
Kč / v den akce 270 Kč.
Taneční odpoledne s kapelou 
Rosti Pechouška. 
Vstupné: 65 Kč.
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Divadlo K. H. Máchy
DUBEN
O neposedné pomlázce / Liduš-
čino divadlo. Pohádka s lidovými 
písničkami na velikonoční téma. 
Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 
Do ložnice vstupujte jednotlivě 
/ Divadlo Háta Praha. Bláznivá 
komedie známých anglických 
dramatiků (R. Cooneye a J. 
Chapmana. Od 19.00 hod.
Špína za nehty / Bára Lepší. 
Druhá vernisáž litoměřické na-
dané malířky a studentky AVU. 
BOHEMIA BALET III. / 
Taneční konzervatoř hlavního 
města Praha. Ukázky klasického 
i moderního tance. Od 19 h.
I houby mají pod čepicí / 
Divadlo Akorát. Pohádka, ve 
které nechybí veselé písničky a 
říkadla. Od 15.00 hod.
ENDELE VENDELE / Divadlo 
Viola Praha. Pohádky a počíta-
dla, hádanky a písně, zaříkadla, 
básně.  Od 9.00 a 10.30 hod.
Oddací list / Městská divadla 
pražská. Originální rodinná ko-
medie. Od 19.00 hod

KVĚTEN
Commedia dell´arte aneb Ko-
nec šejků v Čechách/ Spolek 
sešlých. Příběh poplatný žánru 
commedie dell´arte. Od 19 h.
Koncert žáků ZUŠ Litoměřice.  
Od 18.00 hod.
Rozmarná princezna / Sváťovo 
dividlo. Pohádka pro nejmenší. 
Od 10.00 hod.
Zahájení výstavy/ Sdružení 
nezávislých výtvarníků Litomě-
řicka. Od 18.00 hod.
České komorní trio a Martina 
Kociánová/ koncert. Od 19 hod.
Princezna s dlouhým nosem/ 
Divadlo Koráb. Od 15.00 hod.
Mandarinková izba/ Bratislav-
ské hudobné divadlo. Komedie 
plná francouzského espritu a 
šarmu.  Od 19.00 hod.
Májový koncert Hlásku (připo-
menutí si 55 let sboru). Od 18 h.
Čtyřlístek v pohádce/ Divadlo 
D5. Od 9.00 a 10.30 hod.
Amadeus/ Rádobydivadlo Kla-
pý. Derniéra. Od 19.00 hod.
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Více informací o programech 
Městských kulturních zařízení na 
www.mkz-ltm.cz



   Na samostatném stánku mezi-
národního veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World se od 
19. do 22. února prezentovalo 
město Litoměřice. Představilo 
se jako historické město s řadou 
unikátních památek, které stojí 
za to navštívit. 
   Návštěvníci na veletrhu ces-
tovního ruchu Holiday World, 
který je největší akcí svého 
druhu v Evropě, nalezli na stán-
ku Litoměřic nejen propagační 
materiály města, včetně nového 
barevného letáku s mapkou a 
barevnými fotografiemi turis-
ticky nejzajímavějších objektů, 
ale i materiály svých partnerů, 
jako je například Zahrada Čech 
nebo Dílna ručního papíru.  
Pozornost poutala i velkofor-
mátová fotografie úspěšného 

litoměřického komika Felixe 
Holzmanna. 
   Nebylo tomu tak náhodou. 
Letošní rok se totiž v Litomě-
řicích ponese v duchu Felixe 
Holzmanna. „Připravujeme pro 
turistickou sezonu řadu akcí, 
které připomenou osobnost ko-
mika oblíbeného nejen v České 
republice, ale i u našich ně-
meckých sousedů,“ uvedla 
marketingová manažerka Cen-
tra cestovního ruchu Martina 
Vondráková. První akcí bude 
výstava fotografií zapůjčených 
komikovou rodinou a auten-
tických předmětů, které Felix 
Holzmann používal při svých 
vystoupeních. Vernisáž výstavy 
v hradu se uskuteční 4. května 
od 17 hodin. Potrvá až do konce 
října.                                  (eva)
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KNIHOVNA ZVE

www.knihovnalitomerice.cz

Felix Holzmann poutal ná-
vštěvníky veletrhu. Na snímku 
pracovníci CCR. 

Foto M. Vondráková

   Soutok Labe a Ohře je jedním 
z kouzelných přírodních úkazů 
charakteristických pro Litomě-
řice.  A právě ve znamení oslav 
řeky Ohře, druhého největšího 
levostranného přítoku Labe, od 
jehož první písemné zmínky 
letos uplyne 1210 let, se ponese 
letošní turistická sezóna.   S in-
tenzivními přípravami začalo 
v předstihu i Centrum cestov-
ního ruchu Litoměřice (dále jen 
CCR).
   Cílem oslav je připomenout 
význam řeky v životě našich 
předků i v současnosti. Při-
pravuje je Destinační agentura 
Dolní Poohří ve spolupráci 

s partnery, mezi nimiž je i CCR. 
Probíhat budou po celé délce 
toku. Začnou v červnu v Kadani 
a skončí v říjnu v litoměřickém 
veslařském klubu. 
   V tuto chvíli již mají své logo. 
Jde o výsledek soutěže, která 
probíhala ve Střední  a VOŠ  
obalové techniky ve Štětí. Au-
torkou vítězné práce je student-
ka Anna Křížová. 
  Součástí oslav se například 
stane putovní výstava, kde 
budou moci návštěvníci na fo-
tografiích a mapách porovnávat 
historickou a současnou podobu 
řeky a okolí, vyjde ilustrovaná 
kniha Řeka Ohře v bájích a 

pověstech.. „V Litoměřicích 
chystáme autorské čtení, výsta-
vu, žehnání Ohři, ale i divadelní 
představení. Hradní restaurace 
připravuje menu inspirované 
Ohří. Minipivovar Labuť zase 
uvaří vícestupňový pivní speciál 
Egeria, který bude v nabídce bě-
hem letních měsíců,“ prozradila 
některé z nápadů marketingová 
manažerka CCR Martina Von-
dráková.  A proč právě pivo 
Egeria? Názvy Ohře i Ohara 
patrně vzešly z jejího keltského 
pojmenování Agara (Ag zname-
ná losos, Ara znamená tekoucí 
voda). Tomu odpovídá i její ně-
mecký název Eger.           (eva)

3. 4. – 30. 5.  (T)RAUM-
SUCHE. Výstava drážďanské-
ho výtvarníka S.Voreina.
7. 4. v 17 h. Cesty do Santiaga, 
Toskánska, Ligurie a Kata-
lánska / autorský večer Patrika 
Kotrby. Promítne fotografie a 
shrne příběhy z cest. Zazní také 
verše a písně. 
8. 4. v 17 h. Lidová architektu-
ra a krajina Českého středo-
hoří. Přednáší: Lukáš Pařízek. 
15. 4. v 18 h. Buddhismus / 
světová náboženství. Základ 
tvoří „čtyři ušlechtilé pravdy“ 
o utrpení.  Přednáší Mgr. Lenka 
Doležalová. Vstupné 30 Kč
18. dubna od 10 h. WORK-
SHOP FOTOGRAFIE I. 
/KRE-KNI. Jak nastavovat clo-
nu, čas a jak pracovat s digitální 
zrcadlovkou nebo i kompaktem. 
Přihlášky do 14. 4. 
20. 4. - 31. 8.  Máchovou sto-
pou 2015 / literární soutěž
22. 4. v 17 h. Michal Viewegh / 
autorský večer. Vstupné 30 Kč 

DĚTEM
10. 4. od 14 h. Máte filipa? Při-
pomeneme si Den vzdělanosti 
listováním v chytrých knihách 
a hlavně soutěžením.  Od 10 let.
27. 4. – 29. 4. od 14 h. Pohád-
kový týden s Ljubou Štíplovou 
– každý den nová pohádka. Pro 
mladší děti a jejich rodiče.

KVĚTEN
6. 5. v 17 h. Letnice. Květen 
plný kvítí / Jak promlouvá rok. 
Setkání s waldorfskou pedago-
gikou. Vstupné 70 Kč
13. 5. od 18 h. Noc literatury 
2015 / mezinárodní akce. Čtení 
z děl současných evropských 
autorů na netradičních místech. 
Vystoupí Jan Burian, Aleš Paří-
zek, Lukáš Fíla a další.

13. 5. v 17 h. Náboženství Číny 
/ světová náboženství. Přednáší 
Mgr. Lenka Doležalová. Vstup-
né 30 Kč
20. 5. v 17 h. Hledáme své 
předky / rodopisná přednáška.
26. 5. v 16.30 h. Když vypráví 
I. Fuchsová / Autorský večer.

DĚTEM
13. 5. od 14 h. Zahradničíme 
v knihovně. Odpoledne pro děti 
i jejich rodiče.

OSLAVY PŘIPOMENOU
VÝROČÍ ŘEKY OHŘE

LITOMĚŘICE BYLY NA HOLIDAY WORLD 

MODERNIZACE PODKROVÍ 
DIAKONIE POKRAČUJE

    Rekonstrukce podkroví farní budovy Českobra-
trské církve evangelické pokročila. Podkroví bude 
sloužit sociální službě Diakonie ČCE. Stavba je 
podpořena ze zdrojů Regionálního operačního pro-
gramu Severozápad v rámci projektu „Rekonstruk-
ce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním 
postižením“. 
   Nový prostor je již zateplený, má podlahu, ve-
stavěnou galerii, připravenou elektroinstalaci. Rodí 
se nové příčky, instalován bude výtah. Moderní a 
bezbariérový prostor posléze pojme více klientů. 
V jednom okamžiku zde bude možno poskytovat 
službu až 25 lidem. Stát by se tak mělo již ve druhé 
polovině roku. 
   „Cena stavby činí přibližně 7,2 milionu Kč,“ říká 
člen dozorčí rady Diakonie a farář ČCE Zdeněk Bár-
ta a dodává: „Budeme vděčni za jakýkoliv dar.“
                                                        Zuzana Hájková

JARMARK JARA V PARKU VÁCLAVA 
HAVLA. Druhý ročník Jarmarku jara se 
uskutečnil 21. března a opět nabídl originální 
výrobky tvůrčích lidí z Litoměřicka. Domácí 
pečené dobroty prodávaly nadšené děti. 

Foto: Eva Břeňová
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TIPY PRO VÁS

   S vlastním logem a jednotnou propagací 
přichází první ročník Litoměřického kultur-
ního léta. Město na realizaci akcí různého 
uměleckého žánru vyčlenilo milion korun. 
Oblast kultury tak byla nad rámec dosavad-
ních kulturních grantů a finanční podpory 
pěveckých a divadelních souborů znovu 
významně posílena. 
   Po loňském úspěchu Carminy Burany, 
tedy společném koncertu Teplické filhar-
monie a litoměřických pěveckých sborů, se 
i letos veřejnost může těšit na řadu dalších 
kulturních lahůdek, které se uskuteční pod 
hlavičkou Litoměřického kulturního léta,“ 
informoval místostarosta Karel Krejza.

   

Zhruba čtyřicet akcí města a jeho partnerů, 
jako jsou kulturní spolky, neziskové organi-
zace a různá zájmová sdružení, proběhne od 
května do září. Na program budou zařazeny 
Litoměřické svátky hudby, Litoměřická 
letní filharmonie, koncert pěveckých sborů 
s Teplickou filharmonií nazvaný Litoměřic-
ká operní noc a další veřejnosti již známé 
kulturní akce, stejně jako zcela nové pro-
jekty. Příkladem je festival Sunfest, kdy 

se představí mladé kapely nejen mladému 
publiku, nebo festival ohně a pohybu. 
   Koncept „Likulu“ (pracovní název pro-
jektu) je dlouhodobě diskutován v rámci 
pracovní skupiny, v níž se od roku 2012 
dobrovolně scházejí zástupci téměř všech 
kulturních subjektů působících na území 
města.  „Finální podobu předložíme nejprve 
komisi kultury, poté radě města a násled-
ně zastupitelstvu ke schválení,“ podotkla 
vedoucí odboru kultury, školství, sportu a 
památkové péče MěÚ Andrea Křížová. 
   Jednotnou grafiku projektu, včetně loga, 
navrhla Litoměřičanka Barbora Beranová. 

 Eva Břeňová 

LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO SLIBUJE ŘADU ZÁŽITKŮ

7. 4. – 24. 5. Zničené kostely 
severních Čech 1945–1989. 
Výstava představí severočeské 
sakrální památky zničené v le-
tech 1945 – 1989, existující 
dnes již jen na dobových fo-
tografiích. Vernisáž proběhne 
v úterý 7. dubna v 17 hodin.

Připravujeme:
13. - 17. 7. a 10. - 14. 8.  Letní 
týdenní muzejní dílna, kte-
rá nabídne výpravu do doby 
husitské. Zajímavé poznatky 
děti získají při poznávacích i 
tvořivých aktivitách doplněných 
výletem do okolí města. Více na 
www.muzeumlitomerice.cz.

HOSPODA 
U LETNÍHO KINA

16. 4.  Ukrajinský večer -  
koncert  indie-popové skupiny  
Zapaska. Od 20 h.  
22. 5. Ty syčáci (koncert). Od 
21 h.
22. – 23. 5. Hravý ostrov – naše 
radost (kulturně sportovní akce 
pro celou rodinu)  
23. 5. Zahájení sezony v let-
ním kině (filmová projekce 
začíná při západu slunce)
29. 5. Filmová projekce 
Více na : www.kinoostrov.cz  a  
www.modryznebe.cz

KONCERT PRO HOSPIC
,,Hudební směna pro hospic“ 
je název benefičního koncertu, 
který se uskuteční v pátek 10. 
dubna v sále hradu. Ve 14 hodin 
zahájí koncert hudební tělesa 
ZUŠ a celé odpoledne a večer 
bude patřit litoměřickým pěvec-
kým sborům, dětským i dospě-
lým. Na závěr vystoupí vokální 
projekt Appendix. Koncert 
organizuje litoměřická mládež, 
kterou spojuje ochota pomoc 
druhým a solidarita k hospici. 

VÝSTAVA V GALERII
Výstava AD GLORIAM DEI  
připomíná 130. výročí založení 
Diecézního muzea v Litomě-
řicích, což bylo pro záchranu 
mnoha uměleckých děl v se-
verních Čechách průlomové, a 
20 let jeho obnovené existence. 
Výstava potrvá do 19. dubna.

OBLIBA LITTLE STAR STOUPÁ

MUZEUM ZVE

    Skvělé pěvecké výkony za doprovodu živé ka-
pely a řadu emotivních chvil přineslo finále letoš-
ního 4. ročníku Little Star, tedy celorepublikové 
soutěže pěvecky nadaných dětí a mládeže, které 
se uskutečnilo 18. března v sále domu kultury.  
   Do soutěže organizované MKZ se přihlásila té-
měř stovka účinkujících z celé republiky. Z Čásla-
vi dokonce přijel na semifinále autobus 19 dětí i s 
fanoušky. Do finále se však nakonec probojovalo 
23 nejlepších.
   Vítězství si v kategorii A (do 10 let) odvezla 
do Prahy Káťa Jechová. V kategorii B (do 14 let) 
zvítězila Bára Blažková z Nové Role. Kategorii 
C (do18 let) vyhrála Karolína Kultová ze Rtyně 
v Podkrnoší. Vítězové obdrželi kromě jiného i 
odměnu v podobě čtrnáctidenního soustředění od 
společnosti Talent Company a právo vystoupit na 
hlavním podiu Litoměřického vinobraní.
   „Byli jsme svědky řady profesionálních vý-
konů,“ shodla se hvězdná porota, v níž usedli 

zpěvačky Ilona Czáková, Hana Křížková, Nikol 
Davídková a zpěváci Ben Cristovao, Petr Bende 
a Petr Vondráček. I oni vystoupili s vlastní písnič-
kou.                                                                (eva)

Litoměřice měly ve finále 17letou Věru Kmoníčko-
vou. Za skvělou show, kterou na podiu předvedla, 
získala Cenu sympatie.           Foto Eva Břeňová 

Vinařské Litoměřice 2015. V pátek 17. a v sobotu 18. dubna 
se v domě kultury a hradu uskuteční již třináctý ročník mezinárodní 
soutěžní a prodejní výstavy vín.  Loni dorazily ochutnat vína čtyři 
tisíce návštěvníků.                                                 Foto Eva Břeňová 


