
PROBÍHAJÍ ZÁPISY
DO PRVNÍCH TŘÍD
Ve dnech 3. a 4. února probíhají 

v Litoměřiích od 14 do 17 hodin 
zápisy dětí do 1. tříd všech základ-
ních škol pro školní rok 2016/2017. 

Do 1. tříd jsou zapisovány děti, 
které do 31. srpna 2016 dovrší 
šestý rok věku. Na přání rodičů 
se zapíší také ty, které dovrší šes-
tý rok věku v době od 1. září do 
31. prosince 2016. O jejich přijetí 
rozhodne ředitel školy na základě 
posouzení pedagogicko-psycholo-
gické poradny, o které musí rodiče 
sami požádat. K zápisu je nutno 
předložit rodný list dítěte. (ak)

ČTĚTE UVNITŘ
• Město má schválený rozpočet 

pro letošní rok (str. 2)
• Nemocnice chce vybudovat 

magnetickou rezonanci (str. 5)

Radniční zpravodaj
SLOVO STAROSTY

Velmi nás 
mrzí, že Tyršův 
most nemohl 
být zprovoz-
něn do konce 
roku 2015. Slib 
daný městu i 
veřejnosti in-
vestorem a do-

davatelem stavby nebyl naplněn. 
Což způsobilo komplikace řadě 
lidí a jejich rozhořčení je pochopi-
telné. Je třeba si však uvědomit, že 
město žádným způsobem nemů-
že ovlivnit průběh stavby. Snažili 
jsme se alespoň minimalizovat 
dopady na obyvatele. Například 
prosazením instalace provizorní 
lávky, kterou využívají pěší a cyk-
listé, což vůbec nebylo jednodu-
ché a znamenalo velký zásah do 
již připraveného projektu. Dále 
jsme jednali s archeology tak, 
aby nedošlo ke zpoždění stavby, 
účastnili se kontrolních dnů apod.

Doprava v Litoměřicích je již 
řadu měsíců komplikovaná. Pro-
sím však veřejnost o trpělivost. 
Nelze uspěchat rekonstrukci mos-
tu na úkor kvality. 

V Litoměřicích byla v posled-
ních měsících realizována řada 
projektů souvisejících s dopravou 
– od modernizace autobusového 
nádraží, horního vlakového ná-
draží, úpravy křižovatky v Neru-
dově ulici, úpravy přechodů pro 
chodce apod. K rekonstrukcím 
všech železničních mostů došlo v 
posledních měsících v celém re-
gionu. Realizace obdobných pro-
jektů přináší na přechodnou dobu 
komplikace. Výsledek však za to 
stojí.  Ladislav Chlupáč 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Další veřejné jednání měst-

ského zastupitelstva se usku-
teční ve čtvrtek 11. února od 16 
hodin v sále hradu. Jste srdečně 
zváni.

JEN PRAHA A BRNO PŘEDSTIHLY KINO MÁJ V NÁVŠTĚVNOSTI
Litoměřické kino Máj obsadilo v žebříčku návštěvnosti 

jednosálových kin čtvrté místo v  České republice. 
Předstihla ho pouze pražská kina Oko a Světozor a 
brněnské kino Scala. Žebříček zveřejnila v lednu Unie 
filmových distributorů ČR.

„Umístit se v  závěsu za městy jako Praha a Brno je 
pro nás skvělým výsledkem,“ neskrývá  radost ředitelka 
Městských kulturních zařízení Věra Kmoníčková. Na 966 
představení zavítalo loni v  Litoměřicích 62 tisíc diváků. 
Rekordní byl dosud z  tohoto pohledu rok 2010, kdy po 
digitalizaci kina zhlédlo nabízené filmy 57 tisíc lidí.

Loni byly z hlediska návštěvnosti největšími trháky filmy 
Padesát odstínů šedi, Mimoni a Star Wars. Letos se můžeme 
těšit na dvě předpremiéry – filmu Dvojníci a šestého dílu 
Básníků, kdy některé záběry byly točeny právě v Litoměřicích. 

Kino Máj prošlo v  poslední době kromě digitalizace 
i úpravou interiéru, která se týkala hlavně kinoka-
várny. Stále naléhavěji však vyvstává potřeba výměny 
čalouněných sedadel v sále, které po 15 letech dosluhují. 
Potřeba však bude 1,2 milionu korun, na což každoroční 
příspěvek města ve výši 500 tisíc  pro provoz zařízení 
s ročním rozpočtem 6,5 milionu korun nestačí. (eva)

SLIB NEBYL NAPLNĚN
Litoměřice se musely vyrovnat 

s  nepříznivou zprávou. Slib 
zástupců stavby, že Tyršův most 
zprovozní do konce roku 2015, 
nebyl naplněn. V polovině prosince 
stavbyvedoucí Jiří Vybíral prvně 
oficiálně informoval o tom, že 
řidiči musejí počítat se zpožděním.

Ještě 16. listopadu přitom byla 
veřejnost, město i jeho dopravní 
komise zástupci stavby ujišťována 
o tom, že doprava na most bude 
do konce roku vpuštěna. „Teprve 
následující dny ukázaly, že tomu 
tak nebude,“ vysvětluje Jiří Vybíral.   

Na otázku, zda při takto stavebně 
náročné a komplikované rekon-
strukci mostu nepočítá harmono-
gram prací s  časovou rezervou, 
Jiří Vybíral odpověděl kladně. 
„Časovou rezervu jsme měli. 
Ovšem ta již byla v  polovině lis-
topadu z  mnoha různých důvodů 
vyčerpána. Pokud by počasí bylo 
příznivé, stavbu bychom opravdu 
stihli dokončit,“ ujišťuje. 

Termín harmonogramu 
dokončení Tyršova mostu však 

dodavatel stavby zatím neporušil. 
Slova o tom, že doprava na most 
bude vpuštěna do konce letošního 
roku, totiž byla pouze slibem 
daným městu investorem a doda-
vatelem stavby, kteří předpokládali, 
že dokončovací práce by mohly být 
provedeny již za provozu.

Dle smlouvy uzavřené mezi in-
vestorem, kterým je Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (ŘSD), a doda-
vatelem stavby, tedy firmou EX 
Most, má být dílo dokončeno do 
18. března. Z posledního vyjádření 
tiskové mluvčí ŘSD  však vyplývá, 
že tomu tak nemusí být. „Zhoto-
vitel na lednovém kontrolním dni 
předložil aktualizovaný harmono-
gram prací, který posouvá termín 
zprovoznění silnice I/15 na Tyršově 
mostě do dubna za předpokladu 
vhodných klimatických pod-
mínek. Zdůvodněním jsou změny 
prováděných prací během výstav-
by, které nebylo možné předem 
předvídat,“  uvedla tisková mluvčí 
investora. (eva)

Více k tématu na straně 7

MÁME ŠANCI JÍT
EVROPĚ PŘÍKLADEM

Světová zdravotnická organi-
zace (WHO) připravuje na rok 
2017 evropskou konferenci mi-
nistrů na téma zdraví a udrži-
telného rozvoje. Mezi horkými 
kandidáty na hostitele je Praha. 
Jedním z měst, které může na-
bídnout doprovodný program 
pro část z více než 800 delegátů 
z 53 evropských zemí, je i Zdravé 
město Litoměřice. Příklady dob-
ré praxe si přijela přímo na místo 
prohlédnout Francesca Racioppi, 
expert na politiku životního pro-
středí a zdraví evropské centrály 
WHO v Kodani.     „Litoměřice 
patří v oblasti aktivit propagu-
jících zdraví a zdravé životního 
prostředí mezi nejúspěšněj-
ší města v ČR. Jeho aktivity by 
mohly být prezentovány jako 
velmi dobrý příklad nejen pro 
evropská města, ale i evropské 
země,“ uvedla Alena Šteflová, ve-
doucí kanceláře WHO v ČR, kte-
rá Dr. Racioppi  při její lednové 
návštěvě Litoměřic doprovázela.

Delegace navštívila například 
Základní školu U Stadionu, ka-
sárna Jiřího z Poděbrad a geo-
termální vrt, nebo Střelecký os-
trov, kde jsou instalovány prvky 
na cvičení. Francesca  Racioppi 
ocenila také systémový přístup 
města a způsob komunikace s 
veřejností a širokým spektrem 
partnerů. (tym)

Tyršův most z želetické strany na konci ledna. Zhotovitel stavby předložil 
aktualizovaný harmonogram prací, který posouvá zprovoznění mostu do 
dubna. Foto Ondřej Přecechtěl
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SPORTOVNÍM KLUBŮM
RADNICE POMŮŽE

  Některé sportovní oddíly, jako na-
příklad beachvolejbalisté, karatisté, 
boxeři, potápěči, postrádají kvalitní 
zázemí. Město jim chce vyjít vstříc a 
opravit pro jejich potřeby prázdnou 
budovu v  bývalých kasárnách Du-
kelských hrdinů. Zastupitelé proto v 
lednu schválili podání žádosti o do-
taci na revitalizaci objektu. Náklady 
jsou vyčísleny na zhruba 5,5 milio-
nu korun, přičemž 60% nákladů by 
mohlo být uhrazeno prostřednic-
tvím dotace v případě jejího schvá-
lení. (eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 2 RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Vedoucí majetkového odboru úřadu Václav Härting a vedoucí odboru územ-
ního rozvoje Venuše Brunclíková před řadou garáží, které město v letošním 
roce odkoupí. Foto Eva Břeňová 

ROZPOČET JE SCHVÁLENÝ
Nejvýznamnějším bodem zhruba šest hodin trva-

jícího prosincového jednání zastupitelstva bylo schvá-
lení rozpočtu města na rok 2016. Pro schválení hlaso-
valo 17 z celkem 26 přítomných zastupitelů. Podporu 
rozpočet nezískal od zastupitelů za hnutí ANO 2011 
(7 hlasů), Strany zelených (1 hlas) a KDU-ČSL (1).

Celkový objem příjmů dosahuje 408 milionů ko-
run. Výdaje jsou plánovány ve výši 433 milionů 
korun. „Schodek ve výši 25 milionů korun se bude 
v průběhu roku zásadně snižovat, a to až k nule. Do 
příjmů totiž budou zahrnuty dvě dotace výši 8,8 mi-
lionu korun na sociální služby a lesní plán, které jsou 
schváleny, ale rozhodnutí o jejich přidělení může být 
vydáno až v  roce 2016. A tak jako každý rok z hle-
diska opatrnosti podhodnocujeme příjmy z  daní 
a poplatků,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.  
Dalších zhruba 10 milionů korun představují finance, 
které nebyly utraceny v rozpočtu roku 2015. Byly tedy 
ušetřeny, staly se úsporami let minulých a snižují výši 
schodku.

„Skutečný schodek rozpočtu roku 2016 po 
zohlednění těchto skutečností představuje částku 
zhruba 7 milionů korun, což je na úrovni 1,5 procen-
ta rozpočtu. Ze zkušeností posledních deseti let jsem 
přesvědčen, že na konci roku 2016 bude rozpočet i 
díky vyšším předpokládaným příjmům z  daní a 
poplatků vyrovnaný,“ dodal místostarosta.

Rozpočet počítá jak se zajištěním běžného provozu 

města, tak i s výdaji na investice. Z celkových výdajů 
ve výši 433 milionů korun představují výdaje na in-
vestice 76 milionů korun. Za zmínku stojí například 
plánovaný nákup nemovitého majetku v kasárnách 
pod Radobýlem (za 15,5 milionu korun), kde by 
následně město chtělo požádat o dotaci na vybu-
dování tzv. prostupného sociálního bydlení. Z dalších 
investičních akcí lze zmínit novou vzduchotechniku 
a důležité vybavení pro domov seniorů za 1,1 mil. Kč 
nebo opravu vzduchotechniky a klimatizace domu 
kultury (2,3 milionu korun). Za významné lze zcela 
jistě považovat i investiční podporu města do ro-
zvojové oblasti Miřejovické stráně s připravenými 
projekty pro komunikace v ulicích Jasanová a Aká-
tová v celkové hodnotě 13,5 mil. Kč a příspěvek pro 
nemocnici na nákup nového přístrojového vybavení 
ve výši 14,5 mil. Kč. Město bude realizovat i mnoho 
dalších drobných rekonstrukcí, modernizací a počítá 
se spoluúčastí na dalších projektech. 

Rozpočet na rok 2016 potvrzuje opět dlouhodobou 
základní zásadu hospodaření města – přebytkový 
provozní rozpočet (pro rok 2016 ve výši + 48,5 mil. 
Kč), který umožňuje další rozvoj města. Přebytek 
běžného rozpočtu z větší části pokrývá investice roku 
2016 a spolu se započtením kapitálových příjmů roku 
2016 tak v konečném důsledku není nutné výrazným 
způsobem čerpat z finančních rezerv města, které se 
dlouhodobě daří držet na úrovni převyšující částku 
100 milionů korun. (eva)

MĚSTO KOUPÍ V KASÁRNÁCH OBJEKTY ZA 15 MILIONŮ

Město Litoměřice koupí od Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
několik objektů v  areálu bývalých kasáren pod 
Radobýlem. Investici ve výši 15,4 milionu korun 
již schválili zastupitelé. Město tak do svého ma-
jetku získá administrativní a ubytovací budovu 
sestávající ze tří budov, objekt cihlové garáže, 
objekt čtyř velkých halových garáží a pozemek 
pod výdejnou PHM. Tělocvičnu s  veškerým 
zázemím, včetně šaten v účetní hodnotě 3,5 mi-
lionu korun, sklady, přístřešky ESO, trafostanici, 
administrativní budovu, sklad a výdejnu PHM 
(v hodnotě 7 milionů korun) pak do svého ma-
jetku získá bezúplatným převodem.

„Hodnota majetku je výrazně vyšší, než za kolik 
ho pořídíme,“ upozornil místostarosta Karel Kre-
jza s tím, že je třeba s ohledem na rozvoj této výz-
namné lokality s obrovským potenciálem hledět 
na mnoho let dopředu. „Pokud se postupně 
nebudeme snažit získat do majetku města ucelené 

území, jen těžko zajistíme jeho komplexní roz-
voj a postup do další etapy projektu budoucího 
využití bývalých kasáren,“ dodal Karel Krejza. 

První etapou má představitel města na mysli 
fakt, že již proběhla architektonická soutěž o 
ideový návrh budoucího využití kasáren pod 
Radobýlem. „Ve chvíli, kdy bude město vlastnit 
nejen pozemky, ale i budovy, což se v první fázi 
alespoň ve středové části areálu zřejmě podaří, 
můžeme s vítězem architektonické soutěže začít 
pracovat na realizaci studie budoucího využití,“ 
upozornila vedoucí odboru územního rozvoje 
Venuše Brunclíková. Vzniknout zde má kromě 
jiného bydlení pro zhruba dvě tisícovky obyvatel 
s veškerým zázemím a potřebnými službami. 

Které objekty a jak konkrétně budou využity, 
v  tuto chvíli ještě není rozhodnuto. „V případě 
některých objektů město zřejmě požádá o 
demoliční výměr, stav jiných je však natolik 

dobrý, že mohou být po provedení drobných 
stavebních úprav okamžitě využívány,“ konsta-
toval vedoucí majetkového odboru městského 
úřadu Václav Härting. V tuto chvíli již například 
registruje zájem o pronájem zdejších garáží nebo 
o odkoupení ESO přístřešků. Zájem mají i spor-
tovci o pronájem tělocvičny a jejího zázemí. 

Nejistý však zůstává osud horní části kasáren.  
Za minimální kupní cenu 26 milionů korun ji 
v těchto dnech znovu nabízí k prodeji ÚZSVM. 
Tímto způsobem již například bylo v minulosti 
prodáno venkovní sportoviště. Jiné budovy zase 
stát převedl státním institucím. Páteřní komu-
nikaci vedoucí kasárnami, která umožní jejich 
propojení s  plánovanou západní komunikací 
vedoucí z mostu Generála Chábery, město zdar-
ma získalo od státu již před lety díky iniciativě 
tehdejšího senátora Alexandra Vondry.

Eva Břeňová 

Do svého majetku město získá i tzv. ESO přístřešky. Samotné přístřešky však 
potřebovat nebude. Počítá proto s tím, že je odprodá. Zájemci se již nyní 
ozývají. Foto Eva Břeňová

SOUD  VYZVAL
STRANY K DOHODĚ

Okresní soud v  Litoměřicích na 
svém jednání, které se uskutečnilo 
14. ledna a týkalo se  sporu zastupite-
lů ANO a radnice, vyzval obě strany 
k dohodě. Předmětem sporu je nezve-
řejnění povolebního komentáře zastu-
pitelů za Hnutí ANO 2011 v Radnič-
ním zpravodaji. Podle rady města byl 
komentář příliš dlouhý a za hranicí 
etiky. Podle ANO nikoliv.

Soud bude pokračovat v  březnu 
v  případě, že obě strany nenaleznou 
vzájemně přijatelný kompromis. (eva) 
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Oprava lávky a teplovodu byla stavebně nejnáročnější částí první etapy 
rekonstrukce sídliště, která se dostává do závěrečné fáze. Foto Eva Břeňová 

MĚSTO ŽÁDA O DOTACI NA DRUHOU 
ETAPU REGENERACE SÍDLIŠTĚ

Regenerace panelového sídliště 
Pokratice pravděpodobně bude 
pokračovat. První z  celkem pěti 
etap projektu se chýlí ke konci. 
V  prosinci zastupitelé schválili 
podání žádosti o dotaci na real-
izaci druhé etapy, a to opět z pro-
gramu Ministerstva pro místní 
rozvoj. 

Celkové náklady druhé etapy 
byly vyčísleny na 6 milionu korun, 
přičemž město požádalo MMR 
o 4 miliony korun. Zbývající 
dva miliony má připraveny v  již 
schváleném  rozpočtu pro letošní 
rok. „Pokud bude dotace schvá-
lena, k  realizaci pravděpodobně 
přistoupíme ve druhé polovině 
letošního roku,“ informoval 
místostarosta Václav Červín.  

Revitalizace se má tentokráte 
týkat okolí domů Pokratická 50, 
52, 54, 56 a U Kapličky 6, 7, 8, 
9. V  projektu jsou zohledněny i 
názory a požadavky, které vzešly 
z  ankety mezi obyvateli této lo-
kality, uskutečněné na přelomu 
listopadu a prosince. Svůj názor 
následně ústně vyjádřily i zhru-
ba dvě desítky lidí, které se 30. 
listopadu setkaly s architektem 
a zástupci města při procházce 
dotčeným územím. Na změny 
se těší. „Věřím, že se zde zlepší 
kultura bydlení a žití. Rád bych 
však, aby tento krok nastartoval i 
změny v systému parkování,“ uv-
edl jeden z  účastníků procházky 
Václav Píza. Změny v  parkování 
na území revitalizovaném v první 
a druhé etapě však řeší až třetí 

etapa.
„Ve druhé etapě projektu jsou 

navrženy úpravy stávajících 
povrchů a budování nových 
pěších tras dle návrhů veřejnosti, 
stavební úpravy vedoucí ke 
zvýšení bezpečnosti chodců, 
včetně bezbariérového řešení, 
dále revize a doplnění nového 
osvětlení, například u přechodů 
a přechodových míst, obnova 
zeleně, řešení sběru komunálního 
a separovaného odpadu, osazení 
mobiliáře a podobně,“ informov-
ala Dana Svobodová z  odboru 
územního rozvoje městského 
úřadu.  

V těchto dnech finišující 
první etapa se týká  především 

okolí Pokratického potoka a 
pěší trasy za objekty ulice Al-
fonse Muchy.  Součástí je  nové 
odpočinkové místo s  herními 
prvky,  nový mobiliář,  úpra-
vy  stávající komunikace, 
chodníků a výsadba nové zeleně. 
„Stavebně nejnáročnější  je  opra-
va lávky u teplovodu,“ dodal 
stavební technik odboru Ladislav 
Pošík.

Problematika regenerace 
sídliště byla analyzována a roz-
pracována studií již v  roce 2004. 
V  uplynulých letech však nebyly 
vypsány vhodné dotační tituly. 
Situace se změnila až v roce 2015 
a Litoměřice šanci na získání dot-
ace využily.  (eva)

PŘIPRAVENA JE I ŘADA MENŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ 
Kromě realizace druhé etapy regenerace 

pokratického sídliště jsou však v rozpočtu města  
vyčleněny finance i na další investiční akce. 
Dojde k výstavbě zcela nových komunikací, 
rekonstrukci stávajících, na řadu přijdou další 
opravy chodníků. 

DVĚ NOVÉ KOMUNIKACE PRO 
MIŘEJOVICKOU STRÁŇ

Nejvýznamnější investicí je v  tomto ohledu 
výstavba dvou zcela nových ulic na Miřejovické 
stráni. V  rozpočtu města je připraveno 9 
milionů korun na stavbu ulice Jasanová a 
4,5 milionu korun na ulici Akátová. Rozvoj 
Miřejovické stráně se tak dostává do další fáze 
poté, co se městu podařilo získat do svého ma-
jetku pozemky potřebné pro stavbu veřejných 
komunikací, která by měla být zahájena zhruba 
v  polovině roku. Dokončena pak v  letošním 
roce bude i loni zahájená oprava pokratických 
ulic Mlýnská a Skalická, jež si vyžádá 400 tisíc 
korun. O 300 tisíc více pak bude stát oprava Ka-
pucínské ulice. 

BEZBARIÉROVÝCH SILNIC 
A CHODNÍKŮ OPĚT PŘIBUDE

Necelých 200 tisíc korun si vyžádá stavba nové-
ho chodníku před Družbou, s níž budou souviset 
i drobnější změny v parkování. Dalších 800 tisíc 

korun je určeno na stavbu nových chodníků na 
sídlištích a opravu vyšlapaných částí vedoucích 
podél panelových domů. „Pokračovat chceme i 
v dalším budování bezbariérových přístupů, na 
což je i pro letošek vyčleněno půl milionu ko-
run,“ dodal stavební technik odboru územního 
rozvoje Václav Blecha. Jak upozornil, hlavní 
páteřní tahy od Pokratic až k  dolnímu vla-
kovému nádraží již mají bezbariérové přístupy. 
Na řadu tak přicházejí i vedlejší komunikace. 
Projekt bezbariérovosti město postupně reali-
zuje ve spolupráci s  organizacemi sdružujícími 
zdravotně handicapované osoby již deset let. 
Bezpečí chodců se zvýší i na konci Tyršova mos-
tu směrem k  Želeticím. Bezbariérový přechod 
pro chodce zde totiž bude nasvícen (240 tisíc 
Kč). 

LETNÍ KINO POTŘEBUJE 
ROZSÁHLEJŠÍ OPRAVY

Na opravy veřejného osvětlení v  ulicích 
Liškova, Karolíny Světlé a na sídlišti Kocanda 
letos půjde rovný milion korun. Celkem 600 
tisíc korun si pak vyžádají opravy dětských 
hřišť a nákup nového vybavení. Více než 200 
tisíc korun je určeno na opravu fasády, schodů 
a podesty u hřbitova. Na stavební úpravy 
letního kina zatím neupřesněného rozsahu je 

vyčleněno 200 tisíc korun. „Letní kino by však 
potřebovalo výraznější finanční injekci, proto se 
poohlížíme po vhodném dotačním titulu, který 
by nám umožnil realizovat opravy rozsáhlejšího 
charakteru,“ podotkla v  té souvislosti vedoucí 
odboru územního rozvoje městského úřadu 
Venuše Brunclíková.

KANALIZACE V ŽELETICÍCH 
BUDE DOKONČENA

Další významnou položkou v  rozpočtu od-
boru územního rozvoje představují náklady na 
dokončení stavby kanalizace v Želeticích ve výši 
5,4 milionu korun. Dešťová kanalizace pak bude 
budována i v Pokratické ulici, a to ve směru od 
Hlinné do Litoměřic. Jde o společnou akci rea-
lizovanou ve spolupráci se Správou a údržbou 
silnic a Severočeskou vodárenskou společností, 
kdy podíl města dosahuje 600 tisíc korun, včetně 
stavby chodníku.

Pokračovat má i další doplňování městského 
mobiliáře. Na žádost veřejnosti přibudou lavičky 
v okolí Jiráskových sadů, stejně jako na pro-
stranství před autobusovým nádražím, kam mají 
být instalovány i stojany na kola.

Další statisíce korun jsou určeny na opravy a 
revize lávek, opravu parkánového zdiva, kašny, 
zprovoznění nefunkčních vpustí apod. (eva)

DĚKUJEME
ZA RYCHLÉ JEDNÁNÍ

V  uplynulé době, kdy v  rámci 
Litoměřic byla a dosud je 
rozpracována řada stavebních 
akcí, obyvatelé Školní ulice 
v  Pokraticích dopisem doplněným 
fotodokumentací požádali 
prostřednictvím starosty pana 
Ladislava Chlupáče o opravu 
chodníku ve Školní ulici. Město 
Litoměřice se s  tímto požadavkem 
vypořádalo více než dobře. Ve 
dnech 3.12. až 22.12. 2015 provedlo 
opravu zmíněného chodníku 
v  jeho celé délce cca 200 metrů 
položením nové dlažby a současně 
zrekonstruovalo zastaralé pouliční 
osvětlení. A tak mohli občané ke 
své spokojenosti již o vánočních 
svátcích vykročit po novém 
chodníku, za což městu vřele děkuji.

Tato věc má však i stinné stránky, 
o kterých je třeba při této příležitos-
ti se zmínit. Když napadnou první 
asi 2 cm sněhu a netvoří se náledí, 
bylo by dobré uvážit, zda je nezbyt-
né okamžitě použít posypové hmo-
ty, tj. ostrý štěrk se solí, což značně 
komplikuje chůzi a je příčinou i 
dalších problémů. V  tom případě 
by jistě bylo dostačující tak malou 
sněhovou vrstvu sněhu jen vymést.

Další neduh, a to závažnější, spočí-
vá v tom, že chodník ve Školní ulici 
využívají i tzv. občané „psovodi“ z ulic 
okolních. Jsou velmi časté případy, 
kdy jejich pejsek na místě vykoná 
svoji tělesnou potřebu a jeho majitel 
se ani nenamáhá uklidit. Když tento 
stav bude pokračovat, bude nezbytné 
přijmout ve spolupráci s  městskou 
policií odpovídající opatření.

Za obyvatele Školní ulice
JUDr. Vladimír Fejt 



OTÁZKA PRO ....

VZROSTOU VÝRAZNĚ
PLATY ÚŘEDNÍKŮ? 
Na prosincovém jednání zastupite-

lů zazněl ze strany opozičních zastu-
pitelů kritický příspěvek, ve kterém 
uvedli, že mzdy zaměstnanců města 
vzrostou o 19 procent. Tajemníka 
městského úřadu Milana Čigáše jsme 
se proto zeptali, zda-li tomu tak je.

„Jednalo se o nepochopení údajů, 
které byly na místě zastupitelům vy-
světleny vedoucí ekonomického od-
boru Ivetou Zalabákovou. Rozdíl mezi 
údajem ve schváleném rozpočtu pro 
rok 2015 a rokem 2016 je způsoben ze-
jména tím, že v prvotním schváleném 
rozpočtu pro rok 2015 nebyly zahrnu-
ty výdaje na mzdy související s výko-
nem agend odboru sociálních služeb 
a zdravotnictví, které jsou kompletně 
financovány dotacemi od státu. Pro rok 
2016 činí tento výdaj zhruba 6 milionů 
korun a je už součástí prvotního schvá-
leného rozpočtu. Ovšem zatím pouze 
na straně výdajů města, neboť dokud 
neobdržíme rozhodnutí o dotaci, mu-
síme tyto mzdy předfinancovat z vlast-
ních zdrojů města. Mzdy zaměstnanců 
vzrostou, ale jen o 3 %, což je dáno 
rozhodnutím vlády o tarifním zvýšení 
platů státním zaměstnancům.“

Kolik zaměstnanců městský úřad 
vlastně má?

„Náš úřad zaměstnává 175 kolegyň 
a kolegů. Když se podívám, z pohledu 
vzdělání, máme na našem úřadě 75 ko-
legyň a kolegů, kteří mají vyšší odborné 
nebo vysokoškolské vzdělání. Na dvě 
desítky dalších si své vzdělání zvyšuje 
na některé z českých vysokých škol či 
vyšších odborných škol. Z pohledu per-
sonálního manažera se jedná o velký 
odborný a lidský potenciál.“

Ovšem litoměřický úřad nevyko-
nává správu pouze pro Litoměřice.

Náš litoměřický správní obvod za-
hrnuje 59 tisíc obyvatel a 40 obcí. Je to 
velký a rozmanitý obvod. Pro srovnání 
lovosický správní obvod zahrnuje 28 
tisíc obyvatel a na 32 obcí a roudnický 
32 tisíc obyvatel a 33 obcí. Z bývalého 
litoměřického okresu podporujeme ten 
největší celek. Je to pro nás velká výzva 
a zároveň i závazek.“ (eva)
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První výstavní akcí v tomto roce, pořádanou společností 
Zahrada Čech, bude v dubnu opět jarní tržnice. 
Předcházet jí bude výstava drobného zvířectva určená 
hlavně dětem.  Foto Eva Břeňová

ÚŘAD KOUPÍ PRVNÍ ELEKTROMOBIL 
Milion korun navíc dorazil na 

konci prosince loňského roku na 
účet města Litoměřice. Rozhod-
nutím Vlády ČR totiž dostanou 
města, na jejichž katastru leží 
úložiště radioaktivního odpadu, 
o milion korun více než v  letech 
předchozích. Pro Litoměřice, 
v jejichž blízkosti leží úložiště nízko 
a středně radioaktivního odpadu, 
to znamená, že místo dosavadního 
příspěvku ve výši 3 milionu korun 
budou ročně dostávat miliony čtyři.

Příspěvek bývá vždy využit na 
projekty prospěšné životnímu 
prostředí. „Například na podporu 

alternativních zdrojů energie, 
výstavbu nových podzemních 
kontejnerů, ale i na rozvoj ekologické 
výchovy ve školách,“ nastínil 
oblasti jeho využití vedoucí odboru 
životního prostředí městského 
úřadu Pavel Gryndler. V  letošním 
roce však za něj chtějí Litoměřice 
kromě jiného pořídit pro potřeby 
úřadu i vůbec první elektromobil. 
Tedy vozidlo, jehož nákup sice 
stojí více, ale nehlučí, nezatěžuje 
životní prostředí emisemi a provoz 
je výrazně levnější. Město je totiž 
v  ČR výrazným propagátorem 
energeticky úsporných koncepcí a 

loni uspořádalo v kraji vůbec první 
festival elektromobility. 

Provoz úložišť je hrazen v  sou-
ladu s  atomovým zákonem z  tzv. 
jaderného účtu, do něhož přispívají 
všichni původci radioaktivních 
odpadů. Z  téhož účtu dostáva-
jí příspěvky kromě Litoměřic 
i Rouchovany a Jáchymov. 
V  Litoměřicích, pod nedalekým 
vrchem Bídnice, v  hloubce asi 80 
metrů, se nachází úložiště nízko a 
středně radioaktivních odpadů. Jde 
o tzv. institucionální odpady, které 
vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, 
zemědělství či výzkumu. (eva)

DÍTĚ DO JEDNOHO ROKU NEPLATÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
Za dítě do jednoho roku, které se narodí po 1. 

lednu 2016, nemusí v  Litoměřicích rodič platit 
poplatek za komunální odpad, který činí 498 korun 
ročně. Roz-hodli o tom zastupitelé, kteří schválili 
nové znění vyhlášky o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Tímto krokem naplnili jeden z bodů Koncepce 
prorodinné politiky města Litoměřice. Rodiče o os-
vobození od poplatku žádat nemusejí, údaje si zjistí 
pracovníci úřadu. Kromě toho vyhláška osvobozuje 
od placení poplatku i děti umístěné v dětských do-
movech a zařízeních výchovné péče, seniory v domo-
vech pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
umístěné v domově se zvláštním režimem. „V jejich 
případě reagujeme na novelu zákona, která toto 
osvobození stanoví,“ upřesnila Martina Skoková 

z právního úseku městského úřadu. 
Dále zastupitelé schválili novou vyhlášku o záka-

zu kouření na všech veřejně přístupných dětských 
hřištích a sportovištích a ve vnitřních prostorách bu-
dov určených pro pořádání sportovních, kulturních 
a společenských akcí určených osobám mladším 
osmnácti let (například mikulášské besídky, dětské 
karnevaly apod.)

Naopak zastupitelé neschválili úpravu vyhlášky 
o zákazu požívání alkoholických nápojů na vy-
braných veřejných prostranstvích. Návrh rozšiřoval 
počet míst, kde je konzumace alkoholu zakázána, o 
všechna veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště.  
Navržená úprava byla reakcí na stížnosti obyvatel 
města, jež poukazovali na problematické chování, 
kterého se na dětských hřištích dopouští dospívající 
mládež v hojné míře zde konzumující alkohol.

Vyhláška byla stažena z programu k dopracování 
poté, co se mezi zastupiteli rozpoutala diskuse.  
„Chceme zakazovat rodičům koupi piva v hospůdce 
u letního kina, v jejímž těsném sousedství je veřejně 
přístupné dětské hřiště?“ ptal se například zastupitel 
Petr Panaš. Podle zastupitele Petra Urbánka by zase 
úprava vyhlášky měla zohlednit stav na parkánech. 
V jejich případě však zastupitelé budou muset zvážit, 
zda je ponechají na noc uzamčené, s  provozním 
řádem, kde vyhlášky neplatí, nebo změní jejich 
statut na veřejné prostranství. V takovém případě se 
však již parkány nebudou smět v noci zamykat.

Zastupitelé se zabývali i vyhláškou o místním 
poplatku ze psů. V  jejím případě se však jednalo 
pouze o zpřesnění znění, které povinnosti majitele 
psa ve vztahu k poplatku nemění. (eva)

DODATEK KE SMLOUVĚ
NEPOŠKOZUJE ZÁJMY MĚSTA

Zastupitelé schválili nové znění nájemní smlouvy 
na výstaviště Zahrada Čech. Důvodem byla aktualiza-
ce smluvního vztahu z roku 2011, a to s ohledem na 
současné potřeby a aktuálně platnou účetní a daňovou 
legislativu. Aktualizace smlouvy tedy neznamená, že 
městu klesnou příjmy z výstaviště.  Ty naopak stoupají.

„Příjem města z pronájmu výstaviště se z původních 
4,4 milionu korun ročně zvýšil na současných 4,8 mi-
lionu korun (bez DPH), což je o 400 tisíc korun ročně 
více do pokladny města,“ poukázala na aktuální údaje 
vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Iveta 
Zalabáková. 

Aktualizaci smlouvy doporučili městu auditoři i 
jeho konzultanti. V souladu s doporučeními například 
není v  aktualizované smlouvě obsažen odkaz na pů-
vodní podnikatelský záměr nájemce výstaviště. Pevný 
závazek obsažený v něm o vložení desetimilionového 
vkladu soukromé firmy do nově vytvořené společnosti 
s městem Litoměřice, již byl naplněn.  Pokud by zmín-
ka o něm zůstala v původní podobě, hrozila by městu 
povinnost vrátit partnerovi tento vklad (pravděpodob-
ně i s úroky) v případě ukončení nájemního vztahu. 

Další změny jsou kosmetické s minimálními finanč-
ními dopady pro obě strany. „Nové znění zpřesňuje po-
vinnosti a práva obou stran, vyjasňuje účtování jednot-
livých účetních operací a podle vyjádření odborníků je 
nová smlouva pro město Litoměřice minimálně stejně 
výhodná, pravděpodobně však výhodnější než bylo 
původní znění,“ ujistil místostarosta Karel Krejza. To 
se však nedomnívají zastupitelé za Hnutí ANO, podle 
nichž město přijde o desítky milionů korun a podali na 

město Litoměřice trestní oznámení. Podle radnice   je 
však takové tvrzení nesmyslné a ryze účelové s cílem 
dále poškozovat dobré jméno města i společnosti.

Vedení radnice je přitom v  době, kdy celorepubli-
kově obor výstavnictví upadá, s fungováním Zahrady 
Čech spokojeno. „Nájemce plní své povinnosti vůči 
městu řádně a včas. Výrazně se zintenzivnila rychlost 
a kvalita obnovy městského majetku. V době, kdy na-
příklad město Brno kupuje od německé firmy brněn-
ské výstaviště, jsme rádi, že naše výstaviště si drží svoji 
úroveň,“ dodal radní Lukas Wünsch. (eva)



AMY JE PRO LITOMĚŘICE PRVNÍM MIMINKEM
První miminko roku 2016 na Li-

toměřicku se narodilo v  Městské 
nemocnici v Litoměřicích. V 6.50 
hodin prvně spatřila svět se svý-
mi 49 centimetry a téměř třemi 
kilogramy Amy. Téhož dne zde 
přišla na svět další holčička a po 
ní i chlapeček. Amy a jejím šťast-
ným rodičům přišli v  nemocnici 
přát štěstí a předat na památku 
zlatý řetízek s  přívěskem zástup-
ci nemocnice v  čele s  předsedou 
správní rady Radkem Lončákem, 
členem správní rady Vladimírem 
Kestřánkem a manažerkou pro 
nelékařské a zdravotnické obory 
Lenkou Kalábovou. 

„Holčičku jsme si moc přáli,“ 

přiznala maminka, osmnáctiletá 
Aneta Ofnerová z  Litoměřic. Její 
partner Ladislav Tirpák spokoje-
ně souhlasil. „Už se moc těšíme 
na naše společné bydlení v  Bro-
zanech nad Ohří, kam se budeme 
stěhovat již za několik dní,“ nastí-
nil plány mladé  rodiny novope-
čený tatínek.

V roce 2015 se v  litoměřické 
porodnici narodilo 671 mimi-
nek, z  toho 356 chlapečků a 315 
holčiček. Nejčastějším jménem 
chlapeckým jménem byl Adam, 
kterého následovali Jan, Vojtěch a 
Jakub. Z dívčích jmen se nejvíce 
líbila Anna, Barbora, Veronika a 
Amálie. (eva)

NEMOCNICE USILUJE O MAGNETICKOU 
REZONANCI, MĚSTO JÍ PŘISPĚJE 

Vedení Městské nemocnice 
v  Litoměřicích podniká kroky 
vedoucí k  dalšímu rozvoji kva-
lity a rozsahu poskytování 
zdravotních služeb. Zastupitelé 
tuto snahu podpořili tím, že 
v rozpočtu města pro letošní rok 
schválili investiční příspěvek to-
muto zdravotnickému zařízení, 
které je jeho příspěvkovou or-
ganizací, ve výši 14,5 milionu 
korun. Jak bylo v  komentáři při 
jednání o rozpočtu města ve-
dením nemocnice objasněno, 
v prvé řadě je finanční příspěvek 
určen na vybudování zcela 
nového pracoviště magnetické 
rezonance (MR). 

Pro pacienty i pro zdravot-
nický personál by znamenalo 
nové pracoviště MR zvýšení 
dostupnosti a kvality diag-
nostické péče. Pacienti by již 
nebyli nuceni dojíždět za tímto 
vyšetřením do Ústí nad Labem, 
Teplic nebo do Prahy. „Vybu-
dováním pracoviště magnetické 
rezonance by výrazně stoupl 

komfort pro pacienty v lůžkové 
i ambulantní péči, zároveň by 
se výrazně zkrátil diagnostický 
proces a snížily náklady na do-
pravu,“ upozornil předseda 
správní rady nemocnice Radek 
Lončák. Velmi výrazně by se 
také snížily náklady nemocnice 
na extramurální péči hospita-
lizovaných pacientů (vysvětlení: 
extramurální péče je péče 
poskytnutá pacientovi v době 
trvání jeho hospitalizace jiným 
subjektem, než ve kterém je pa-
cient hospitalizován).

Náklady na vybudování 
pracoviště MR jsou vyčísleny 
zaokrouhleně na 29 milionů ko-
run, z čehož 14,5 milionu korun 
je nemocnice připravena uhra-
dit ze svého. „Přestože konečný 
výsledek hospodaření budeme 
znát, po ověření účetní závěrky 
auditorem, až v průběhu března, 
je možné  již v této chvíli konsta-
tovat, že nemocnice je v dobré 
finanční situaci, a může se tak 
i nadále rozvíjet,“ ujistil Radek 

Lončák. Včetně této finanční 
spoluúčasti plánuje nemocnice 
v  roce 2016 uvolnit z  vlastních 
zdrojů investiční prostředky ve 
výši 20 – 21 milionů korun.

Zda bude snaha nemocnice 
o vybudování pracoviště mag-
netické rezonance korunována 
úspěchem, však záleží na postoji 
nejen Ministerstva zdravotnic-
tví ČR, ale zejména zdravotních 
pojišťoven. Jednání ještě nejsou 
u konce.

Pokud by však jednání nedo-
padla pro Litoměřice příznivě, 
nemocnice příspěvek zřizovatele 
využije na neméně významné 
projekty modernizace a zhod-
nocení majetku. Příkladem je 
rekonstrukce stanice C interního 
oddělení s předpokládanými 
náklady ve výši 6 milionů ko-
run, další etapa modernizace 
stravovacího provozu v hodnotě 
zhruba 7 milionů korun a nákup 
nového sanitního vozu za cca 1,5 
milionu korun. (eva)

NEMOCNICE SI VEDE EKONOMICKY DOBŘE, UKÁZAL ŽEBŘÍČEK
Úspěchem opět skončila pro Městskou nemoc-

nici v Litoměřicích celostátní srovnávací anketa 
neziskové organizace HealthCare Institute (HCI). 
Ta každoročně v  rámci projektu Nemocnice ČR 
hodnotí jak spokojenost ambulantních a hospi-
talizovaných pacientů a spokojenost zaměstnanců 
nemocnic, tak i finanční zdraví hodnocených 
subjektů. Výstupem projektu jsou žebříčky nabíze-
jící srovnání českých a moravských nemocnic. 

„Opět jsme bodovali ve všech zmíněných 
oblastech. V  rámci konkurence všech českých 
a moravských nemocnic jsme obsadili u spo-
kojenosti zaměstnanců 17. příčku, v  hodnocení 
ambulantních pacientů 58. místo a hodnocení 
hospitalizovaných osob nám přineslo 42. pozici,“ 
zhodnotil člen správní rady a ředitel pro zdra-
votní péči nemocnice Leoš Vysoudil. Výsledky 

v  těchto oblastech jsou víceméně srovnatelné 
s  předchozím rokem, výraznějšího zlepšení ne-
mocnice dosáhla v hodnocení hospitalizovaných 
pacientů, kde si oproti loňsku polepšila o 13 pozic.

Jako tradičně nemocnice dosáhla výborných 
výsledků v rámci Ústeckého kraje. „Ve všech třech 
zmíněných oblastech jsme dosáhli na druhé mís-
to,“ zhodnotil předseda správní rady a výkonný 
ředitel Radek Lončák a dodal, že stejně dobrého 
umístění, tedy na pomyslných stupních vítězů, 
nemocnice dosáhla i v  loňském roce. „Za výz-
namné považuji naše zlepšení v hodnocení spo-
kojenosti ambulantních pacientů z 3. na 2. místo, 
kde jsme začali, mimo jiné, systematicky pracovat 
na zlepšení prostředí čekáren i prostor vybraných 
ambulancí,“ uvedl Radek Lončák konkrétní 
výsledky a příklady realizace loňského roku.

Samostatnou z hodnocených oblastí, též spada-
jících pod projekt HCI Nemocnice ČR, je finanční 
zdraví nemocnic. To se, na rozdíl od spokojenosti, 
která pracuje s údaji z roku 2015, vztahuje k roku 
2014 a není hodnocena anketním průzkumem, ale 
vyhodnocením statistických a ekonomických dat. 
„Mezi nemocnicemi zřízenými městy a obcemi 
jsme v  oblasti finančního zdraví skončili čtvrtí 
z celé ČR. Je to výborný výsledek svědčící o dobré 
ekonomické kondici nemocnice,“ vyjádřil spoko-
jenost ředitel pro ekonomiku a provoz a člen SR 
Vladimír Kestřánek.

Do šetření Nemocnice v ČR se letos zapojilo 429 
hospitalizovaných, 205 ambulantních pacientů a 
288 zaměstnanců litoměřické nemocnice. 

Naděžda Křečková, oddělení marketingu, 
vnitřního auditu a kvality nemocnice

PLATY VZROSTLY 
O pět procent vyšší platy mají 

od 1. ledna všichni zdravotníci 
zaměstnaní v  litoměřické nemoc-
nici. Nemocnice tak postupovala 
v  souladu s říjnovým nařízením 
vlády. Navýšení o pět procent 
má zajistit vyšší motivaci zdra-
votnického personálu a zamezit 
případnému odlivu pracovníků 
mimo segment zdravotnictví. 

„Nyní jednáme se zdravotními 
pojišťovnami o zohlednění to-
hoto nárůstu osobních nákladů 
v  úhradách zdravotní péče 
v  následujících obdobích,“ popsal 
aktuální stav Vladimír Kestřánek, 
člen správní rady a ředitel pro eko-
nomiku a provoz nemocnice. (nk)

LABORATOŘE SE SPOJILY
Oddělení klinických laboratoří 

(OKL) vzniklo v lednu sloučením 
oddělení klinické mikrobiologie 
(OKM) a oddělení klinické bioche-
mie a hematologie (OKBH). OKL 
sídlí ve druhém podlaží pavilonu H, 
tj. ve stávajících prostorách OKBH. 
Primářem sloučených laboratoří je 
současný primář OKBH Ing. Vla-
dislav Kaňák. Mikrobiologický úsek 
je zastřešen vedoucím úseku mik-
robiologie, kterým bude od března 
MUDr. Renata Přibíková. (nk)

VÝSTAVA STŘEDOHOŔÍ
„Krásy Českého středohoří“ je 

název výstavy fotografií, kterou od 
12. ledna hostí fotogalerie v hale 
nemocnice. Jejich autorem je Pavel 
Kočí, litoměřický fotograf, který 
zde  vystavuje vůbec poprvé. Vel-
koformátové fotografie krajiny a ně-
kolikanásobně zvětšených snímků 
hmyzu budou v hale nemocnice k 
vidění do konce února.  (nk)

SPARŤANÉ POTĚŠILI
Šek na 40 tisíc korun a spoustu 

plyšáků věnovali fanoušci fotba-
lové Sparty dětskému oddělení. Dar 
předal předseda Fan clubu Lovosice 
Svatopluk Kunert. Částka bude 
využita na nákup dětských trans-
portních lůžek. (nk)
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Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011
Omluva občanům za nedodržení termínu 
zprovoznění Tyršova mostu dosud 
nezazněla," tvrdí zastupitel 

Máme tu nový rok a slibované prosincové 
otevření zrekonstruovaného mostu se ne-
konalo. Asi nemá cenu rozebírat na těchto 
řádcích ony důvody, na které se stavitelé a 
představitelé města odvolávají. Věřím, že si 
o nich udělal každý z občanů svůj úsudek 
sám. 

Prosincový termín byl, dle všeho, spíše zbožným přáním, než odra-
zem skutečnosti.  Ostatně není to v  souvislosti s rekonstrukcí mostu 
první případ slepé důvěry představitelů města vůči investorovi - nově 
zbudovaný „dočasný“ kruhový objezd byl rovněž prezentován jako 
zcela vyhovující, veškeré kritické připomínky byly původně odmítány. 
Stalo se. 

Nyní je důležité si z těchto případů konečně vzít náležité ponaučení. 
Spíše než věřit slibům investorů a stavitelů je potřeba si ověřovat fakta. 
Ptát se vlastních odborníků na danou problematiku. Neodmítat při-
pomínky jen proto, že je řekl někdo z opozice a spíše než obhajování 
neobhajitelného a snaze přesvědčovat veřejnost, že jsou věci jinak, než 
ve skutečnosti jsou (vzpomínáte např. na středeční ideální datum pro 
Farmářské trhy?) věnovat více času připomínkování při projednávání 
staveb. 

O mostu a jeho neotevření toho bylo napsáno mnoho, ale to nejdů-
ležitější dosud nezaznělo – omluva občanům. Ačkoliv jsme v opozici, 
rádi bychom se tímto omluvili občanům za nesplněný slib představitelů 
města vůči nim a doufáme, že březnový termín stavby bude již dodržen.

Ing. Radek LONČÁK / ODS
„Urážky, pomluvy, zkreslování informací 
je součástí konstruktivní opoziční 
práce?“ ptá se radní města

Není to tak dávno, kdy nás zastupitel za 
Hnutí ANO 2011 poučoval, co je konstruk-
tivní opozice v  demokratické společnosti. Je 
zřejmé, že v teorii se vyzná, protože s jím pre-
zentovaným principem lze souhlasit. Bohužel 
velmi pokulhává jeho příměr k současné prá-

ci, jeho i velké části opozice v Litoměřicích. 
Snaha, s jakou se snaží „našroubovat“ uvedenou teorii na jeho vlastní 

praktiky, je až dojemná.  Nejen on, ale i někteří další opoziční zastu-
pitelé tak s  oblibou schovávají svá ega za tento základní demokratic-
ký princip a snaží se všechny přesvědčit, že urážky, pomluvy, záměrné 
zkreslování informací, různá slovní i písemná napadení, obviňování 
bez důkazů atd., je dle nich konstruktivní opoziční práce. Vyvrchole-
ním je snaha zpochybnit, a tím tak znevážit již dosažené výsledky a 
úspěchy města.

Pro příklady není třeba chodit daleko. Typickou ukázkou byla např. 
diskuse, respektive defilé tohoto zastupitele, při prosincovém projedná-
vání rozpočtu města pro rok 2016.

Na tomto jednání zkritizoval vedení města, mimo jiné i za to, že na-
vrhlo uvolnit z rozpočtu investiční příspěvek ve výši 14,5 milionu ko-
run pro nemocnici.  Nesouhlasil se schválením příspěvku města, což 
vyjádřil tím, že pro rozpočet nehlasoval. Neopomněl při této příleži-
tosti, zcela bez důkazů, napadnout hospodaření nemocnice ve snaze 
zdiskreditovat její vedení před ostatními zastupiteli a občany města. 
Nemocnice dlouhodobě hospodaří bez dluhů a daří se jí každoročně 
investovat část svých prostředků do modernizace a přístrojů. Jsou však 
investiční projekty, na které nemocnice svými vlastními prostředky 
prostě nestačí. V několika takovýchto případech uspěla se žádostmi o 
dotace z EU, nicméně pro projekt nového pracoviště magnetické rezo-
nance není v současné době žádný dotační program dostupný.

Ing. Pavel GRUND / ČSSD
Být prvně svědkem tvorby rozpočtu
města byla neocenitelná zkušenost,"
konstatuje místostarosta

Můj článek je věnován rozpočtu města na rok 
2016. Dle mého názoru toho bylo k rozpočtu ře-
čeno a napsáno dost jak kladného, tak záporného. 
Sestavování rozpočtu jsem byl přítomen od sa-
mého  začátku, až do závěrečné fáze, kdy se návrh 
projednává, kontroluje, upravuje, snižuje, zvyšuje 

a připravuje společně  s vedoucími odborů pro závěrečné jednání zastu-
pitelstva města. 

Je jednoduché něco kritizovat a nebýt svědkem či přímým účastníkem 
toho, jak se tento poněkud složitý mechanismus vyvíjí. I když nejsem 
členem finančního výboru, zjistil jsem si termíny jednání a snažil se při-
způsobit svůj pracovní program tak, abych mohl sledovat práci vedoucí 
k návrhu rozpočtu města na rok 2016. Tuto možnost měl každý zastupitel.

Musím konstatovat, že to byla velmi dobrá zkušenost, která mně umož-
nila získat ucelený pohled na čerpání finančních prostředků města. Na-
jednou vidíte, o jak složitý mechanismus jde.  Pokud by se tohoto proce-
su účastnili kritici výsledné podoby rozpočtu, zřejmě by změnili názor a 
pravděpodobně již nebyli tak kritičtí. Vyvíjel se totiž i můj pohled, který 
byl jiný před zahájením a jiný po skončení procesu, kterému jsem byl prv-
ně přítomen.  

Docela dobře chápu, že všem lidem se člověk nezavděčí, ale bylo by dobré 
alespoň v některých věcech táhnout za jeden provaz. Stále věřím, že nám 
všem jde o stejnou věc, že chceme, aby to naše město bylo stále krásnější a 
obyvatelé spokojenější a všichni jsme byli hrdi na to, že jsme  Litoměřičáci.        

Ing. Jan HRKAL / Strana zelených
"Zpracovává se koncepce rozvoje sportu 
v Litoměřicích,"  upozorňuje a zamýšlí
se nad tématem zastupitel 

Dle zadání města byla v roce 2014 zhotovena 
studie Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě 
Litoměřice a Ekonomická analýza financování 
municipálního sportu ve městě Litoměřice jako 
podklad pro zpracování koncepce rozvoje sportu 
v Litoměřicích. Nyní probíhá podrobná analýza 

činnosti sportovních spolků působících v  Litoměřicích, včetně pasportu je-
jich majetku a potřeb z hlediska rozvoje. Toto mapování je důležité i z hlediska 
udržitelnosti provozu všech sportovních zařízení ve městě a jejich dalšího rozvoje.

Další nezbytností je stanovení určitého systému přípravy a výběru dětí a 
mládeže pro jednotlivé sporty ve městě. Na sportovní komisi padl návrh zřídit 
koordinátora sportu (nejlépe na základních školách), který by na základě 
pohybových dovedností dětí doporučoval vhodné sportovní odvětví. Velmi 
důležitý je i věk, ve kterém se specializovat na určité odvětví. 

Ale opravdu zásadním momentem je vztah dítěte k pohybu a rozvoj jeho 
základních pohybových návyků – pokud získá dítě pozitivní vztah k po-
hybu, může být nejen kvalitním, špičkovým sportovcem, ale spokojeným 
a zdravým rekreačním sportovcem, což je z hlediska podpory zdraví asi to 
nejdůležitější. V tomto hrají rozhodující roli samozřejmě rodiče a s tím spo-
jené jejich možnosti, tedy nabídka cvičení pro děti za přiměřených finančních 
podmínek. V Litoměřicích existuje pestrá nabídka cvičení pro děti  již od ko-
jeneckého věku. Problémem pro mnohé je vysoká cena cvičení (od 100 Kč 
za lekci). Levnější cvičení nabízejí sportovní spolky (Slavoj, Sokol Pokratice), 
kde je však nedostačující kapacita, případně DDM a školy (školní věk). Jak dál 
s dětmi ve věku do 6 (7) roků? Problémem je finanční podpora cvičitelů.  Ti 
starší to dělají celý život zdarma. Ale ti mladší – musí živit rodiny a svůj volný 
čas, který věnují práci s dětmi … to prostě a jednoduše zdarma dělat nechtějí 
(a asi ani nemohou).  

Proto je nutné v koncepci sportu zohlednit i podporu cvičitelů, zejména 
těch nejmenších, a na jejich velmi náročnou a prospěšnou činnost z rozpočtu 
města trvale přispívat.

KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ NA AKTUÁLNÍ TÉMATA
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JAKÝ BYL PRO VÁS Z POHLEDU ZASTUPITELE ROK 2015?
Zaznělo po skončení jednání městského zastupitelstva 10. prosince: 
Jiří LANDA (KDU-ČSL): 

Bohužel celý rok byl provázen propastí, která se 
vytvořila hned na začátku mezi největšími stra-
nami zastoupenými v zastupitelstvu. Dnešní jed-
nání ukázalo, že místy se ta propast prohlubuje, 
což mi přijde velmi líto. Na druhou stranu jsou 
momenty, kdy se zdá, že by i spolupráce a vzájem-
ná vstřícnost mohla být lepší. A já věřím, že po-
stupujícím časem dojde ke zlepšení těchto vztahů, 
a tím i konstruktivnějšímu jednání zastupitelstva

Pavel GRUND (ČSSD):

Některá zastupitelstva byla bouřlivější, jiná klid-
nější, záleželo asi na charakteru projednávaných 
bodů a na tom, kolik jich bylo. Musím přiznat, 
že na některé body jsme nebyli tak připraveni, 
zaskočily nás otázky opozičních zastupitelů. 
Nicméně myslím, že za rok jsme se na zastu-
pitelstvu naučili komunikovat. V  příštím roce, 
myslím, to bude jen lepší.

Lukas WÜNSCH (Severočeši.cz): 

Jsem přesvědčený, že jsme udělali hodně práce, 
možná i více, než dosahuje naše procentuální 
zastoupení v zastupitelstvu. Jsem spokojený. Co 
jsem očekával, toho jsem se dočkal. Vidíme do 
věcí, makáme, děláme.

Jaroslav RŮŽIČKA (KSČM): 

Byl divoký už jen v tom, že všichni zastupitelé 
za KSČM jsou noví, nejmladší. Já si myslím, 
že nakonec dopadl dobře. Všichni jsme se 
zapojili do činnosti města, ať již v  komisích 
nebo ve výborech, ve kterých sedíme.  Sna-
žíme se dělat co nejvíce. Jednotlivé návrhy, 
které podporujeme, podporujeme podle sli-
bu, který jsme dali, bez ohledu na stranickou 
příslušnost navrhovatele. S  čím nesouhla-
síme, s  tím u nás ostatní kolegové podporu 
nenacházejí.

Petr PANAŠ (Strana zelených): 

Co se týká zastupitelstev, pro Stranu zelených 
byl rok úspěšný pouze částečně. Naší snahou 
je, protože chceme být konstruktivní opozicí, 
nejen kritizovat, ale snažit se i přednášet vlast-
ní návrhy, které korespondují s naším volebním 
programem. Podařily se nám prosadit dvě my-
šlenky – dětské přírodní hřiště na Mostné hoře 
a participativní rozpočet, který se nyní řeší. 
Třetím bodem, který byl schválen, je připojení 
k projektu elektromobility. Chceme, aby v Lito-
měřicích byly vytvořeny podmínky nejen pro 
elektromobily, ale i elektrokola tak, aby zde byla 
alespoň jedna veřejná nabíjecí stanice pro oby-
vatele i turisty.

Petr URBÁNEK (Hnutí ANO 2011): 

Musím říct, že nepovažuji za příliš šťastné, aby 
zastupitelstva trvala 6,5 hodiny a končila v půl 
jedenácté v noci jako naposledy. Pokud by rada 
města svolávala zastupitelstvo každých 6 týdnů 
dle jednacího řádu, a ne jednou za 3 měsíce, jak 
minimálně vyžaduje zákon, mohla by zastupi-
telstva fungovat podstatně efektivněji. Také si 
nemyslím, že je vhodné, aby ze zastupitelstev 
před skončením odcházeli místostarostové pla-
cení městem na plný úvazek, zatímco ostatní 
zastupitelé, kteří vykonávají funkci ve volném 
času, aby zůstávali do konce. Obecněji řeče-
no je škoda, že někteří zastupitelé nehlasují o 
předložených návrzích podle jejich obsahu, ale 
spíše podle toho, kdo je předkládá. My podpo-
řili minimálně 80% návrhů předložených koa-
licí, u zbývajících jsme hlasovali proti nebo se 
zdrželi, protože jsme nedostali potřebné infor-
mace, nebo jsme návrhy považovali za kontro-
verzní anebo nějakým způsobem ne přínosné 
pro obyvatele města. Je škoda, že většina návr-
hů předložených opozicí byla koaličními zastu-
piteli zamítnuta.

Ladislav CHLUPÁČ (ODS): 

Já ho považuji za dramatičtější než v  předcho-
zích obdobích. Ale zároveň za velmi úspěšný, 
neboť se podařilo zrealizovat řadu investičně 
významných akcí, jako je například rekonstruk-
ce autobusového nádraží, horního vlakového 
nádraží, přeložky sítí na náměstí, k  dokončení 
spěje rekonstrukce inundačních přemostění 
napojených na Tyršův most, zateplili jsme pět 
školních objektů a mnoho dalšího. Takže tento 
rok považuji za velice úspěšný.  Navíc i přes tyto 
investiční akce se podařilo udržet rozpočet měs-
ta ve velmi dobré kondici.

Václav ČERVÍN (Sport a zdraví):

Dle mého názoru byl rok 2015 pro Litoměřice 
úspěšný. Zastupitelům se podařilo odsouhlasit in-
vestice, jako je rekonstrukce autobusového nádraží, 
nový park na Miřejovické stráni, první etapa opra-
vy pokratického sídliště apod. To jsou významné 
kroky, které se staly hlavně díky koaličním zastu-
pitelům, kteří se nebáli pro tyto věci hlasovat. Na 
druhou stranu jsem zklamán z přístupu některých 
opozičních zastupitelů. V Litoměřicích jsme si ni-
kdy nehráli na koalici a opozici, ale vždy všichni 
táhli za jeden provaz a věšina projektů byla tzv. spo-
lečných. Hlasovali jsme napříč politickými stranami 
pro dobro města. Dnes máme skupinu zastupitelů, 
kteří všechno kritizují, napadají vedení města i koa-
lici a nejsou schopni podpořit téměř nic.

Martin Hrdina (TOP 09):

Už mám zkušenosti z minulého volebního ob-
dobí a je pravda, že se nám zastupitelstva pro-
dlužují, někdy až neúměrně, když poslední pro-
sincové trvalo 6,5 hodiny. Práce zastupitele mě 
baví, nevadí mi čas strávený na zastupitelstvu, 
pokud se jedná o věcech důležitých pro město. 
Pokud však opozice rozporuje každý bod, někdy 
až nesmyslně, tak to se mi nelíbí.

KOMPLIKACE NEUMOŽNILY MOST OTEVŘÍT
Po celou dobu rekonstrukce Tyr-

šova mostu  byl ze strany objedna-
tele a zástupců Města Litoměřic na 
zhotovitele vyvíjen tlak na zpro-
voznění silnice I/15 do konce roku 
2015. V průběhu stavby však došlo 
k několika změnám v rozsahu pro-
váděných prací.

Významným z časového hlediska 
byl mnohem větší rozsah boura-
cích prací komplikovaných navíc 
zjištěním pískovcových bloků, pů-
vodního kamenného mostu přes 
Labe. Snahou účastníků stavby a 
archeologického dozoru bylo za-
chránit tyto konstrukce pro další 
generace, stavebně se jich nedo-
tknout  a ponechat je pod terénem. 
To se ze statických důvodů nepo-
dařilo, bylo nutné změnit způsob 
plánovaného založení mostu a na-
víc práce komplikovaly silné příto-
ky spodní vody.

Tato změna významně posunula 
práce do podzimních měsíců. Zho-
tovitel i objednatel přijali technická 
opatření pro urychlení některých 

prací s cílem skluz zprovoznění 
silnice I/15 vyrovnat. Podle před-
pokladu se v  násypovém tělese 
mezi inundačními mosty objevily 
zbytky starého kamenného mostu. 
Pro upřesnění rozsahu a polohy 
bylo nutné provést geotechnický 
průzkum násypu. Vše však pou-
kazovalo na to, že se jedná o frag-
menty, které by stavbou neměly 
být dotčeny. Ve skutečnosti se při 
výkopových pracích na silniční 
kanalizaci objevila čelní zeď, která 
zasahuje až do aktivní zóny silnice. 
To přineslo nutnost změny řešení 
silniční kanalizace a zesílení vo-
zovkového souvrství zajišťujícího 
možnost ponechání historického 
mostu v  násypu i do dalších let. 
Tato další komplikace narušila již 
tak napnutý harmonogram.

Stále existovala možnost zpro-
voznění silnice I/15 do konce roku, 
chodci by však museli i nadále vy-
užívat provizorní lávku, neboť by 
nebyly hotové chodníky.

Následně se však objevila další 

komplikace při osazování dila-
tačního mostního závěru na kon-
ci hlavního příhradového mostu 
přes Labe. Je nutný zásah do oce-
lové nosné konstrukce původního 
mostu, který rovněž nebylo možno 
předvídat. To byla poslední okol-
nost, která definitivně  rozhodla o 
tom, že termín zprovoznění   ko-
munikace přes Labe do konce roku 
2015 nebude možné dodržet.

Oprava Tyršova mostu v Litomě-
řicích je složitou stavbou z důvodu 
návaznosti na staré konstrukce a 
výskyt historických staveb, do kte-
rých je žádoucí stavbou nezasaho-
vat. Navíc je významným paramet-
rem možnost vedení objízdné trasy, 
který nutí zhotovitele a objednatele 
k co nejkratší lhůtě výstavby a, bo-
hužel, nevytváří možnost časových 
rezerv v  harmonogramu   postupu 
prací pro řešení nepředvídaných 
skutečností, které vznikly.

Stavební stav Tyršova mostu byl 
již velmi špatný. Bez jeho opravy 
by bylo již nutné uzavřít chodníky 

a následně omezit nosnost pouze 
pro přejezd automobilů do 12 tun. 
To by přineslo všem dotčeným 
stranám velké a především dlou-
hodobé problémy – dopravní, bez-
pečnostní, finanční….

Celá situace, kdy při maximál-
ní snaze zhotovitele, objednatele, 
dotčených orgánů státní správy i 
města Litoměřice, nebyl dodržen 
termín zprovoznění komunikace 
na mostě, byla zaviněna popsa-
nými nepředvídatelnými okol-
nostmi.  Hlavní prioritou musí 
být   zajištění kvality prováděných 
prací dodržováním předepsaných 
technologických postupů, což je u 
takto náročné stavby prioritní. Za 
vzniklé komplikace se veřejnosti a 
především občanům města omlou-
váme a žádáme o pochopení a tr-
pělivost   při omezeních, které ze 
stavby pro všechny vyplývají.

Nina Ledvinová
tisková mluvčí

Ředitelství silnic a dálnic ČR



Získat podporu pro svůj projekt u veřejnosti je možno na veřejném diskus-
ním fóru v domě kultury, které se uskuteční v dubnu. Foto Eva Břeňová.

STAROSTA BLAHOPŘÁL HENNLICHU K DOSAŽENÝM ÚSPĚCHŮM
Litoměřická strojírenská firma Henn-

lich jako společensky odpovědná firma 
sklízela v  loňském roce jedno ocenění za 
druhým. Tím posledním bylo v  prosinci 2. 
místo udělené v  kategorii malých a středních 
podniků v  soutěži Podnikáme odpovědně. Za 
dlouhodobou kvalitní práci odváděnou nejen 
ve prospěch podniku, ale i města, poděkoval na 
radnici starosta Ladislav Chlupáč řediteli firmy 
Pavlu Šumerovi. 

„Dosáhli jste obrovských úspěchů se svými 
výrobky, úspěšně se rozvíjíte v  oblasti vědy 
a výzkumu a zároveň se chováte odpovědně 
nejen ke svým zaměstnancům, ale i k  městu, 
v němž podnikáte. A za to vám děkuji,“ přivítal 
na radnici starosta Chlupáč představitele jedné 
z nejúspěšnějších firem nejen v regionu.

Soutěž Podnikáme odpovědně pořádá Rada 
kvality ČR ve spolupráci s Asociací společenské 
odpovědnosti. Hodnotí, jak firmy přistupují 
k  zaměstnancům, životnímu prostředí a 

podpoře regionu. Z  celé republiky se soutěže 
účastnilo několik desítek firem. 

Pro firmu HENNLICH nešlo v  loňském 
roce o první ocenění. V  červnu obdržela 
titul Gentlemanská firma, kterou historicky 
poprvé udělilo sdružení CZECH TOP 100. 

Projekt HENNLICH přeje rodině zaměřený 
na slaďování pracovního a rodinného života 
zaměstnanců firmy se pak loni zařadil mezi 
pět nejlepších personálních projektů v  Česku. 
Firma je také z předchozích let držitelem titulů 
Firma Ústeckého kraje a Odpovědná firma 
Ústeckého kraje. 

Setkání starosty a podnikatele směřovalo 
i k možnostem spolupráce mezi  městem a 
firmou, která se zabývá obnovitelnými zdroji 
energie, jichž je právě město Litoměřice velkým 
propagátorem. Pavel Šumera ocenil způsob 
komunikace s městem i jím dosažené výsledky. 
Diskutovali také o rezervách, které podnikatel 
spatřuje například v  chybějící síti cyklotras. 
„I naši zaměstnanci by cyklotrasu vedoucí z 
centra podél železniční trati směrem k  naší 
firmě uvítali,“ uvedl jeden z možných námětů 
ředitel firmy, která má 250 zaměstnanců a 
v březnu oslaví 25 let od svého založení. 

Text a foto Eva Břeňová

MĚSTO ZAPOJUJE OBYVATELE
DO ROZHODOVÁNÍ O ČÁSTI ROZPOČTU 

Máte zajímavý nápad, jehož rea-
lizace by mohla být pro Litoměřice 
přínosem, ale chybí vám na něj 
peníze? Nyní máte možnost zís-
kat až 150 tisíc korun v  případě, 
že do 20. února projekt zpracujete, 
zajistíte jeho podporu u 30 lidí a 
odevzdáte návrh městu. 

Radnice tak přistupuje k nové formě 
zapojování veřejnosti do rozvoje 
města, kterou je tzv. participativní 
rozpočet. „Jedná se o proces, 
prostřednictvím něhož obyvatelé 
města či určité komunity mohou 
rozhodovat o využití části městského 
rozpočtu na realizaci konkrétní akce 
či projektu, zpravidla investičního 
charakteru,“ charakterizoval jej 
starosta Ladislav Chlupáč.

Participativní rozpočet je 
rozdělen do 4 základních fází. V 
průběhu jednotlivých fází dochází 
nejdříve ke sběru návrhů ze strany 
veřejnosti, následně ke kontrole 
došlých návrhů z hlediska splnění 
stanovených podmínek, poté k hla-
sování veřejnosti. Podporu návrhu 
si lze zajistit mj. jeho prezentací na 
veřejném diskusním fóru, které se 
uskuteční 11. dubna  v  domě kul-

tury. Poslední fází je realizace vy-
braného projektu či projektů. 

Participativní rozpočet by 
měl podpořit realizaci konkrét-
ního opatření, které bude sloužit 
obyvatelům města Litoměřice, 
případně jeho návštěvníkům, a 
přispěje ke zkvalitnění veřejného 
prostoru. „Projekt navržený 
fyzickou nebo právnickou osobou 
z Litoměřic musí splnit několik 
kritérií,“ upozornila Rita Vlčková 

z  oddělení projektů a strategií 
městského úřadu. Prvním je jeho 
realizace na veřejném prostranství 
nebo ve veřejně přístupné budově, 
dále musí jít o pozemek vlastněný 
městem. V  neposlední řadě je 
třeba, aby projekt respektoval 
finanční limit (50  000 až 150 ti-
síc korun) a byl proveditelný. 
Podrobný návod jak postupovat 
naleznete na webových stránkách: 
www.zdravemesto.litomerice.cz.

 (eva)

PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ
MÁ PODPORU

Dětské hřiště zcela přírodního 
charakteru by mohlo v následujících 
letech vzniknout i v  Litoměřicích. 
Návrh zastupitele Petra Panaše, aby 
bylo vybudováno na Mostné hoře, 
zastupitelé podpořili.    

“Rád bych, aby šlo o zcela přírodní 
hřiště, jež bude odlišné od standard-
ních dětských hřišť v  Litoměřicích. 
Při jeho budování lze terény zakom-
ponovat do herních prvků, nebo vy-
užít vzrostlé zeleně, ovšem tak, aby 
nedošlo k jejímu poškození,“ nastínil 
možnou podobu Petr Panaš, který se 
inspiroval v zahraničí.

Jako ideální místo pro jeho vznik 
označil lesopark na Mostné hoře, kde 
by s ohledem na finanční možnosti 
města mohlo být vybudováno v ho-
rizontu dvou až tří let. (eva)

MAJÍ SI KDE HRÁT?
Diskusní fórum města s názvem 

„Co děti, mají si v Litoměřicích kde 
hrát?“ se uskutečnilo 26. ledna v sále 
hradu.  Cílem setkání bylo identifiko-
vat potřeby občanů Litoměřic v ob-
lasti rozvoje aktivit pro rodiny s dět-
mi, jelikož v anketě i v sociologickém 
průzkumu po loňském fóru se toto 
téma umístilo na pátém místě. (rv)

NOVELA ZÁKONA O DOKLADECH A EVIDENCI OBYVATEL PŘINESLA ZMĚNY
S účinností od 1. ledna vstoupila v platnost nove-

la zákona o cestovních dokladech, občanských 
průkazech a evidenci obyvatel, která významně 
změnila některé úkony občanů  v uvedených 
agendách.

„Na úseku cestovních dokladů se jedná 
především o možnost požádat o vydání ces-
tovního dokladu na kterémkoli obecním úřadě 
obce s rozšířenou působností, stejně jako tomu 
je u občanských průkazů,“ upozornila na jednu 
z  důležitých novinek vedoucí oddělení správních 
činnosti městského úřadu Milena Nováková.  Tato 
služba bude zpoplatněna sto korunami v případě, 
že občan bude chtít hotový doklad vyzvednout 
na jiném úřadě než tam, kde žádost o vyhotovení 

podával. 
Současně dochází ke zrušení vydávání cestovních 

pasů bez biometrických údajů, jde o tzv. zelené 
pasy, s dobou platnosti na 6 měsíců. „Občan může  
požádat o vyhotovení cestovního dokladu s bio-
metrickými údaji a dobou platnosti 10 let ve zkrá-
cené době šesti pracovních dnů,“ uvedla Milena 
Nováková. Poplatek v tomto případě bude navýšen, 
a to u osob do 15 let na 2 tisíce korun, u osob nad 
15 let bude poplatek činit 4 tisíce korun. 

Na úseku občanských průkazů se má změna 
v době  platnosti týkat občanského průkazu pro 
občany starší 70 let. Bude platný 35 let, pokud 
nedojde ke změnám údajů uvedeným v dokladu. 
Za převzetí občanského průkazu na jiném úřadě, 

než kde si občan požádal o jeho vyhotovení, nově 
zaplatí 100 korun. 

 Nově je zákonem upraveno ukládání zásilek pro 
občany, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně obec-
ního úřadu. „Tuto agendu jsme pro občany dosud 
vykonávali na základě vlastního uvážení jako 
službu obyvatelstvu. Nyní je již zakotvena v nov-
ele zákona, kdy obce ukládají  oznámení o uložení 
zásilky a výzvy s poučením a po uplynutí lhůty 
10 dnů jsou splněny podmínky fikce doručení,“ 
poukázala na změnu vedoucí oddělení správních 
činností. 

 V novele zákona je zakotveno i zprostředkování 
kontaktu s osobami, které se prostřednictvím 
úřadu zasílá Ministerstvu vnitra. (eva)

 Jako památku na společné setkání se starostou si 
Pavel Šumera odnesl knihy o Litoměřicích. 
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Nové dopravní značení u závor je  pouze přechodné. Trvalé řešení totiž bude 
přijato až po stavbě západní komunikace, která má od nového mostu ústit 
právě u pokratických závor. Foto Eva Břeňová 

ŽÁDAT O DOTACI NEJPRVE MUSÍTE ELEKTRONICKY
Radnice letos přistoupila ke změně způsobu 

podávání žádostí o dotace z prostředků města na 
jednorázové akce.  Žadatelé se prvně setkají s elek-
tronickou verzí žádosti, kterou vyplní a elektronicky 
odešlou správci dotačního titulu. Následně musí 
vytištěnou žádost doručit do pěti dnů i s podpisy.

„Tato forma žádosti by měla být do budoucna 
přínosem pro zjednodušení podávání žádostí 
a kroků, které následují po jejím odevzdání,“ 
vysvětlila vedoucí oddělení projektů a strategií 
městského úřadu Veronika Šturalová. Žadatelé o 
dotaci se mohou o informaci, případně o pomoc 

se zpracováním žádosti obrátit na kontaktní osobu, 
která je u jednotlivých dotačních titulů uvedena.

Elektronická verze žádosti je posledním krokem 
realizovaným v  rámci projektu „Místní imple-
mentace strategického řízení v Litoměřicích“. 
Jedním z cílů projektu byla metodika jednotného 
dotačního systému města. (eva)
DOTAČNÍ PROGRAMY
■ Program Zdravého města Litoměřice (podání 

žádosti do 12. 2.)
■ Program podpory fairtradových aktivit (do 19. 2)
■ Program podpory Sport pro zdraví / pro všechny 

(do 15. 2.)
■ Program podpory v oblasti volného času dětí (do 

15. 2.)
■ Program podpory v oblati kultury a kulturního 

projektu Litoměřické kulturní léto (do 15. 2.)
■ Program podpory celoroční činnosti subjektů v 

oblasti kultury (do 15. 1.)
■ Program podpory celoroční činnosti sportovních 

spolků (do 15. 1.)
■ Dotační program Podpora sociálních služeb pro 

rok 2016 (do 4. 3.)
■ Program podpory sociálních a zdravotních aktivit 

pro občany města (do 31. 3.)

ZDRAVÉ MĚSTO PODPOŘÍ VAŠE PROJEKTY  
Také letos mají jednotlivci, orga-

nizace i skupiny aktivních obyvatel 
možnost čerpat finance z  dotačního 
programu Zdravého města Litoměři-
ce, kde je připraveno z rozpočtu města 
150 tis. Kč. Jako v minulých letech je 
podstatné, jak se projekt shoduje s pri-
oritním tématem roku, letos „Zdraví 
nás baví“, s komunitním Plánem zdra-
ví a kvality života a s problémy, které 
vzejdou z  diskusních fór Desatero 
problémů - dospělých a mladých. 

Rádi bychom podpořili aktivity, 
které podpoří zdravý životní styl a 
shodují se se Zdravotním plánem 
města, který vychází z Analýzy zdra-
votního stavu obyvatel Litoměřic. 
Uzávěrka žádostí je 12. února, podané 
žádosti bude hodnotit komise Zdra-
vého města a MA21. Bližší informace 
jsou k nalezení na webu: http://zdra-
vemesto.litomerice.cz/granty-a-dota-
ce.html

V  loňském roce bylo z  12 žádostí 
podpořeno 10 projektů.:  „Kultivace 
skateparku“ střediska Naděje, aukce 
„Rámy pro Hospic sv. Štěpána „ , „Den 
dýní“ litoměřické galerie,  „Hravý ost-
rov - naše radost“ Kinoklubu Ostrov, 
„Litoměřická dlažba 2015“ Spolku 
litoměřických cyklistů, „Naše město 
všemi smysly“  Knihovny K.H.Máchy, 
„Závody s přilbou na čemkoli, co má 
kolečka“ od TOM Litomíci a dále pro-
jekty litoměřických základních škol 
-  „Učíme se zdravě žít“ ZŠ Havlíčko-
va, „Týden zdraví“ na ZŠ a MŠ Lingua 
Universal“  a „Do školy bezpečně“ na 
ZŠ Na Valech, 

Za 12 let, kdy je možné čerpat fi-
nanční prostředky z  dotačního pro-
gramu Zdravého města Litoměřice, 
bylo podpořeno celkem 143 grantů 
v celkové výši 1 milion 424 tisíc korun. 

Rita Vlčková, koordinátorka 
projektu Zdravé město Litoměřice

ŽÁDEJTE I LETOS O GRANT NA AKCI 
PROPAGUJÍCÍ FAIR TRADE

I v  letošním roce udělí litomě-
řická radnice granty projektům 
propagujícím na území města myš-
lenky fair tradu, tedy spravedlivého 
obchodu. Žádat je možno do 19. 
února.

Připraveno je 30 tisíc korun. Do-
tace může tvořit až 100% nákladů 
projektu, maximálně však čtyři ti-
síce korun. O udělení grantu roz-
hodne Řídící skupina pro fair trade. 
Více informací naleznete na strán-
kách Zdravého města Litoměřice 
v  sekci granty (www.zdravemesto.
litomerice.cz/granty-a-dotace)

Loni bylo podpořeno celkem 
sedm projektů. Příspěvek získal 
Kinoklub Ostrov, který uspořádal 
druhý ročník Fér pikniku Ostrov.  
Podpořeny byly aktivity obecně 

prospěšné společnosti ShineBean, 
prezentované na festivalu věnova-
ném Africe. S žádostí o grant uspěla 
i Základní škola Havlíčkova. Ur-
čen byl na fairtradovou zahradní 
slavnost zpestřenou o výstavu pra-
cí žáků školy na téma „Fair trade 
očima dětí“. Občanské sdružení 
ProLuka připravilo cyklus akcí spo-
jených s  ochutnávkami fairtrado-
vých produktů. Myšlenku fair tradu 
podpořila knihovna K. H. Máchy 
v rámci projektu Město čte a třemi 
tvořivými workshopy. Spolek LiPen 
zase prezentoval fair trade senio-
rům. Cyklus akcí zakončila v říjnu 
Základní škola Na Valech akcí 
„Fairtradové svačinky umí všechny 
maminky“. 

Hana Tobiášová, oddělení 
projektů a strategií MěÚ

VÁNOČNÍ TRHY
ZPESTŘILO KLUZIŠTĚ

Prosinec na Mírovém náměstí 
prvně zpestřilo kluziště s  umě-
lým povrchem. Zatímco část 
veřejnosti ocenila, že zajímavě 
dokreslilo atmosféru vánočních 
trhů probíhajících na Mírovém 
náměstí, skutečností zůstává, že 
zájem o bruslení nebyl tak vy-
soký, jak organizátoři původně 
očekávali.

„Kluziště přesto splnilo očeká-
vání. Jsem rád, že se nám poda-
řilo tuto zajímavou novinku rea-
lizovat. Instalace skutečné ledové 
plochy místo plastového povrchu 
by se výrazně prodražila. Napří-
klad Žatec vynaložil ze svého 
rozpočtu více než 1,5 milionu ko-
run. Město Litoměřice jen 100 ti-
síc korun,“ konstatoval radní Lu-
kas Wünsch s tím, že za nízkými 
náklady stojí i ochotní sponzoři. 
Na oplátku společnost Zahrada 
Čech, která vánoční trhy orga-
nizovala a kluziště i provozovala, 
umožnila zdarma neziskovým 
organizacím vlastní propagaci a 
prodej výrobků.

Zda se na náměstí bude bruslit 
i na konci letošního roku, zatím 
není rozhodnuto. Na toto téma 
bude vedena diskuse. (eva)
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PŘECHOD PROŠEL ÚPRAVOU
Přechod pro chodce v Teplické uli-

ci, nacházející se v bezprostřední blíz-
kosti pokratických závor, nebyl zcela 
bezpečný. Došlo proto k  úpravám, 
které mají zvýšit bezpečí chodců.

„Přechodová vzdálenost z jed-
noho okraje vozovky na druhý se 
totiž blížila hranici dvaceti metrů,“ 
vysvětlil, v čem tkvěl nedostatek, ve-
doucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství městského úřadu Jan 
Jakub. Řešení proto hledal společně 
s  odborem územního rozvoje, pro-
jektantem pro dopravní stavby a 
zástupci litoměřického dopravního 
inspektorátu Policie ČR.

Po několika odložených návrzích a 
studiích byl konečně nalezen konsen-
zus dotčených stran na konkrétním 
dopravním řešení. Podle něho vznikl 
ve střední části přechodu středový 
ostrůvek, v  části přilehlé k  chod-
níku a autobusové zastávce vysazená 
plocha, která zkrátila přechodovou 
vzdálenost přes jízdní pruhy na v 
současnosti normami a předpisy 
požadovaných maximálních šest a 
půl, respektive sedm metrů. 

Přechodové ostrůvky nejen 
významně zvýší bezpečnost chodců, 
ale i zpřehlední dopravu. „Zároveň 
dochází k jednoznačnému vymezení 

prostoru pro pohyb vozidel, který byl 
v dosavadní podobě křižovatky zcela 
ponechán nahodilosti a individuál-
nímu rozhodování řidičů. Situace v 
křižovatce tak byla často nepřehledná 
a nebezpečná, zejména pro chodce 
překonávající dlouhý úsek, což bylo 
neudržitelné,“ poukázal na význam a 
smysl úprav Jan Jakub.

Investice do dopravního řešení si 
vyžádala cca 100 tisíc Kč potřebných 
pro realizaci dopravního značení a 
dalších 104 tisíc na stavební úpravy. 

„Z technického hlediska však jde 
pouze o přechodné řešení a dočasné 

opatření, nikoliv trvalou úpravu, 
čemuž odpovídají použité snadno 
demontovatelné prvky a zařízení a 
celkové technické řešení,“ upozornila 
vedoucí odboru územního rozvoje 
MěÚ Venuše Brunclíková. 

Vedení radnice totiž věří, že Ústecký 
kraj postaví i další etapy západní ko-
munikace, jež budou navazovat na 
most generála Chábery. Vyústit by 
přitom měly právě u pokratických 
závor, čímž se charakter dopravního 
prostorového uspořádání, včetně 
umístění ostrůvku a jízdních pruhů, 
dočká změn. (eva)



Paní Mráčkové popřáli za město 
Renáta Jurková a Pavel Grund.

Foto Jan Dostál

Společně se zástupci NF Kalich předávali dětem dárky i někteří radní měs-
ta, mezi nimiž byl také místostarosta Karel Krejza. Foto Eva Břeňová

SLOVA DÍKŮ PATŘILA DOBROVOLNÍKŮM ZA OBĚTAVOU PRÁCI PRO DRUHÉ
Slova díků za obětavost a volný čas 

věnovaný ve prospěch druhých lidí 
zněla v prosinci obřadní síní radnice. 
Starosta Ladislav Chlupáč společně 
s  místostarostou Pavlem Grundem 
zde totiž přivítali 27 nejaktivnějších 
dobrovolníků, navržených Dobrovol-
nickým centrem při Diecézní charitě 
Litoměřice, aby jim za nezištný přístup 
poděkovali a předali dárky. 

„Jakékoli poděkování je hrozně málo 
ve srovnání s tím, jak moc jste užiteční,“ 
řekl starosta v úvodu. „Bez vás bychom 
akce Zdravého města Litoměřice jen 
stěží organizovali,“ dodala koordiná-
torka projektu Rita Vlčková. 

Dobrovolníci pomáhají v  knihovně, 
charitním šatníku, seniorům, k  dis-
pozici jsou i při různých jednorázových 

akcích. „Těch, co pomáhají dlouhodobě, je 
54, příležitostných kolem stovky,“ doplni-
la informace vedoucí centra Veronika Ve-
dejová, která byla za svou práci oceněna 
stejně jako jí vedený tým. (eva)

Jména oceněných: 
Emilie Kuderová, Judita Süsenmilcho-

vá, Andrea Vlachová, Erna Vaňousková, 
Jarmila Doležalová, Ilona Kyselová, Ma-
rie Foltýnová, Dagmar Vlčková, Libuše 
Pouchová, Pia Bůžková, Marta Zacho-
vá, Miluška Vrbová, Jan Štětina, Ilona 
Krupařová, Petra Michalcová, Jiří Hauf, 
Ivan Sobotka, Dominika Janoušková, 
Kristýna Štěpanovská, Kateřina Veselá, 
Ondřej Pravenec, Vít Nekvinda, Ludmi-
la Bělohlávková, Věra Vaverková, Václav 

Kosejk, Eliška Malá, Pavel KrejčíLitoměřičtí dobrovolníci společně se zástupci města v obřadní síni rad-
nice. Foto Eva Břeňová 

NEJSTARŠÍ OBYVATELKA
OSLAVILA STO LET 

Nejstarší obyvatelka města osla-
vila 29. prosince loňského roku sto 
let. Paní Marii Mráčkové, která v 
současné době žije v Domově se-
niorů na Milešově, osobně přijeli 
popřát místostarosta Pavel Grund 
a vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Renáta Jurková. Kro-
mě květiny obdržela oslavenkyně 
také drobné dárky, které ji potěšily.

Paní Mráčková, která je vdova a 
bezdětná, dříve bydlela v litoměřic-
kém penzionu pro seniory U Trati, 
kde byla oblíbená jak mezi perso-
nálem, tak i obyvateli penzionu. 
Před odchodem do důchodu pra-
covala v litoměřických pekárnách v 
Nerudově ulici. (eva)

KALICH ZNOVU POTĚŠIL
DĚTI Z KLOKÁNKU 

Rozsvícený vánoční strom v ob-
řadní síni radnice, rozzářené oči 
třinácti dětí z Klokánku a společné 
zpívání vánočních koled.  Nadační 
fond Kalich opět uspořádal těsně 
před Vánocemi den splněných přá-
ní a rozdal všem obyvatelům lito-
měřického zařízení provozovaného 
Fondem ohrožených dětí vánoční 
dárky a balíčky plné sladkostí. 

„Již třetím rokem pořádáme vá-
noční nadílku pro děti, které ne-
mají to štěstí žít ve vlastních rodi-
nách.  Zaměstnanci litoměřického 
Klokánku však odvádějí práci, za 

kterou jim patří poděkování nás 
všech,“ uvedl člen správní rady NF 
Kalich a radní města Pavel Kejř. 

Na Klokánek nezapomíná ani 
město Litoměřice. Poté, co se síť 
těchto zařízení potýkala v  letoš-
ním roce s existenčními problémy, 
odpustili litoměřičtí zastupitelé li-
toměřickému zařízení sídlícímu za 
symbolický nájem v objektu města 
dluh za energie dosahující téměř 
300 tisíc korun. Vedoucí zařízení 
Iva Prudičová poděkovala předsta-
vitelům města i NF Kalich za dlou-
hodobou spolupráci a pomoc. (eva)

POTRAVINOVÁ BANKA REALIZUJE PROJEKT ,,LEDNICE POTŘEBNÝM“
Potraviny, které nepotřebujete, 

můžete darovat těm, co je naopak 
potřebují. Do litoměřické prodejny 
se zdravou výživou Vitálka (Velká 
Dominikánská) byla 1. února 
instalována lednice. Nezisková 
organizace Potravinová banka 
v  Ústeckém kraji se tak v  rámci 
boje proti plýtvání potravinami 
rozhodla realizovat projekt ,,Lednice 
potřebným“, který naplní jak záměr 
neplýtvat potravinami, tak zároveň 
umožní veřejnosti pomoci lidem v 
nouzi darováním přebytečných a 
neupotřebitelných potravin.

Darované potraviny do „Led-
nice potřebným“  na začátku popu-
tují do Domova pro matky s  dětmi 
v  Litoměřicích. Pokud se projekt 
uchytí, v což pevně věříme, budou 
potraviny z lednice distribuovány i do 
dalších míst našich odběratelů potra-
vinové pomoci v Litoměřicích, jako 
je například Dětský domov a Školní 
jídelna, Kontaktní centrum ČČK, azy-
lový dům a chráněné bydlení Naděje. 
Počítáme i s  darováním potravin do 
litoměřického Klokánku. 

Darovat lze  zdravotně nezávadné 
potraviny, s  neporušenými obaly, 

od mléčných výrobků, čerstvého 
ovoce či zeleniny, až po trvanlivé. Po-
traviny, u nichž je vyznačeno ,,datum 
spotřeby do“, je nutné přinést do Vi-
tálky nejpozději den před vypršením 
lhůty spotřeby, aby se v  den expirace 
potraviny dostaly do rukou klientů. Po-
traviny s vyznačenou minimální trvan-
livostí je vhodné darovat co nejblíže 
k uvedenému datu.

Darované potraviny bude denně vyz-
vedávat klientka azylového domu, kde 
se posléze v kolektivu dalších maminek 
a dětí potraviny zužitkují.

Radka Brychtová, ředitelka

TŔÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. O úspěch 
sbírky se opět zasloužili i mladí 
koledníci. Jen v Litoměřicích dosáhl 
výtěžek sbírky Farní charity  85 470 
korun, což je o 30 tisíc korun více než 
loni. Foto  Eva Břeňová

SENIOŘI, POMOZTE 
PŘEPLAVAT LA MANCHE 
Na únor připravil spolek LiPen spo-

lečně se Zdravým městem Litoměřice 
a plaveckým bazénem akci pro aktivní 
seniory – pokusí se společně přeplavat 
La Manche.

Myslíte, že nemáte tu správnou kon-
dici, abyste uplavali 35km, což je šířka 
nejužšího místa mezi Francií a Anglií? 
Tak to vyzkoušejte! Bazén je dlouhý 25 
metrů. 1400 přeplavaných bazénů je 
přesně 35 km. Ano, pro jednoho dost, 
ale když nás bude víc... Tak proč to ne-
zkusit? Plavání je zdravé a bezpečné. 
Přijďte si tedy vyzkoušet, kam dopla-
vete. Stačí plavky a dobrá nálada.

„Začínáme 4. února ve 13 hodin. 
Další společné plavání pak proběhne  
11., 18. a 25. února.  Tuto dobu bude 
připraven ještě zajímavý doprovodný 
program – vodní hry, potápění apod. 
Je nač se těšit. Plavat ale můžete i jin-
dy. Vše zapíšeme, sečteme a na konci 
měsíce už budeme vědět, kam až jsme 
doplavali,“ doplnila za Zdravé město 
Rita Vlčková. 

Tahle akce není náš nápad. Inspiro-
val nás SenSen - senzační senior. Jeho 
patronem je Nadace Charty 77. Buďte 
senzační senioři, kteří nesedí před te-
levizní obrazovkou, nýbrž přeplavou 
svůj La Manche!

Ludmila Černá, spolek LiPen
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Vítězové kategorie středních škol Jakub Mikuš a Lada Bláhová představili 
své práce. Foto Eva Břeňová 

ROZMARÝN
PATŘÍ DĚTEM

6. 2. Hravé a kreativní dopole-
dne 9 - 12 h.
13. 2. Keramická dílna 9 - 12 h.
13. 2. Magic turnaj 9 - 14 hodin
13. 2. Karneval 15 -17 hodin
4. 3. Slavnostní vyhlášení vý-
tvarné soutěže v kině Máj
5. 3. Keramická dílna 9 - 12 h.
7. 3. - 11. 3. Jarní příměstský 
tábor
13. 3. Vítání jara
15. -17. 3. Velikonoční výstava
19. 3. Tvoření pěstounských rodin
20.3. Velikonoční turnaj ve Sti-
ga hokeji 10 -13 hod.
Více na  www.ddmrozmaryn.cz 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S PROTIDROGOVOU 
TEMATIKOU JIŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Výsledky třetího ročníku výtvarné 
soutěže s  protidrogovou tematikou, 
nazvané „Správným směrem“, byly 
v Litoměřicích vyhlášeny v prosinci. 
V kategorii základních škol se o první 
místo se shodným počtem bodů 
udělených odbornou komisí podělili 
Jakub Mikuš a Lada Bláhová, žáci 
Základní školy v Ladově ulici. Druhé 
místo v  kategorii středních škol ob-
sadil Nikolas Lam, student Střední 
školy pedagogické, hotelnictví a 
služeb v Litoměřicích, přičemž první 
místo tentokráte nebylo uděleno.

Slavnostní předání cen, mezi nimiž 
nechyběly ani počítačové tablety a 
mobily, se uskutečnilo na radnici 
za přítomnosti představitelů města, 
zástupců Policie ČR a Národní 
protidrogové centrály, která celos-
tátní výtvarnou soutěž vyhlašuje. 
Činí tak s cílem odradit mladé lidi 
od konzumace návykových látek. 
„Litoměřice se prvně zapojily v roce 
2013,“ připomněla pracovnice od-
boru sociálních věcí a zdravotnic-
tví městského úřadu Miroslava 
Najmanová. Letos bylo do soutěže 

zasláno dvacet prací.
Patnáctiletý Jakub Mikuš 

prostřednictvím svého plakátu vz-
kázal, že drogy jsou slepá ulice života. 
Práci Lady Bláhové zase dominuje 
tvář zubožené dívenky odrážející se 
v zrcadle, které místo kamarádů zby-
la pouze droga. Obě oceněné práce 
školáci tvořili pod vedením učitelky 
výtvarné výchovy Evy Slámové. 

„Úroveň děl mě mile překvapila. 
Využijeme je v  rámci preventivní 
činnosti. Účast dětí v  soutěži je pak 
pro mne signálem, že se zamýšlejí nad 
tím, co drogy jsou a jak dokáží ničit 
životy. Což je posláním této soutěže 
a jsem rád, že město Litoměřice se do 
ní takto iniciativně zapojuje,“ uvedl 
náměstek Národní protidrogové cen-
trály Petr Kočí. (eva)

CHOVATELÉ ZVOU DĚTI NA VÝSTAVU
Český svaz chovatelů, Základ-

ní organizace Litoměřice-
Žitenice, zve na propagačně-
naučnou výstavu „Děti a zvířata 
Litoměřice 2016“. Uskuteční se ve 
dnech 11. - 13. února na Zahradě 
Čech (pavilon S a T) v době od 9 
do 17 hodin. Určena je pro žáky 
základních škol, děti mateřských 
škol, rodiče s  dětmi, chovatel-
skou i laickou veřejnost.

Součástí výstavy bude 
propagační expozice drůbeže, 
okrasné vodní drůbeže, 
okrasného ptactva, morčat, 
kožešinových zvířat, koček, 
akvarijních rybek, terarijních 
zvířat, dále výstava králíků a 
holubů spojená se soutěžní 

výstavou chovných králíků - 
samců. Ve venkovních prostorách 
návštěvníci uvidí koně, ovce, 
kozy a ukázku dravců. Nebude 
chybět králičí hop (skákání 
králíků přes překážky), možnost 
projížďky na koních, myslivecký 
a včelařský koutek. Dětem 
připravíme  dětský koutek, po-
hádkový les a soutěže.

V  sobotu 13. 2. proběhne 
klubová výstava teddy králíků. 
Některá zvířata se budou prodá-
vat, a to od soboty od 9 hodin. 
Více informací na 
www.cschzitenice.cz nebo na tel. 
725 379 515 a 773 178 349.

Jiří Andrle, předseda ZO ČSCH 
Litoměřice-Žitenice

VÍTĚZNÝ PROTIKUŘÁCKÝ VIDEOKLIP JE ANIMOVANÝ
Soutěž o nejlepší protikuřácký videoklip, vyhlášená Zdravým městem 

Litoměřice loni v listopadu pro autory bez rozdílu věku, má své vítěze. Slav-
nostní předání cen na radnici proběhlo 25. ledna. 

Do soutěže dorazilo devět videoklipů, z nichž čtyři pocházely od žáků 
a studentů  (ZŠ Na Valech a Ekonom), ostatní od jednotlivých autorů 
ve věku od 10 do 15 let. Vítězem se jednoznačně stal animovaný klip od 
sourozenců Hany a Pavla Pažoutových, na druhém místě se umístily ses-
try Šubrtovy, třetí místo obsadila třída 1. AM ze Soukromé střední školy 
Ekonom. Zvláštní cenu poroty získala jedenáctiletá Petra Hojdarová.

Všechny videoklipy byly něčím zajímavé a hodnocení nebylo jednodu-
ché. Některý zaujal svým výtvarným zpracováním, jiný dojemným příbě-
hem, další technikou či hudebním doprovodem.  Jsme moc rádi, že mladí 
lidé sami vytvořili materiál, který bude sloužit při našich kampaních. V 
pětičlenné  porotě usedli Jan Dostal za regionální televizi, protikuřácká 
preventistka  Alena Kuldová, režisérka Li-Di Zora Berglová, zastupitel a 
fotograf Petr Hermann a Rita Vlčková.

Akce byla podpořena z  projektu READY 21 z  Programu švýcarsko- 
české spolupráce MŽP. Rita Vlčková, koordinátorka projektu

UTOPÍME MORANU
A PŘIVÍTÁME JARO
Jelikož pomalu a jistě některé sta-

ročeské tradice upadají, snažíme se 
jako volnočasová organizace udržovat 
naše lidové zvyky a tradice. Proto již 
druhým rokem ve spolupráci s občan-
ským sdružením Bejvávalo budeme 
na smrtnou neděli vynášet smrt a při-
vítáme jaro. 

Vynášení smrti a vítání jara je zápa-
doslovanský lidový zvyk pocházející 
z předkřesťanské éry. Jeho ústředním 
prvkem je slaměná figura oblečená v 
ženských šatech, známá pod jménem 
Morana. Smrt je vynášena z vesnice za 
zpěvu obřadních písní, a poté vhozena 
do vody či do příkopu, pálena nebo 
zakopávána do země. Součástí vyná-
šení smrti bylo také přinášení nového 
léta, ozdobeného stromu podobného 
máji, nazývaného líto.

Pokud si chcete připomenout prá-
vě tento obyčej, přijďte na Mírové 
náměstí 13. března v  15 hodin. Děti 
se zde mohou těšit na pohádku a po 
skončení představení začne průvod 
právě s vynášením a utopením smrti. 
Na místě si budete moci zakoupit bře-
zové větvičky ozdobené červenými, 
zelenými a žlutými mašličkami, které 
napoví, jaký bude nastávající rok. Po-
kud se jako první zazelená větvička se 
žlutou mašličkou, znamená to, že bu-
dete mít dostatek peněz, zelená štěstí a 
červená lásku.

Tuto tradici spojíme dopoledne od 
9 do 12 hodin s velikonočními dílna-
mi v  DDM Rozmarýn, kde si každý 
může něco krásného vyrobit.

Zaříkadlo při vynášení Morany: 
Mařeno, zlá ženo, už tě vynášáme. Ma-
řeno, zlá ženo, už nebudeš s námi. Ves-
na se vrátila, nás osvobodila, všeckých 
od Mařeny. Aj ohňu plamenný, za tej 
velkej noci, ujmi sa Mařeny, spal všecky 
nemoci. Vesna se vrátila, nás osvobo-
dila, smrt nás nemá v moci. Aj, vodo, 
vodico, k tobě ju neseme. Očistná stud-
nico, ujmi se Mařeny. Vesna se vrátila, 
nás osvobodila všeckých od Mařeny.

Zaměstnanci DDM Rozmarýn

Společné focení vítězů. Tím absolutním se staly sestry Hana a Pavla 
Pažoutovy.  Foto Eva Břeňová 
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GOTICKÁ HUDBA ZAHÁJILA SÉRII  AKCÍ 
PŘIPOMÍNAJÍCÍCH PANOVNÍKA KARLA IV.
Gotická hudba rozezněla 20. led-

na původně gotický Hrad Litomě-
řice. Koncertem nazvaným „Flos 
Florum“ zahájilo Centrum cestov-
ního ruchu Litoměřice sérii vzpo-
mínek na „Otce vlasti“. Rok 2016 
se totiž i v Litoměřicích ponese 
v duchu oslav 700. výročí, které 
uplyne od narození krále českého 
a císaře římského Karla IV.

V pořadu Flos Florum zazněly 
skladby z rukopisu Vyšebrodské-
ho a jiných rukopisů z počátku 
15. století, výběr z Jistebnické-
ho kancionálu, renesanční písně 
Johna Dowlanda, kompozice  D. 
Scarlattiho, L. Bernátha a dalších 
autorů. Vše v podání loutnisty 
Jindřicha Macka a akordeonistky 
Jitky Baštové.  

Akce připomínající krále Karla 
IV. budou pokračovat sérií kos-
týmovaných prohlídek města, 

besedami s historiky, ale i degus-
tací vín, neboť to byl právě Karel 
IV., který městu daroval vinice a 
položil v něm základy vinařství. 
„Chceme obyvatelům města i jeho 

návštěvníkům nabídnout neoby-
čejné kulturní zážitky a zároveň 
přiblížit osobu tohoto výjimečné-
ho panovníka,“ dodala  ředitelka 
CCR Anna Matulová. (eva)

Loutnista a akordeonistka zahájili svým vystoupením v hradu letošní rok, 
který se ponese v duchu oslav krále Karla IV. Foto Eva Břeňová 

HOSPIC SI PŘIPOMENE 15 LET EXISTENCE
Téměř 3  500 pacientů na 26 

lůžkách kamenného hospice, za 
dva roky fungování domácího 
hospice 93 pacientů a 33 000 na-
jetých kilometrů. To jsou čísla, 
kterými hospic dokresluje 15 let 
své činnosti.

Litoměřický hospic vznikl na 
místě bývalé porodnice neda-
leko Dómského náměstí a zá-
kladní kámen vysvětil tehdejší 
papež Jan Pavel II. Po  nezbytné 
rekonstrukci byl 2.  února 2001 
slavnostně otevřen a již 13. 
února téhož roku přijal svého 
prvního pacienta. Od té doby 
zde tým zdravotníků, sociálních 
pracovníků, řady dobrovolníků 
a dalších profesionálů pečuje o 
nemocné v  závěru jejich života, 
bohužel se nejedná vždy jen o 
pacienty vyššího věku. Nejmlad-
ší pacientkou byla sedmnáctiletá 
dívka a v současné době pracov-
níci domácího hospice pečují o 

dvacetiosmiletého muže. I díky 
jejich podpoře může tento mla-
dý muž, přes závažnost svého 
onemocnění, prožívat plnohod-
notně život mezi svými blízkými 
doma. Ani v  lůžkovém zařízení 
nejsou výjimkou pacienti s  da-
tem narození v  70. a 80. letech 
minulého století. 

Průzkumy říkají, že doma si 
přeje zemřít 80 %  z nás, ale jen 
20 % se to daří, přesto v  České 
republice není tato péče až na 
výjimky hrazena ze zdravotního 
pojištění. Hospic musí obstará-
vat prostředky na zajištění péče 
z nejrůznějších zdrojů – z dota-
cí, grantů, veřejných sbírek, od 
individuálních dárců, ze zisků 
prodeje ve svém dobročinném 
obchodě v Michalské ulici. Pro-
to také v hospici vytvořili novou 
webovou stránku www.prohos-
pic.cz, na které se mohou všichni 
zájemci dočíst, jaké jsou náklady 

na péči o pacienta, jakou formou 
lze pomoci hospici, a jak naopak 
pomáhají pracovníci hospice. 

Hospic oslaví své narozeniny 
několika akcemi. Tou první je již 
pravidelný hospicový ples, který 
se koná 29. ledna v  sále hotelu 
Koliba. Mše svatá, kterou bude 
při této příležitosti celebrovat 
biskup Jan Baxant v katedrále sv. 
Štěpána, se uskuteční v  sobotu 
13. února od 10 hodin. Společen-
ský večer s aukcí je připravován 
na 28. dubna. Součástí oslav jsou 
také dvě výstavy – prezentace děl 
zaslaných do soutěže Pexeso pro 
hospic v Knihovně K. H. Máchy 
od 25. ledna a výstava fotografií 
z  prostředí hospice v  radniční 
galerii litoměřického městského 
úřadu na konci února. Na všech-
ny akce srdečně zveme.

Irena Vodičková,
Hospic sv. Štěpána

PLES PŘÁTEL VÍNA 
V HRADU NEZKLAME

Komorní a důstojnou atmosféru 
sálu hradu, kvalitní česká a moravská 
vína a profesionální hudebníky Ban-
du Rosti Pechouška nabízí 4. ročník 
Plesu přátel vína, který se v  Hradu 
Litoměřice uskuteční 27. února od 20 
hodin. Vstupenky (250 Kč sál, 200 Kč 
předsálí) jsou již nyní v  předprodeji 
v recepci hradu. K dobré náladě jis-
tě přispěje nejen kvalitní hudba, ale i 
rozmanitá nabídka vín pocházejících 
z hradního sklepení. Kapacita je ome-
zena na 120 míst. (eva) 

NA VELETRHU NEBUDOU
LITOMĚŘICE CHYBĚT

Centrum cestovního ruchu je i 
letos připraveno prezentovat a pro-
pagovat město Litoměřice. Jednou 
z prvních akcí, na kterých bude mít 
od 18. do 21. února své zastoupení, 
je pražský veletrh Holiday world. 
Tento veletrh cestovního ruchu je 
prestižní akcí svého druhu a nejvý-
znamnější přehlídkou cestovních 
kanceláří, domácích českých regio-
nů, národních turistických centrál 
cestovního ruchu a dalších služeb 
turistického průmyslu ve střední 
Evropě. V   prvních dvou dnech se 
stává stěžejním místem setkání od-
borníků v oboru a o víkendu boha-
tým lákadlem pro laickou veřejnost.

„Prezentaci města budeme letos 
cílit na propagaci městské památ-
kové rezervace a akce související 
s rokem Karla IV.,“ uvedla ředitelka 
CCR Anna Matulová. (eva)

PŘIJĎTE NA VELIKONOČNÍ JARMARK ŘEMESEL A DOVEDNOSTÍ 
Nádvoří a vnitřní prostory Hradu Litoměřice v so-

botu 19. března rozkvetou jarem. Od 10 do 17 hodin 
se zde uskuteční již pátý ročník Velikonočního jar-
marku řemesel a dovedností, který pořádá Centrum 
cestovního ruchu (CCR) Litoměřice. Vstup je volný. 

Jaro je neodmyslitelně spjaté s Velikonocemi, takže 
na pultech zhruba třiceti stánků nebudou chybět nej-
různější druhy kraslic – zdobené krajkou, madeirou 
i tradiční malované. Návštěvníci uvidí nejen ukázky 
zdobení kraslic, výroby dekorací charakterizujících 
Velikonoce, ale také pletení pomlázek z vrbového 
proutí, tvorbu ručního papíru a další dovednosti.  
Jako obvykle nebudou chybět dílničky pro děti.

„Připraven bude zajímavý doprovodný program. 
Koncipován má být tak, aby i tato akce připomněla 
letošní 700. výročí narození krále Karla IV.“, infor-
movala marketingová manažerka CCR Martina Von-
dráková. (eva)

Velikonoční jarmark v hradu je zároveň i příležitostí k 
zakoupení zboží s velikonoční tematikou.

Foto Eva Břeňová 

KLUB SENIORŮ SLAVIL
ČTVRT STOLETÍ

Květiny, dárky, hudba bandu Ády Škardy i 
vystoupení kvarteta základní umělecké školy, 
chvíle povídání, ale i rekapitulace 25leté čin-
nosti. Tak lze stručně charakterizovat milou 
atmosféru slavnostního odpoledne v  sále 
hradu, kde členové litoměřického Klubu se-
niorů oslavili minulý měsíc za přítomnosti 
zástupců radnice 25 let své existence.

Klub seniorů patří mezi nejaktivnější 
v  celém Ústeckém kraji, o čemž svědčí i 
významné ocenění, kterého se mu před ne-
dávnem v rámci kraje dostalo. „ Pětadvacet 
let. Byla to strašně pěkná léta, v  průběhu 
kterých jsme dosáhli řady úspěchů,“  hod-
notí  předsedkyně klubu Eva Vladyková 
a připomíná, že členové klubu se s  chutí 
účastní sportovních her určených seni-
orům, akcí pořádaných městem v  rámci 
kampaně Místa přátelská seniorům, mnozí 
studují univerzitu třetího věku apod.

„Nedaří se nám pouze získávat lektory 
na pondělní přednášky,“ dodala předsed-
kyně úspěšného a aktivního klubu.(jd, eva)

SLEDUJTE 
VIDEOREPORTÁŽE

Videoreportáže o dění v Litoměři-
cích sledujte v kabelové síti UPC.
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Lidé, kteří si v hradu novou knihu zakoupili, si v ní hned 
s chutí listovali. Foto Eva Břeňová

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

V LITOMĚŘICÍCH SE DEBATUJE O NĚMCÍCH I HOMOSEXUÁLECH
Dlouhodobý projekt, jehož cílem je 

poznávání národnostních a etnických 
menšin žijících v ČR, pořádají studenti 
Gymnázia Josefa Jungmanna v Lito-
měřicích. V roce 2016 se chystá debata 
o právech homosexuálů a lesbiček.

„Nechceme chápat slovo menšina 
pouze v národnostním smyslu. I to je 
důvodem, proč chceme zprostředkovat 
debatu o homosexuálech,“ říká Petr 
Bašus, pedagog gymnázia. Homose-
xuálové by se podle pořadatelů nemě-
li za sexuální odlišnost od většinové 
společnosti stydět. Podle Bašuse by se 
letos měly konat i další diskuse o ruské 
menšině v  Česku a o vegetariánském 
způsobu života.

Cyklus debat má v Litoměřicích tra-
dici. S největším zájmem se loni setkala 
beseda týkající se vztahu a soužití Če-

chů a Němců, která se pod názvem Al-
les Gute? uskutečnila v multifunkčním 
kulturním centru Oka-mžik. Historic-
ký exkurz do soužití Němců a Čechů 
v  českých zemích připravil student 
historie UJEP Antonín Štěpanovský. 
Besedu podpořila  Ústecká komunitní 
nadace z výnosů příspěvku Nadačního 
investičního fondu a prostředků  spo-
lečnosti Air Products.

Hosty panelové diskuse byli Lothar 
Martin (redaktor německého vysílání 
Českého rozhlasu), Werner Imhof (his-
torik, publicista, a nakladatel),  Oliver 
Engelhardt (pracovník Česko-němec-
kého fondu budoucnosti), Sara Marie 
Plekat (německá dobrovolnice) a Karel 
Plechač (historik, ale především přímý 
účastník dění v Sudetech před, v průbě-
hu a po 2. světové válce). Právě Plecha-

čova osobní výpověď o odsunech Židů, 
nástupu fašismu, zlovůli samozvaných 
revolučních gard i o poválečné tragédii 
na mostě v  Ústí n.L., kdy bylo zabito 
okolo 100 sudetských Němců, či o per-
zekucích v době komunismu, byla pro 
návštěvníky besedy asi nejzajímavější.

Několikrát zaznělo, jak nebezpeč-
né je rozlišovat lidi podle národnosti, 
barvy pleti či náboženství. „Lidé se dělí 
na dobré a zlé. A ti jsou zastoupeni ve 
všech národech,“  prohlásil Karel Ple-
chač, člověk, který by si mohl dovolit 
trpkost na rtech, a přesto vidí třeba 
posledních 25 let velmi pozitivně, a to 
jak z hlediska  budování lepších vzta-
hů mezi oběma národy, tak i z hledis-
ka šíření povědomí o historické pravdě 
v sudetském regionu.

Pavel Orálek, konsultant

Letos oslaví Knihovna K. H. Máchy 
70 let od založení. Slavte s námi! 
První jarní den vyjdou nové kni-
hovní noviny Karel, kde se dočtete 
podrobnosti o tom, jak budou osla-
vy probíhat. Knihovna jede!
Tomáš Kravka: Moje africké ná-
vraty / výstava autorských fotogra-
fií: „Z první expedice do jižní Afri-
ky jsem se vrátil domů se závislostí 
na Africe." Výstava potrvá do 9. 3. 
4. 2. od 14 h . / KRE-KNI 
Tvůrčí psaní pro středoškoláky 
- kreativní techniky psaní, teorie 
žánrů, praktická cvičení
5. 2. od 9.30 h . /  Spolek LiPen
Co jsou Sudety? Úvodní přednáš-
ka projektu Zapomenutí sousedé.
6. 2.  9.30 - 11 h.
Hrátky s pamětí  
- zábavné dopoledne pro lepší 
paměť. Cvičení pozornosti, opa-
kování paměťových technik a psy-
chomotorická cvičení. Rezervace 
nutná: pí Lendacká, 723 501 005
10. 2.  v 18 h.
Už se zase mohu smát aneb 
Zdravý životní styl I.cyklus před-
nášek o zdravém životním stylu, 
odhalujícím kořeny plnohodnot-
ného života a „tajemství“ pohody.  
Přednáší Dr. Alexander Huňát. 
17. 2. v 18 h
Za poklady Českého středohoří I.  
/ cyklus České středohoří
Úvodní beseda na téma - geologic-
ké a mineralogické bohatství naše-
ho regionu. Přednáší Jiří Svoboda.
DĚTEM
17. 2. od 14 h . / Karel IV.
Tvořivé odpoledne s pohádkou o 
králi Karlovi pro menší děti a jejich 
rodiče.
20. 2.  10 - 13 h.
Nové děti  - nová výchova
Věková období, sourozenecká ri-
valita, jak zacházet s emocemi, in-
digové děti a další témata, která vás 
zajímají, vám přiblíží přednášející 
Milena Králová. Vstupné 100 Kč.
23. 2. v 17 h. 
Bylinková poradna I. Jany Ranu-
šové spojená s ochutnávkou čajů.
25. 2. od 14 h . / KRE-KNI 
Tvůrčí psaní pro středoškoláky 
- kreativní techniky psaní, teorie 
žánrů, praktická cvičení
27. 2. od 10 h.
Relaxační cvičení pro každého
Psychomotorická cvičení, aktivní 
relaxace - cvičení a žonglování s 
šátky. Rezervace tel. 723 501 005. 
Vstup 80 Kč
Od 2. pol. února připravujeme: 
Trénování paměti pro seniory - 
kurz pro pokročilé (cena 290 Kč za 
celý kurz). Každé pondělí dopoled-
ne (9.30 - 11 hodin).
Více:  www.knihovnalitomerice.cz

LITOMĚŘICKÉ VZPOMÍNKY TĚŠÍ NEJEDNOHO Z NÁS 
Litoměřický patriot a spisovatel Vitalij Marek patří mezi 

osobnosti města, které nás loni opustily. Přesto těsně před 
Vánocemi vyšla jeho kniha Litoměřické vzpomínky (část 
první). V hradu před zraky zhruba stovky  návštěvníků ji 16. 
prosince představil její spoluautor Václav Chabr, a to společně 
s  manželkou Vitalije Marka Ljubou a Petrem Prášilem z vy-
davatelství Baron.

Mezi Litoměřičany si ihned získala oblibu. Není divu. Prv-
ní díl je totiž věnovaný osobnostem, které se zde zasloužily o 
rozvoj výtvarného umění, hudby, tance a divadla. V bohaté 
fotodokumentaci se tak nalezne leckdo z nás.

„Nejde o kroniku, ale o vzpomínky člověka, který v Lito-
měřicích od 60. let žil a pracoval,“ představil Václav Chabr 
obsáhlé dílo, jehož v prosinci vydaná první část je rozdělena 
do čtyř kapitol. První je věnována výtvarnému umění – za-
hrnuje zmínku o 23 již zemřelých, ale i žijících umělcích z Li-
toměřic a okolí, přičemž nejpočetnější skupinu tvoří malíři. 
Druhá část knihy patří hudbě. Nechybí v ní stránky a foto-
grafie věnované legendárnímu orchestru Františka Honzáka, 
ani vzpomínky na pověstné litoměřické vinárny, v nichž se 
mnohdy až do rána hrálo a tančilo. Druhá část končí pasáží 
věnované vojenské dechovce plukovníka Svobody.

Ve třetí části se vzpomínky Vitalije Marka odvíjejí ve zna-
mení tance a společenské výchovy. Z jedné ze stránek na nás 
vykoukne i Stanislav Štangler, nejznámější taneční mistr, kte-
rý založil první mažoretkovou skupinu v  Československu. 

Čtvrtou část Vitalij Marek věnoval divadlu a několika vý-
razným osobnostem, které se v Litoměřicích narodily – ko-
mikovi Felixi Holzmannovi, herci Janu Skopečkovi a herci a 
zpěvákovi skupiny MIG 21 Jiřímu Macháčkovi. 

Vydání druhé části knihy na sebe nenechá dlouho čekat. 
„Vyjde zhruba v  polovině letošního roku,“ slíbil vydavatel 
Petr Prášil. Najdou se v ní sportovci i členové nejrůznějších 
zájmových organizací. Zakončí ji fotografie pořízené v prů-
běhu významných oslav, které se zapsaly do historie města 
Litoměřice. Eva Břeňová 

ODEŠEL IVAN DOLEJŠÍ
Za řízení milova-

ného bandu, při me-
lodiích milovaného 
swingu. Tak odešel 
náhle, s  pomyslnou 
taktovkou v  ruce, 
v 67 letech vynikající 
hudební odborník, 
muzikant a kapelník 
Ivan Dolejší. Zemřel 
10. prosince 2015 na pódiu Domu kultury v Litoměřicích 
v průběhu Vánočního koncertu Orchestru Františka Honzá-
ka. Ivan Dolejší byl duší a organizátorem celý rok připravova-
ného, se zájmem veřejností očekávaného a nakonec i vypro-
daného vystoupení. Za to mu už nikdo nestihl poděkovat.

Ivan Dolejší se narodil v Praze, ale doma byl v Litomě-
řicích. Jeho práce byla spojena čtyři desetiletí především 
s Československým a později Českým rozhlasem. Posluchači 
Českého rozhlasu Sever si ho budou navždy pamatovat jako 
tvůrce a průvodce písničkového pořadu „Oldies club“. 

Ivan Dolejší chybí nejen blízkým a přátelům, ale všem, 
kdo milují hudbu podanou na té nejvyšší úrovni.

 Ivo Chrástecký

AUTOŘI Z LIPEN POKŘTILI
SVOU PRVNÍ KNIHU

Dne 17. prosinec byl pro devět členů Spolku LiPen 
velkým dnem. Mohli se totiž pochlubit svou první kni-
hou. Publikace s názvem Dneska jsem viděl psa nese 
podtitul Nové pověsti ze starých časů a obsahuje třicet 
pět pověstí z Litoměřic a jejich blízkého okolí. Někte-
ré texty vznikaly jako přepracované pověsti původní, 
jiné jsou úplně nové, vymyšlené. Jejich autoři na nich 
pracovali během pravidelných setkání Klubu tvůrčího 
psaní, která probíhají v knihovně už od jara roku 2011.

Knihu pokřtil v kavárně Káva s párou historik PhDr. 
Oldřich Doskočil. K  slavnostní atmosféře večera při-
spěl i milý koncert hudebního dua Sestry Kotkovy. 
Hosty byli také pokratický kronikář Jan Škamla, který 
do knihy přidal pověst Tajemství truhláře Majera a ilu-
strátorka Eva Weberová, která z papíru vystříhala dva-
náct půvabných obrázků. „Chtěla jsem, aby skrz obrazy 
mohla procházet historie, proto jsem zvolila techniku 
vystřihování,“ svěřila se se svým záměrem autorka. 

Kniha vyšla díky programu Plníme přání seniorům 
společnosti Sodexo a čtenáři ji mohou získat prostřed-
nictvím kontaktního formuláře na stránkách www.
spoleklipen.eu. Kateřina Minková, knihovna
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3. 2. ZKÁZA KRÁSOU. (ČR, 2015, do-
kumentární). Lída Baarová. Herečka, 
pro kterou byla její krása největším 
darem i prokletím  zároveň. 
Od 20:00 hod.

4. 2. GIUSEPE VERDI: La Traviata 
(Velká Británie, 2016, opera). Jedna 
z nejlepších Verdiho oper.  Od 19:45 

5. 2. PADESÁTKA. (ČR, 2015, kome-
die). Co se může stát při jednom 
lyžařském závodě? Od 17:30  hod.
13 HODIN: Tajní vojáci z Benghází. 
(USA, 2016, akční thriller). Rekon-
strukce útoku islámských milicí na 
americkou ambasádu v libyjském  
Benghází, k němuž došlo 11. září 
roku 2012. Od 20:00 hod.
OSM HROZNÝCH. (USA, 2015, 
krimi western). Nikomu se nedá 
věřit. Všechny je třeba nenávidět Od 
22:00 hod. 

6. 2.  KRÁLOVÉ HOR. (Rakousko, 2015, 
rodinný). Příběh o silném přátelství 
chlapce a orla. Od 15:00 hod.
STAR WARS: Síla se probouzí. 
(USA, 2015, sci-fi, český dabing). 
Kdysi dávno, v předaleké galaxii, se 
třicet let po událostech v Návratu 
Jediho se musí legendární posád-
ka Hana Sola, vypořádat s novým 
nebezpečím. Od 17:30 hod.   
PADESÁTKA. Od 20:00 hod

7. 2.  KRÁLOVÉ HOR.  Od 15:00 hod.
13 HODIN: Tajní vojáci z Beng-
hází.  Od 17:30 hod.
LÍDA BAAROVÁ (ČR, 2016, 
životopisný). Příběh ženy, která 
milovala Ďábla. Od 20:00 hod

8. 2. PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ. 
(USA, 2016, komedie). Držte si 
kalhotky i bránice, do kin přichází 
dráždivá a na padesát způsobů 
šťavnatá  parodie „Padesát 
odstínů černé".  Od 17:30 hod.

9. 2. 13 HODIN: Tajní vojáci z Beng-
hází.  Od 20:00 hod.

10. 2. LÍZA, LIŠČÍ VÍLA. (Maďarsko, 
2015, komedie). Hravá černá kome-
die sleduje mladou ženu Lízu, která 
touží po lásce. Problém je ale v tom, 
že všichni její nápadníci nějakým 
způsobem zemřou. Od 20:00 hod.

11. 2. ZA KAMARÁDY Z TELELEVIZE 
(ČR, pohádkové pásmo). Další 
příběhy televizních hrdinů. Od 9:30 
DECIBELY LÁSKY (ČR, 2016, 
hudební). Děj hudební filmové 
romance se odehrává v současnosti a 
zachycuje odvěkou touhu  
po lásce, životním partnerství, to vše 
napříč všemi generacemi. Od 17:30 
DEADPOOL (USA, 2016, akční sci-
fi). Nejnetradičnější komiksový anti 
hrdina společnosti Marvel, bývalý 
člen speciálních jednotek a zběhlý 
žoldák Wade Wilson, se podrobil 
experimentu, díky kterému získal  
schopnost rychlého samouzdra-
vování. Od 20:00 hod.

12. 2. DEADPOOL. Od 17:30 hod.
DÁNSKÁ DÍVKA. (Velká Británie, 
2015, životopisný, drama). Milostný 
příběh inspirovaný skutečným 
životním osudem dánské malířky 
Gerdy  Wegener a jejího 
partnera Einara. Od 17:30 hod. 
DECIBELY LÁSKY. Od 22:00 hod

13. 2. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 
Čiperná jízda. (USA, 2015, rodinná 
komedie). Rychle a chlupatě. 
Čiperné veverky Alvin, Simon a 
Theodore jsou zpět! Od 15:00 hod.
DÁNSKÁ DÍVKA.  Od 17:30 hod.
DECIBELY LÁSKY. Od 20:00 hod
DEADPOOL. Od 22:00 hod.

14. 2. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 
Čiperná jízda. Od 15:00 hod.
DECIBELY LÁSKY. Od 17:30 hod.
DEADPOOL. Od 20:00 hod.

15. 2. ALL INCLUSIVE. (Dánsko, 2014, 
drama). Ditte a její starší sestra Sigrid 
letí spolu se svojí matkou Lise na 
Maltu, aby tam oslavily matčinu 
šedesátku...Od 20:00 hod.

16. 2. DEADPOOL. Od 17:30 hod.
DÁNSKÁ DÍVKA. Od 20:00 hod.

17. 2. HARRY & HEIMIR. (Island, 2014, 
komedie). Půvabná Diana Klein 
vyhledá soukromá očka Harryho a 
Heimira, aby vypátrali jejího  
otce, který se ztratil. Od 20:00 hod

18. 2. MLÁDÍ (Itálie, 2015, drama)
V luxusním lázeňském hotelu ve 
švýcarských Alpách se každý rok set-
kávají staří přátelé. Od 15:30
RODINNÝ FILM. (ČR, 2016, dra-
ma). Jak se vypořádají s nečekanou 
svobodou dva teenageři, jejichž 
rodiče se vydali na  plavbu 
jachtou po oceánu? Od 17:30 hod.
ZOOLANDER 2. (USA, 2016, 
komedie). Pokračování slavné kome-
die, která se během let stala kultem. 
Od 20:00 hod.

19. 2. ROBINSON CRUSOE: Na 
ostrově zvířátek. (Francie, 2015, 
animovaný). Na malém exotickém 
ostrově žije velmi přátelský papoušek 
Úterý. Po strašlivé  bouři najde 
Úterý na pláži stvoření, které nikdy 
neviděl: člověka jménem Robinson 
Crusoe.  Od 17:30 h
RODINNÝ FILM. Od 20:00 hod.
ZOOLANDER 2. Od 22:00 hod.

20. 2. ROBINSON CRUSOE: Na ostrově 
zvířátek. Od 15:00 hod.
ZOOLANDER 2. Od 17:30 hod.
DEADPOOL. Od 20:00 hod.
RODINNÝ FILM. Od 22:00 hod.

21. 2. ROBINSON CRUSOE: Na ostrově 
zvířátek. Od 15:00 hod.
STAR WARS: Síla se probouzí. 
(český dabing) Od 17:30 hod.
ZOOLANDER 2. Od 20:00 hod

22. 2. KORUNOVAČNÍ KLENOTY. 
(Švédsko, 2011, drama). Příběh ženy, 
která je obviněna z pokusu o vraždu 
syna majitele továrny na výrobu bot.  
Od 20:00 hod.

23. 2. ZOOLANDER 2. Od 17:30 hod.
RODINNÝ FILM. Od 20:00 hod.

24. 2. MOJE MATKA. (Finsko, 2005, 
drama). Osud malého chlapce, 
zmítaného válečnými událostmi 2. 
světové války. Od  20:00  hod

25. 2. ŘACHANDA. (ČR, 2016, rodinný)
Pohádka o rozmazlené princezně 
a dvou kamarádech, kteří se neživí 
vždycky úplně poctivě. Od 15:30
BOHOVÉ EGYPTA 2D. (USA, 
2016, dobrodružný, české titulky). 
Bitva o trůn začíná... Od 20:00 hod.

26. 2. ŘACHANDA Od 15:30 hod.
BROOKLYN. (USA, 2016, drama)
Příběh mladé irské imigrantky, která 
se v padesátých letech vydává do 
New Yorku najít práci a začít nový 
život. Od 17:30 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA 2016. 
Festival nejlepších filmů z vody, 
vzduchu a ze země. Od 20:00 hod.
.

27. 2. ŘACHANDA Od 15:00 hod.
BOHOVÉ EGYPTA 3D. (český 
dabing) Od 17:30 hod.
BROOKLYN. Od 20:00 hod.
BOHOVÉ EGYPTA 2D. (české tit-
ulky) Od 22:00 hod.

28. 2. ŘACHANDA. Od 15:00 hod.
BOHOVÉ EGYPTA 3D. (český 
dabing) Od 17:30 hod.
BROOKLYN. Od 20:00 hod.

29. 2. ŘACHANDA. Od 17:30 hod.
LOVCI HLAV. (Norsko, 2011, 
krimi). Měl všechno, ale chtěl 
víc...Od 20:00 hod.

9. 2. Bez předsudků/ Divadlo Ka-
lich. Vtipný, vybroušený, velmi 
trefný a místy i dojemný slovní 
souboj Jany Paulové a Pavla 
Zedníčka. Od 19.00 hod.

14. 2. Sůl nad zlato/DAP. Jen poznání 
vlastní chyby, rozhodnutí ji 
napravit a odčinit křivdu může 
vést k odpuštění a k usmíření. 
Po představení výtvarná dílna. 
Od 15.00 hod

16. 2. Hospodská/D.S. Frída Brno. 
Komorní panoptikum lidských 
charakterů, typů a rozličných 
figurek, které navzájem spojuje 
místo, kam přicházejí uložit 
a osvěžit svoje unavená těla a 
bolavé duše. Od 19.00 hod.

18. 2. Z povídek Malostranských/ 
Staré časy. Psáno o letošních 
dušičkách, Pan Ryšánek a Pan 
Schlegl, Přivedla žebráka na 
mizinu, O některých domácích 
zvířátcích. Pro SŠ a 2. Stupeň ZŠ. 
Od 9.00 a 10.30 hod.

21. 2. Zlatovláska/ Sváťovo di-
vidlo. Loutková pohádka pro 
nejmenší. Od 10.00 hod

22. 2. Mon Amour – Edith Piaf/ 
Trio ESPRIT. Koncert v rámci 
turné ke stému výročí narození 
královny šansónu, Édith Piaf. 
Účinkuje multiinstrumentálně 
pěvecké trio ESPRIT. Od 19.00 

25. 2. Jak se Honza učil čarovat/
Divadlo Pohádka. Pohádka pro 
MŠ a 1. Stupeň ZŠ. Od 9.00 a 
10.30 hod.

27. 2. Nebezpečné známosti/ Li-
Di Litoměřice. Markýza de 
Merteuil a Vikomt de Valmont 
rozehrávají hru intrik a nástrah, 
ve které jde nejen o čest a právo, 
ale v důsledku i o samotný život. 
Od 19.00 hod.

2. 3. Koncert žáku ZUŠ/ ZUŠ 
Litoměřice. Od 18.00 hod

1. - 
6. 3..

XIII litoměřický loutkový 
festival. Od úterý do neděle 
řada loutkových představení pro 
školky, školy, děti i rodiče.

17. 3. Pověsti pro štěstí/Divadlo Semtam-
fór. Představení pro 3.-7. Třídy ZŠ. Od 
9.00 a 10.30 hod

20. 3. Hody, hody doprovody/ Divadlo M. 
Velikonoční pořad pro děti. Po předsta-
vení výtvarná dílna. Od 15.00 hod.

31. 3. Hvězdný manýry/ Divadlo 
Háta. Povedená, rychlá a 
bláznivá fraška odehrávající se 
ve velice elegantním hotelu v 
Palm Beach v roce 1942. Od 
19.00 hod

Více informací na:
www.mkz-ltm.cz

6. 2. MASOPUST. Od 13:00 do 18:00 
hodin. Vstupné: zdarma. 

12. 2. IX. Reprezentační ovocnářský 
a zahradnický ples. Tanec mezi 
vůní ovoce a krásou květin. 
Nádherný program, skvělá 
kapela a hodnotná tombola. 
Vstupné: 250 Kč. Od 19.30

21. 2.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
s kapelou Plechovanka. Vstupné 
65 Kč. Od 15 hod.

23. 
2..

SPORTOVEC ROKU. 
Slavnostní vyhlášení ankety o 
nejúspěšnějšího sportovce a 
sportovní kolektiv litoměřického 
okresu za rok 2015. Vstup 
zdarma. Od 18 hod.

27. 2. LITTLE STAR 2016. SEMI-
FINÁLE PĚVECKÉ SOUTĚŽE 
KONANÉ V DIVADLE K. H. 
MÁCHY. MKZ každoročně 
vyhlašují tuto soutěž a dávají tím 
šanci zpěvačkám i zpěvákům 
zazpívat si jako profesionálové 
a předvést své pěvecké umění. 
Vstupné: zdarma. Od 10 h.

5. 2.        

6. 2. 
13. 2.
19. 2. 
20. 2. 
26. 2.
27. 2. 

PLESY V ÚNORU:
Gymnázium Roudnice n.L. 
(oktáva)
Gymnázium J.J. Litoměřice (4.C)
Gymnázium J.J. Litoměřice (4.A)
SPgŠHS (4.D)
Gymnázium J.J. Litoměřice (4.B)
SŠ a VOŠ Roudnice (4.A + 4.D)
SPgŠHS (4.A)

6. 3. TANEČNÍ DPOLEDNE. K tanci a 
poslechu hraje JITKY BAND. 
Vstupné: 65 Kč. Od 15 h.

15. 3. KAMELOT & křest alba BABÍ 
LÉTO. Koncert legendární skupiny 
obohacený o křest nového alba. 
Host Dalibor Janda. Vstupné v 
předprodeji: 250 Kč, v den akce: 300 
Kč. Od 19.30 h

19. 3. PLES JARA. Tradiční 26. Ples jara, 
slavnostní atmosféra, plná jarních 
vůní květin a krásy přicházejících 
teplých dní. Hraje orchestr OH 
Band. Vstupné hlavní sál: 250 Kč, 
foyer 200 Kč. Od 20 h.

20. 3. PRINCEZNOVSKÝ BÁL. 
Princezny, princové a chrabří rytíři, 
jsou srdečně zváni na již šestý 
Princeznovský bál. Vstupné: 85 Kč. 
Od 15 hod.

4. 3.
5. 3.

11. 3.
12. 3.

18. 3.

25. 3.

26. 3.

PLESY V BŘEZNU
SPgŠHS Litoměřice (HT4)
VOŠ a SŠ Štětí (4AJ + 4IM)
SPgŠHS Litoměřice  (4.C)
Ples Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 
SOŠ a SOU Roudnice n.L. 
(4.HMF)
SPgŠHS Litoměřice (4.KOS + 
4.MCR + 4.MAS)
Ples společnosti Gerhard 
Horejsek

DIVADLO KARLA HYNKA MÁCHY / ÚNOR, BŘEZEN DŮM KULTURY / ÚNOR, BŘEZEN 
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KDYŽ SE ŘEKNE PÉEFKA…
Zcela netradiční a svým způsobem 

ojedinělá výstava je v  těchto dnech 
ke zhlédnutí v  radniční galerii 
městského úřadu. Vystavovány 
tentokráte nejsou fotografie nebo 
výtvarné práce, ale „péefka“, tedy 
přání k Novému roku, která posílají 
vedení litoměřické radnice přátelská 
města, firmy, ale i jednotliví lidé, jež 
tak vyjadřují přání všeho dobrého 
v roce nadcházejícím. 

„Popularitu získala papírová 
novoročenka v 19. století. Zasloužili 
se o to především výtvarní umělci, 
jejichž přání bylo vlastně jakýmsi 
originálním minidílem.  I dnes býva-

jí péefky často osobním výtvorem 
odesílatele,“ uvádějí autoři výstavy 
Miroslav Zimmer a Petr Hermann 
a pokračují: „Staré a nebo jiné 
unikátní novoročenky jsou dokonce 
vyhledávaným sběratelským artikl-
em. Ty, které představuje tato malá 
výstava, k  nim sice nepatří – i tak 
ale může být zajímavým přehledem. 
A vlastně malou výpovědí o době, o 
odesílatelích a koneckonců i o vz-
tazích.“ 

Výstavu je možné zhlédnout až 
do konce února. Průvodcem jsou 
pracovníci infocentra. Vstup není 
zpoplatněn. (eva)

KURZY ALFA
S uprchlickou krizí se dostává stále 

více do popředí téma křesťanských 
základů Evropy. Sbor Evangelické 
církve metodistické pořádá pro zá-
jemce o pochopení křesťanství Kurzy 
Alfa, které seznamují s poselstvím Bi-
ble, osobou Ježíše Krista, působením 
Ducha svatého a vznikem a význa-
mem církve.

Kurzy mají 12 lekcí. Není nutná 
jakákoliv znalost křesťanství, ani 
praktikování víry. Kurzy se skláda-
jí z  tematické promluvy a diskuse 
v  malých skupinkách. Součástí je i 
malé občerstvení. Vše zdarma. Za-
číná 3. 3. a každý další čtvrtek od 18 
hod. ve sborovém domě ECM, Slád-
kova 767/8. Přihlášení je nutné. Bližší 
informace na: 
http://www.kurzyalfa.cz/

ŠKOLA PRO DEMOKRACII
Projekt škola pro demokracii je projekt žákovských 

parlamentů, do kterého se zapojila  také Základní ško-
la Havlíčkova. Projekt je zaměřen na demokratickou 
budoucnost školy, kde děti mohou zlepšovat prostředí 
kolem sebe. V  rámci tohoto projektu byla naše škola 
vybrána k prezentaci úspěšné akce v Senátu  PČR.

Zástupci  školního parlamentu - žákyně Denisa  Zik-
mundová a Jana Podzimková - představily v  Senátu 
projekt školního parlamentu "Zahradní slavnost", který 
byl oceněn 3. místem.

Celkem bylo představeno 23 projektů z celé repub-
liky. Součástí byl wokrshop pro žáky s Jeremy Drucke-
rem a diskuse žáků s politiky.

Dívky měly radost, že uspěly s projektem, že mohly 
poznat a prohlédnou si prostory Senátu a také získat 
nové podněty a informace pro práci školního parla-
mentu. Blanka Ježková, ředitelka školy

PRORODINNÝ DEN 
ÚŘADU SE VYDAŘIL

Prorodinný den uspořádal 23. 
prosince, tedy poslední pracovní 
den před Štědrým dnem,  nový 
tajemník městského úřadu Mi-
lan Čigáš. Zaměstnancům úřadu 
umožnil vzít si do zaměstnání 
děti, pro které byl připraven roz-
manitý program, včetně vánoční-
ho tvoření nebo návštěvy staros-
tovy pracovny. 

Výsledek? "Usměvavé kolegyně 
na přepážkách úřadu a hrající si 
děti," říká tajemník. Jako příklad 
dobré praxe označila tento počin 
i Národní síť Zdravých měst ČR.

Text a foto Eva Břeňová

PŘÍKLADNÉ LITOMĚŘICE
JDOU PŘÍKLADEM

Zdravé město Litoměřice bylo 1. 
prosince potvrzeno jako město, kte-
ré splňuje náročná kriteria kategorie 
A Místní agendy 21. Tohoto ocenění 
dosáhlo jako teprve 2. město v  ČR. 
Jednou z  10 hodnocených oblastí je 
globální odpovědnost. Zde získaly 
Litoměřice „známku“ – excelentní.

Právě v oblasti globální 
odpovědost mají Litoměřice bohaté 
zkušenosti, které mohou předávat 
dalším městům. Jako příklad 
můžeme uvést mnohé osvětové 
akce a kampaně, Litoměřice jsou 
Fairtradovým městem, litoměřické 
školy spolupracují se školami v Keni 
a mnoho dalšího. Právě z  těchto 
zkušeností čerpá projekt „Naše město 
je globálně odpovědné, vaše může 
být také“, který realizuje litoměřická 
společnost ShineBean s  podporou 
Zdravého města Litoměřice. 
ShineBean nabízí dalším městům 
propagační materiály a především 
odbornou podporu a know how 
jak rozvíjet globální odpovědnost 
v  jejich regionech. Tento projekt je 
realizován v rámci Evropského roku 
pro rozvoj, kterým byl vyhlášen rok 
2015 s  finanční podporou Evropské 
unie a České rozvojové agentury.

O využití projektu „Naše město je 
globálně odpovědné, vaše může být 
také“ již projevilo zájem 5 měst a 1 
místní akční skupina. Současná situ-
ace, kdy čelíme uprchlické krizi, ni-
čivým válkám v různých oblastech a 
narůstajícím projevům klimatických 
změn, které mohou být významnou 
příčinou dalších nepokojů a migrač-
ních vln, vede mnoho lidí k zamyšle-
ní, jaká je naše globální odpovědnost, 
případně jak můžeme osobně přispět 
k  řešení těchto celosvětových výzev. 
Možných řešení je celá řada. Jedinou 
podmínkou jsou aktivní občané. 

Děkujeme městu Litoměřice, že in-
vestuje úsilí a nemalou energii do této 
oblasti, jde příkladem, ukazuje směr, 
a to nejen v rozvoji globální odpověd-
nosti. Renata Rokůsková, ředitelka

společnosti ShineBean, o.p.s.

Výstavu "péefek" v radniční galerii můžete zhlédnout v provozní době info-
centra, jehož pracovníci vás výstavou provedou. Foto Eva Břeňová 

Denisa Zikmundová a Jana Podzimková v Senátu.
Foto archiv školy 

12. 1. – 28. 2. Holubí pošta
Výstava o feno-
ménu, který 
je  dnes již 
téměř zapome-
nut, ale který 
ve své době 
představoval 
jedno z 
nejrychlejších 
informačních 

spojení. Staří Arabové o holubech 
tvrdili, že jsou „rychlejší než blesk 
a letmější než oblaka“. Holub coby 
doručovatel zpráv našel konkuren-
ci až v Morseově telegrafu.
8.3. – 1. 5.  Kornelie Němečková
Výstava známé výtvarnice 
představí soubor prací tvořených 
technikou vystřihovánky, in-
spirovaných často moravským 
folklorem. Návštěvníci mohou 
autorku znát i ze znělky pořadu 
Zpívánky, z ilustrací knih nebo 
například z poštovních známek, 
pro které vytvořila několik 
předloh. Tvorba paní Němečkové 
potěší svou radostnou nála-
dou i hravostí barev a námětů. 
Proběhne i beseda s výtvarnicí a 
tvořivé dílny pro veřejnost.

Pavlína Gutová, propagační
referent a muzejní pedagog

MUZEUM ZVE

Tajemník úřadu společně s pedagogem ZŠ B. Němcové Janem Fibichem 
připravili pro děti zajímavý program. Nechyběla ani návštěva infocentra.
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OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL  • OSOBNOSTI LITOMĚŘIC  • NÁŠ SERIÁL

Za dlouhodobě kvalitní služby odváděné ve 
prospěch interního oddělení nemocnice poděkoval 
na radnici do důchodu odcházejícímu primáři 
starosta Ladislav Chlupáč a zastupitel Petr Her-
mann.

LOUTKOVÝ FESTIVAL ZAHÁJÍ 
PRŮVOD VEDENÝ DRAKEM

Již potřinácté se v Divadle K. H. Máchy uskuteční Litoměřický loutkový fes-
tival. Těšit se na něj můžete první březnový týden od 1. do 6. března. Především 
pro malé diváky je připravena celá řada krásných představení.

Uvidíte pestrou přehlídku loutek od klasických starých marionet až po obří 
loutky v nadživotní velikosti. V úterý 1. března bude festival zahájen průvodem 
s desetimetrovou loutkou draka, která chrlí oheň. Děti i dospělí se mohou připo-
jit k průvodu, který vyjde v 17 hodin od divadla. Společně s drakem budete moci 
obejít náměstí. Průvod zakončí setkáním s rytířem na nádvoří divadla.

V průběhu týdne se můžete těšit například na pohádku o Otesánkovi, O zvě-
davém slůněti, O bubácích a hastrmanech, Vodnickou pohádku, Šípkovou Rů-
ženku a další. Do Litoměřic přijedou  loutkáři z celé republiky. Chybět nebudou 
ani oblíbení profesionálové oboru - Víťa Marčík a jeho syn s divadlem Já to jsem.

Kromě pohádek v divadle bude od pátku 4. do neděle 6. března na Mírovém 
náměstí umístěna pohádková maringotka, ve které bude probíhat výstava loutek. 
Výstava a průvod jsou pro návštěvníky zdarma. Podrobný program sledujte na 
samostatných plakátech festivalu a na měsíčním programu divadla. Letošní fes-
tival bude pestrobarevný a je opravdu na co se těšit.  Tereza Rozmarová,

vedoucí divadla 

PRIMÁŘ IVAN BRAMBAŠKI  SE LOUČIL, NE VŠAK DOCELA 
Interní oddělení Městské nemocnice 

v  Litoměřicích přijde o svého dlouhole-
tého primáře. MUDr. Ivan Brambaški totiž 
s  příchodem roku 2016 odchází do důchodu. 
Působil zde dlouhých čtyřicet let, posledních 
dvacet let pak ve funkci primáře.

Každý primariát má svá specifika. Pro 
všeobecnou internu bývají charakterističtí paci-
enti přijímaní ve vážném, často kritickém zdra-
votním stavu. Možná i proto nebývá tento obor 
tak atraktivní pro mladé lékaře. Pod primářem 
Brambaški však úspěšně zvládlo atestaci hned 
21 lékařů. On sám si však cení i jiného faktu. 
„Podařilo se nám díky úsilí mnoha lidí zajistit 
komplexní péči ve všech interních subspecial-
izacích, tedy podoborech. Lůžkové oddělení 
vhodně doplňuje dvanáct ambulancí. Interní 
oddělení litoměřické nemocnice je v  současné 
době schopno poskytnout komplexní diag-

nosticko – léčebnou péči, na kterou navazuje 
v případě potřeby kvalitní spolupráce s vyššími 
pracovišti,“ konstatoval primář, který v 67 letech 
odchází na zasloužený odpočinek. 

Ne však docela. „Velmi nás těší, že Ivan 
Brambaški bude i nadále s naší nemocnicí spolu-
pracovat a podílet se na jejím chodu, protože jeho 
odborné i lidské kvality jsou neocenitelné,“ kon-
statoval předseda správní rady nemocnice Radek 
Lončák. Spolupráce má spočívat především v am-
bulantní péči, vzdělávání lékařů, ultrazvukové di-
agnostice cévních onemocnění apod. 

„Tak skvělý kolektiv totiž nemohu a ani nechci 
definitivně opustit,“ přiznává vitalitou a humo-
rem hýřící lékař. Zároveň doufá, že bude mít 
daleko více času nejen na svou rodinu, ale i 
chalupaření a další aktivity. 

Text a foto Eva Břeňová

Pro masopustní veselí je charakteristický průvod masek. Nejinak tomu bude 
na litoměřickém náměstí i letos. Foto Eva Břeňová 
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TIPY PRO VÁS
ELECTRO SWING PARTY 3

Kdo má rád párty v duchu 
swingu, neměl by si nechat ujít 
13. února Electro Swing Party 
3. Začíná v 19 hodin v pavilonu 
A Zahrady Čech a již nyní si je 
možno koupit lístky v předpro-
deji v Gurmánii na Mírovém ná-
městí v Litoměřicích. (tv)

BURIAN A DĚDEČEK
 Po více než třiceti letech se 

vrací dávný repertoár slavné 
písničkářské dvojice Burian a 
Dědeček z let 1979–1984. Jednak 
v podobě luxusního šestialba 
s archivními nahrávkami, dále 
pak na několika ojedinělých 
společných koncertech. Vystoupí 
oba protagonisté i s Magdou 
Křížkovou, aby připomněli 
tisícovku někdejších společných 
dřívějších vystoupení, včetně 
slavné odpovědny. Přijďte do 
hospody u letního kina 19. 
března. Začátek v 19.30 h.    (mh)

VIVALDIANO
Velkolepý projekt Vivaldiano 

- město zrcadel nabídne i lito-
měřický dům kultury. Na kon-
cert nové generace, který loni 
sklízel u diváků obrovské ovace,  
se uskuteční 7. dubna a již nyní 
jsou v předprodeji vstupenky. 
Neopakovatelná show, v níž se 
kromě Michala Dvořáka (člen 
skupiny Lucie) a houslisty Jaro-
slava Svěceného vystřídá na po-
diu řada špičkových hudebníků, 
orginálně spojuje klasiku s mo-
derními rockovými a elektronic-
kými prvky. (vk)

NÁMĚSTÍ OŽIJE
MASOPUSTEM
Masopustním veselím ožije v so-

botu 6. února Mírové náměstí v Li-
toměřicích. Čeká na vás pravá česká 
zabíjačka (již od 10 hodin), kejklíři, 
pohádky pro děti, chůdaři, písničky 
našich prarodičů  v podání skupiny 
Staročeští heligonkáři, povídání o 
tradicích a řada soutěží. K  akci již 
neodmyslitelně patří nejen stánky 
s občerstvením, ale i s řemeslnými 
výrobky. Zkrátka na náměstí bude 
veselo. 

Pracovníci Městských kulturních 
zařízení, kteří jsou organizátory 
akce, věří, že lidé přijdou nejen se 
podívat a pobavit, ale zapojí se i do 
průvodu, který vychází ve 14 hodin, 
a to nejlépe v maskách.

Masopust na litoměřickém ná-
městí je prvně naplánován na so-
botu. „Někteří z pracujících lidí po 
změně termínu volali. Tak uvidíme, 
jak se změna osvědčí. Pokud ne, 
vrátíme se k organizaci akce o pra-
covním dnu, kdy se průvodu rády 
účastnily děti ze školek a školních 
družin,“ uvedla ředitelka MKZ Věra 
Kmoníčková. (eva)

PROGRAM
13:00 Slavnostní zahájení Masopus-
tu
14:00 Průvod masek s chůdaři, ka-
pelou a kejklíři
14:45 Loupežnická pohádka
15:30 Staročeští Heligonkáři
16:00 Masopustní povídání se sou-
těžemi
16:30 Staročeští Heligonkáři
17:00 Hodina masopustního veselí
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