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Přípravy nového
„kruháku“ finišují 
Přípravy projektové dokumentace 
nové okružní křižovatky Na Soutoku 
finišují. O stavební povolení požádá 
město v příštím roce.
/více na str. 2/

Město hledá cesty
vedoucí k úsporám
Úspornější provoz veřejného osvět-
lení, instalace fotovoltaiky, nová 
trafostanice pro zimní stadion apod. 
jsou jedny z nich. 
/více na str. 6/

Pečujeme o městské
památky
Revitalizace věže kostela Všech sva-
tých skončila. Rekonstrukce Staré 
radnice se přehoupla do své druhé 
poloviny. 
/více na str. 9/

Hlasujte pro svého 
„Srdcaře“ do 15. 10.
Celkem 48 osobností jste nominovali 
do ankety „Srdcař Litoměřic“. Dejte 
hlas tomu svému. Možnost končí 15. 
října.
/více na str. 10/

Do litoměřických základních škol nastoupilo 1. září více než 300 prvňáčků. V Základní škole U Stadionu dostali v první školní den několik dárků. Kromě 
školních pomůcek také plyšové medvídky, jimiž se děti rády pochlubily.                                                        Foto: Michaela Rozsypalová 

VÝSLEDKY 

Vítězem komunálních
voleb je ANO 2011
Vítězem komunálních voleb v Li-
toměřicích se stalo ANO 2011, 
na druhém místě skončilo usku-
pení Naše Litoměřice, na třetím 
Občanská demokratická strana. 
Celkem v královském městě kan-
didovala devítka subjektů, do za-
stupitelstva se probojovalo šest 
z nich.

Hnutí ANO získalo v sedmadvaceti-
členném zastupitelstvu sedm mandá-
tů. Druhé Naše Litoměřice také sedm 
a třetí Občanská demokratická strana 
šest. V zastupitelstvu usednou ještě 
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
se třemi křesly, Více pro Litoměřice 
a Severočeši – Litoměřice shodně se 
dvěma mandáty.

Starostové a nezávislí a Sport  
a zdraví, KSČM a Nezávislí kandidá-
ti pro Litoměřice ani Demokratická 

strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 
– Sdružení DSZ – Za práva zvířat a NK 
se do zastupitelstva nedostali.

Současný starosta města Ladislav 
Chlupáč (ODS) svolá v souladu se zá-
konem ustavující zasedání zastupitel-
stva pravděpodobně na čtvrtek 20. 
října. Na něm bude zvolen starosta, 
místostarostové a další členové rady 
města.

Volební účast v Litoměřicích byla 
42,42 procent. To je téměř stejně 
jako před čtyřmi lety, kdy přišlo volit 
42,63 procent oprávněných voličů. 
V přepočtu to znamená, že z 18 332 
zapsaných voličů přišlo letos svůj hlas 
k urnám odevzdat jen 7 772 z nich. 
V rámci celého Ústeckého kraje byla 
volební účast ještě nižší, 40,60 pro-
cent. Republikově pak 46,07 procent. 
Komunální volby se konaly poslední 
zářijový víkend. Více na str. 4       /rz/

ULICE MARIE POMOCNÉ

Stop havarijnímu stavu
V následujících dnech začne 
oprava havarijního stavu ulice 
Marie Pomocné, kde propady ve 
vozovce zhoršují plynulost provozu 
i komfort lidí cestujících autobu-
sovou dopravou. 

„Stavba je s ohledem na finanční 
možnosti města rozdělena na dvě 
etapy. Plánována je tak, aby provoz 
přilehlého autobusového nádraží zů-
stal zachován,“ informovala vedoucí 
odboru územního rozvoje městského 
úřadu Venuše Brunclíková. Odstraně-
ní havarijního stavu ulice Marie Po-
mocné bude s ohledem na nestabilitu 
podloží s pozůstatky staré zástavby 
stavebně složité. Vyžádá si speciální 
zakládání s cílem zamezit do budouc-
na dalším propadům povrchu silnice.

První etapa realizovaná ještě 
v letošním roce se týká úseku  
od ulice Mezibraní a pásu vedoucího 
kolem autobusového nádraží. Ko-
munikaci uprostřed rozdělí a zkrášlí 

ostrůvek se zelení. Silnice bude mít 
asfaltobetonový povrch. Dlažební 
kostky město prozatím uskladní  
a v budoucnu využije na rekonstruk-
ci Dlouhé ulice, vynucené obnovou 
inženýrských sítí v této lokalitě. 

Technický stav vozovky je ter-
čem kritiky obyvatel již delší dobu. 
Zdánlivá nečinnost však měla své 
důvody. „Stále jsme totiž jednali  
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  
o realizaci přeložky silnice I/15, která 
by vyvedla dopravu z Tyršova mos-
tu právě ulicí Marie Pomocné s cílem 
ulevit dopravou přetížené Kocandě, 
zejména Českolipské ulici. Bohužel po 
třech letech intenzivních jednání ŘSD 
definitivně potvrdilo, že od záměru 
ustupuje. Proto můžeme okamži-
těb zahájit stavební práce vedoucí  
k odstranění havarijního stavu ulice 
Marie Pomocné,“ odůvodnil časovou 
prodlevu radní Filip Hrbek zodpo-
vědný za územní plánování. 

Eva Břeňová



Díky ukončení záměru vybudovat ve městě jihovýchodní spojku mohla 
být zahájena oprava ulice M. Pomocné.        Foto: Michaela Rozsypalová 

Vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková 
představuje projektovou dokumentaci k výstavbě 
okružní křižovatky u centra Na Soutoku.

JEDNÁNÍ SKONČILA 

ŘSD odstoupilo od záměru
stavby jihovýchodní spojky
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
nebude pokračovat v přípravách 
stavby jihovýchodní spojky, která 
by vyvedla dopravu z Tyršova mos-
tu kolem autobusového nádraží 
směrem k silnici na Trnovany, a 
ulevila tak Kocandě. Několikaletá 
intenzivní jednání na toto téma 
mezi městem a státem skončila. 

„ŘSD totiž v záměru zkoumalo 
dvě oblasti. Zatímco měření in-
tenzity dopravy ukázala, že má 
smysl přeložku realizovat, tech-
nologicko-ekonomická studie bo-
hužel oprávněnost záměru nepo-
tvrdila,“ neskrývá zklamání radní 
Filip Hrbek zodpovědný za územní 
plánování. Technologicko-eko-
nomická studie totiž porovnává 
vynaložené finanční prostředky  
a časovou úsporu dosaženou 
změnou trasy. Bohužel ta nedo-
sahuje takové míry, aby po ekono-
mické stránce odůvodnila investici. 

„ŘSD však na náš podnět začalo 
řešit tzv. východní obchvat počítají-
cí s výstavbou třetího mostu přes 
Labe. S ohledem na náročnost pří-

prav takové stavby je však zřejmé, 
že jde o velice vzdálený projekt,“ 
dodal radní Hrbek.    

Město proto s ohledem na 
aktuální skutečnosti intenzivně 
pracuje na dílčích opatřeních ve-
doucích k vylepšení dopravy vlast-

ními silami. Přistupuje proto k re-
konstrukci ulice Marie Pomocné, 
chystá stavbu parkovacího domu 
v ulici Růžovka a finišuje s přípravou 
stavby nové okružní křižovatky před 
obchodním centrem Na Soutoku.

                             Eva Břeňová 

PROJEKT FINIŠUJE 

Kdy bude „kruhák“ Na Soutoku?
Přípravy projektové dokumentace nové okružní kři-
žovatky před obchodním centrem Na Soutoku fini-
šují tak, aby mohlo být již v příštím roce požádáno 
o stavební povolení. Do závěrečné fáze se dostávají  
i místy komplikovaná jednání s vlastníky stavbou do-
tčených pozemků. Stavba je dimenzovaná tak, aby  
s ohledem na vzrůstající intenzitu dopravy vyhovovala 
dalších třicet let. 

„Kruhová křižovatka bude mít čtyři ramena a dva 
jízdní pruhy tak, aby byla zajištěna co nejvyšší plynu-
lost dopravy,“ ujistil starosta Ladislav Chlupáč. První 
rameno přivede dopravu z Tyršova mostu, druhé na-
pojí obchodně průmyslový areál, třetí vozidla jedoucí 
od terezínské křižovatky a čtvrté galerii Na Soutoku. 

„Pamatujeme přitom i na zvýšení bezpečí chod-
ců,“ upozornila vedoucí odboru územního rozvoje 
městského úřadu Venuše Brunclíková. Směrem k ho-
telu Helena totiž bude vybudován nový přechod pro 
chodce. Bezpečná cesta pro pěší povede i po pravé 
straně z Tyršova mostu směrem k hotelu Helena. 
Zde chodník na rozdíl od protější strany dosud chybí.  

Město v příštím roce bude připraveno požádat  
o stavební povolení. S aktuální podobou tzv. tur-
bo-okružní křižovatky již vyjádřily souhlas jak do-
pravní policie, tak i Ředitelství silnic a dálnic ČR jako 
vlastník komunikace. Ačkoliv ještě nejsou vyčísleny 
náklady stavby, je pravděpodobné, že bude muset 
jít o investici města v řádech milionů korun. O je-
jím případném zařazení do rozpočtu Litoměřic tedy  
v příštím roce rozhodnou nově zvolení zastupitelé. 

                                       Text a foto: Eva Břeňová

REKULTIVACE

Pokratický rybník
bude odbahněn
Pokratický rybník potřebuje od-
bahnit a vyčistit. Projekt předběžně 
vyčíslený na zhruba tři miliony 
korun by město chtělo realizovat  
v příštím roce, a to ve dvou etapách 
a za finanční podpory Ministerstva 
životního prostředí, o kterou již 
požádalo.

„První etapa se týká opravy 
nátokového a výtokového zařízení, 
druhá odbahnění a vyčištění dna,“ 
informoval vedoucí odboru životní-
ho prostředí MěÚ Pavel Gryndler. 
Původní plány se týkaly i úpravy 
okolí s cílem zatraktivnit místo pro 
návštěvníky. Nicméně orgány ochra-
ny přírody nebyly záměru dotýkají-
cího se chráněné krajinné oblasti 
nakloněny. 

Pokratický potok pramenící na 
úpatí Dlouhého vrchu se letos po-
týká s výrazným úbytkem vody.  
V létě dokonce přestal téct. „Bohu-
žel netekl ani Kamýcký potok, ale 
ani potok u Soběnic,“ povzdychl 
si Pavel Gryndler. Litoměřicko má 
s nedostatkem vláhy problémy již 
delší dobu. Díky tomu usychají ve 
městě stromy na řadě míst.   /eva/

INFORMUJEME

Stavba přístaviště
má menší zpoždění
Stavba moderního přístaviště pro 
malé rekreační lodě turistů i velké 
osobní lodě pokračuje v souladu 
s projektem. Nabrala však drobné 
zpoždění.

„Na přístavišti osobních lodí je 
již ocelová konstrukce téměř hotova 
a postupně se kompletuje plovoucí 
molo pro malá plavidla,“ charakte-
rizoval aktuální stav prací Jan Bu-
kovský, zástupce ředitele Ředitelství 
vodních cest ČR, které je investorem 
akce.

Jak vysvětlil, k prvnímu dílčímu 
zdržení došlo kvůli většímu množství 
nánosů v bočním rameni, které bylo 
nutné nejprve odtěžit. V případě 
některých speciálních technologií, 
jako je designová plachta pro molo 
osobních lodí nebo některé ovládací 
prvky elektrických rozvodů, došlo ke 
zpoždění ze strany dodavatelských 
firem. Obě mola by měla být uvede-
na do provozu v průběhu prosince 
letošního roku.                           /eva/
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VÝZVA 

Odstavená vozidla zabírají místa k parkování
Již třetím rokem řeší odbor životního prostře-
dí (OŽP) městského úřadu problematiku odsta-
vených vozidel. Od listopadu 2020 do května 
2022 se zabýval již 130 odstavenými vozidly. 

Nejčastěji se setkáváme s tím, že vozidlu propadne 
technická kontrola, vlastník ho přestane užívat, 
a to pak stojí na jednom místě několik měsíců. 
Postupem času se z něho stane vrak.

Odstavená vozidla zabírají místa k parkování. 
Jejich vlastníci si nejčastěji vybírají plochy par-
kovišť, která nejsou čištěna v rámci úklidů 
města, jako například štěrkové parkovací plochy 
v Plešivecké ulici, v Seifertově ulici, v Liškovce, 

parkoviště u Krebsu, u supermarketu v ul. Marie 
Majerové aj.  

Majitelé odstavených vozidel často nevědí, že 
se dopouštejí přestupku. Vlastník má povinnost 
vozidlo, které dosloužilo, ekologicky zlikvidovat  
u oprávněné osoby. Dle zákona č. 542/2020 Sb.  
o výrobcích s ukončenou životností lze uložit 
pokutu fyzické osobě až do výše 100 tisíc korun  
a právnické osobě a fyzické podnikající osobě až 
do výše jednoho milionu korun.

Buďme k sobě ohleduplní. Plňme si své po-
vinnosti vůči svému majetku a neblokujme místa 
na parkování provozuschopným vozidlům. Nikdo 
z nás nechce mít město plné odstavených vozidel. 

Dále apelujeme na vlastníky vozidel, aby při 
prodeji vozu ohlídali, že ho kupující přepíše na 
sebe. Velmi často se setkáváme se situací, že  
v rámci prodeje k přepisu v registru vozidel nedojde 
a prodávající zůstane zapsán v registru vozidel, aniž 
by o tom věděl. Kupující vozidlo užívá a až doslouží, 
vozidlo odstaví. Prodávající se tak nevědomky stává 
vlastníkem odstaveného vozidla a z toho pro něj 
plynou povinnosti, následné starosti a vystavuje 
se sankci za odstavení vozidla.

V případě, že víte o odstaveném vozidle na 
území města, napište na email: miroslava.jirku@
litomerice.cz nebo volejte na tel. 416 916 271.

                        Miroslava Jirků, OŽP Litoměřice 

DROBNÉ OPRAVY

Před ZUŠ je příjemněji
Dvě místa v Litoměřicích prošla 
v posledních dnech úpravami. V 
prvním případě město revitalizovalo 
prostor u bankomatu poblíž pokra-
tických závor, který lidé využívají k 
posezení, případně kde rodiče če-
kají na děti navštěvující sousední 
základní uměleckou školu. 

„Technické služby opravily poni-
čenou zeď, lavičky a odstranily ná-
letové dřeviny,“ vyjmenoval Václav 
Blecha, investiční technik měst-
ského úřadu. „V delším horizontu 
zde plánujeme i další úpravy, kte-

ré naváží na opravy inženýrských 
sítí v Teplické ulici, které jejich 
provozovatelé předběžně avizova-
li,“ doplnil radní města pro územní 
plánování Filip Hrbek.

Ve druhém případě došlo  
k odstranění nevzhledné zdi  
s poničeným plotem u parkoviště 
v ulici Na Valech, poblíž průchodu 
do Velké Dominikánské. Zeď byla 
zcela nefunkční, toto místo hyzdila 
a stav zdiva i rezavého pletiva začí-
nal být nebezpečný. Odstraněním 
se navíc více otevřel pohled na his-
torické městské hradby.         /tuc/

KOMFORT PRO PĚŠÍ 

U trati máme nové chodníky
Oprava vlakové trati z Litoměřic  
do České Lípy s sebou přinesla větší 
komfort nejen cestujícím, ale na že-
lezničních přejezdech ve městě také 
pěším. 

Nejzásadnější úpravou prošel přejezd 
spojující ulice Osvobození a Soko-
lovská. Zde vznikl nový chodník na 
straně, kde dosud chyběl, a který 
navazuje na nové přechodové místo  
v ulici Nerudova. Po dalším novém 
chodníku je možné dojít z Nerudovy 
ulice podél kolejí až na horní nádraží.

Tímto krokem vznikla další ko-
munikační osa, po které mohou lidé  
z ulice Nerudova bezpečně dojít až 
do Liberecké. Celkové úpravy by měly 
zvýšit bezpečnost i pro cesty vlakem 
a autobusem dojíždějících školáků 
do nedalekých škol. „V dlouhodobém 
plánu je protažení nového chodníku 
v Liberecké ulici až k nádraží včetně 
výstavby parkovacích míst, což ovšem 
bude ještě nějakou dobu trvat. Nejprve 
musíme vstoupit v jednání s majiteli 
pozemků a počkat na rekonstrukce 

inženýrských sítí, které zde jejich ma-
jitelé plánují,“ sdělil radní pro územní 
plánování Filip Hrbek. 

Úpravy proběhly také u přejezdu  
v ulici Žitenická. Na levé straně ve 
směru k nemocnici byla dostavena 
chybějící část chodníku. I zde se tak 
nyní dá plynule dojít z Daliborovy uli-

ce například ke katastrálnímu úřadu. 
„Jednalo se o společné investice 
města a Správy železnic, které patří 
velký dík. V případě přejezdu v ulici 
Osvobození musím vyzdvihnout i ocho-
tu majitele pozemku na křižovatce  
s Libereckou ulicí,“ podotkl Filip Hrbek.

                                 Radim Tuček

NOVINKA

U Družby bude nová

lávka přes potok

Až stovka dětí chodila z Miřejovické 
stráně a sídliště Družba do školy 
přes provizorní lávku přes Pokra-
tický potok. Ta je nyní minulostí, 
neboť zde bude nejpozději do konce 
října osazena zbrusu nová.

 Tu nechalo vyrobit město ve 
spolupráci s Povodím Ohře, jemuž 
patří koryto potoka včetně břehů. 
„Občané nás několikrát upozorňova-
li na neutěšený stav staré lávky, 
která se na místě objevila před 
několika lety bez vědomí města. Po 
jednáních s Povodím Ohře se nám 
podařilo najít kompromisní řešení,  
a vybudovat zde za dobrých podmí-
nek lávku zcela novou, bezpečnou. 
Zároveň bych rád poděkoval jak 
Povodí Ohře za velkou vstřícnost, 
tak pracovníkům odboru územního 
rozvoje, i jednomu místnímu obyva-
teli, kterému nebyl stav jeho okolí 
lhostejný, a který s námi začal kon-
struktivně komunikovat,“ vysvětlil 
radní města Filip Hrbek. 

Lávka bude na místo usazena 
pomocí jeřábu.              /tuc/

Nový chodník u přejezdu v ulici Osvobození.      Foto: Radim Tuček

Revitalizovaný prostor u základní umělecké školy.      Foto: Radim Tuček
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SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Milí Litoměřičané,
uzávěrka aktuálního vydání 

R a d n i č n í h o 
z p r a v o d a j e 
(25. 9.) se ten-
tokráte téměř 
přesně kry la  
s  t e r m í n e m 
k o m u n á l n í c h 
voleb, jej ichž 

výsledky (z časových důvo-
dů prozatím bez komentářů) 
vám na této straně přinášíme.  
S ohledem na tuto skutečnost zde 
tedy nenajdete ani dvoustranu vě-
novanou komentářům zastupitelů, 
ani pravidelnou rubriku věnovanou 
slovu pana starosty. Na první ko-
mentáře subjektů, jejichž zástupci 
usednou díky vašim hlasům v zastu-
pitelstvu, se tedy můžeme těšit až 
v prosincovém vydání Radničního 
zpravodaje. 

Koaliční jednání ve volbách 
úspěšných stran již probíhají. Jejich 
výsledkem bude, kdo usedne ve 
vedení města a dostane příležitost 
rozvíjet Litoměřice v následujících 
čtyřech letech. Pokud nedojde k ně-
jaké nepředvídatelné situaci, noví 
či staronoví zastupitelé složí slib na 
ustavujícím veřejném jednání zastu-
pitelstva, které starosta Ladislav 
Chlupáč svolá v souladu se záko-
nem pravděpodobně na 20. října.  
O definitivním termínu vás budeme 
informovat prostřednictvím komu-
nikačních kanálů města. 

    Příjemné podzimní dny přeje
     Eva Břeňová, šéfredaktorka 

PŘED ČTYŘMI LETY  

Jak volby dopadly
v roce 2018?
V komunálních volbách před čtyř-
mi lety získala ODS 27,35 procenta 
hlasů a 9 mandátů v zastupitelstvu. 
ANO bylo s 22,2 procenty druhé,  
v zastupitelstvu mělo 7 postů. Čtyři 
zastupitele pak Zelení a Piráti, kteří 
ve volbách dostali 11,10 procent. 
Tři křesla s výsledkem 9,12 procent 
obdrželi Severočeši. V litoměřickém 
zastupitelstvu usedli také dva zá-
stupci Komunistické strany Čech  
a Moravy, jež ve volbách získala 8,03 
procenta hlasů. Dva mandáty a vý-
sledek 6,05 procenta dostala strana 
Sport a Zdraví. Po volbách vznikla 
koalice ODS, Severočechů a Sportu  
a zdraví. Starostou byl zvolený Ladislav 
Chlupáč (ODS). Funkce místostaros-
tů zastávali Karel Krejza (ODS), Lukas 
Wünsch (Severočeši) a Václav Červín 
(Sport a Zdraví).                              /rz/

NEJSTARŠÍ A NEJMLADŠÍ

Kandidáty dělilo 
od sebe 70 let
Nejstaršími zvolenými zastupiteli jsou 
Ladislav Chlupáč (ODS) a Josef Čech 
(SPD), shodně jim je 70 let. Naopak 
nejmladším je 29letý Pavel Koňařík 
(Naše Litoměřice). Mezi kandidáty byl 
nejstarší 89letý Ján Sarnovský (ANO 
2011), nejmladší pak 19letá Vanda 
Durková (SPD).                    /rz/

VÝSLEDKY 

Volby v Litoměřicích vyhrálo ANO 2011, 
městskými zastupitelkami se staly tři ženy

V době uzávěrky tohoto vydání ještě nebylo oficiálně známo, které subjekty spolu utvoří vládnoucí koalici, a které naopak zamíří do opozice.  Graf: Redakce

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

ANO 2011: Ondřej Štěrba, Radek Löwy, Jiří Adámek, Tomáš 
Sarnovský, Marek Kocánek, Vladimír Matys, Josef Douša
Naše Litoměřice: Alena Rožcová, Miroslav Jiránek, Petr Panaš, 
Zdenka Klementová, Radim Studený, Pavel Koňařík, Zdeněk  
Hofman
ODS: Ladislav Chlupáč, Filip Hrbek, Petr Kubec, Jan Fišera, Roman 
Kozák, Petr Pinka
SPD: Ilja Baudyš, Dominik Hanko, Josef Čech
Více pro Litoměřice: Martin Hrdina, Lenka Simerská
Severočeši – Litoměřice: Jan Dostal, Lukas Wünsch

V sedmadvacetičlenném zastu-
pitelstvu Litoměřic získal vítěz 
komunálních voleb hnutí ANO 
2011 celkem sedm mandátů. To 
je stejně jako před čtyřmi lety. 

Nemění se ani jména zastupitelů 
za tuto partaj, kteří své pozice ob-
hájili. Jsou jimi Radek Löwy, On-
dřej Štěrba, Jiří Adámek, Tomáš 
Sarnovský, Marek Kocánek, Vladi-
mír Matys a Josef Douša.

Druhé místo patří nově vznik-
lému uskupení Naše Litoměři-
ce, které stejně jako vítěz voleb 
obsadí sedm křesel. Zvolenými 
zastupiteli za tento subjekt jsou 
Alena Rožcová, Miroslav Jiránek, 
Petr Panaš, Zdenka Klementová, 
Radim Studený, Pavel Koňařík  
a Zdeněk Hofman.

Třetí Občanská demokratická 
strana (ODS) bude mít v zastupi-
telstvu šest mandátů, to je o tři 
pozice méně než při minulých vol-
bách. Za ODS byli do zastupitelstva 
zvoleni dosavadní starosta Ladislav 

Chlupáč, radní Filip Hrbek, dále Petr 
Kubec, Jan Fišera, Roman Kozák  
a Petr Pinka. 

Nováčkem, který usedne do 
zastupitelských křesel Litoměřic, 
je strana Svoboda a přímá demo-
kracie. Má tři mandáty pro kandi-
dáty Ilju Baudyše, Dominika Hanka  
a Josefa Čecha.

Za subjekt Více pro Litoměřice 
budou v zastupitelstvu Martin Hr-
dina a Lenka Simerská. Za Severo-
čechy Jan Dostal a Lukas Wünsch.

Oproti minulému volebnímu ob-
dobí z let 2018 až 2022 opouštějí 
zastupitelstvo bez zisku jediného 
mandátu Komunistická strana Čech 
a Moravy a Sport a Zdraví. Obě při-
tom mají v dosluhujícím zastupitel-
stvu po dvou představitelích. 

V Litoměřicích dohromady kan-
didovalo 217 lidí, z toho 74 žen. 
Počet žen zastupitelek se mírně 
zvýšil. Zatímco v končícím volebním 
období byla členkou zastupitelstva 
pouze jedna, nyní do něj byly zvole-
ny ženy tři.    Michaela Rozsypalová
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Starosta Ladislav Chlupáč a tajemník městského úřadu Pavel Richter  
s oceněním pro litoměřickou radnici. Foto: Eva Břeňová

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 

Opět jsme bodovali v soutěži Přívětivý úřad
Městský úřad v Litoměřicích i letos 
potvrdil, že patří mezi nejpřívětivější 
úřady v Ústeckém kraji. Ocenění za 
třetí místo převzal v pražském Mu-
zeu Policie ČR z rukou náměstka mi-
nistra vnitra tajemník úřadu Pavel 
Richter. První skončil magistrát  
v Mostě, druhý v Děčíně. Celo-
republikově vyhrál Kolín. 

Letos šlo již o 7. ročník 
motivační soutěže 
organizované Mi-
nisterstvem vnitra, 
která je určená úřa-

dům obcí s rozšířenou působností  
a úřadům městských částí Prahy. 
Soutěž mapuje kvalitu proklient-
ského přístupu úřadů. Sleduje míru 
online řešení agend, dostupnost 
služeb pro občany, otevřenost 
radnic, úroveň komunikace nebo 
například rozvinutost participa-
ce občanů na věcech veřejných.  
V tomto ročníku se soutěže zúčastni-
lo 125 obcí s rozšířenou působností, 
což představuje 55 % všech.

Litoměřice v soutěži bodují 
pravidelně. Vrcholu dosáhly v roce 

2019, kdy skončily první v rámci celé 
ČR. „Skutečnost, že se pravidelně 

objevujeme v kvalitě veřejné správy 
na předních příčkách, je důkazem, že 

se nám podařilo vytvořit tým lidí, kte-
rým záleží nejen na profesionálním 
výkonu jednotlivých agend, ale i na 
vstřícnosti vůči našim občanům, což 
mě velmi těší a za což kolegům dě-
kuji,“ komentuje tento fakt starosta 
Ladislav Chlupáč. 

Na kvalitě veřejné správy  
a otevřenosti úřadu Litoměři-
čtí pracují kontinuálně, což letos 
potvrdilo mj. i krajské prvenství  
v soutěži Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky měst. Nachystané 
jsou již nyní projekty pro následu-
jící měsíce. „Tím nejvýznamnějším 
je Portál občana, kdy odkaz na něj 
bude umístěn na webu města. Po 
přihlášení občan například uvidí,  
v jakém stavu rozpracování se na-
chází jím podaná žádost, kdo ji vyři-
zuje, dále zda má uhrazené poplatky 
apod. Spustíme jej ještě v letošním 
roce,“ informoval tajemník Pavel 
Richter. Jednou z novinek příštího 
roku pak má být i možnost objednat 
se elektronicky na konkrétní den a 
hodinu nejen na odbor dopravy a pro 
vydání osobních dokladů, ale nově  
i na matriku.                     Eva Břeňová

Zastupitelé se naposledy sešli 
v končícím volebním období
Poslední jednání zastupitelstva v končícím volebním období se uskutečnilo 
ve čtvrtek 15. září v hradu. Starosta Ladislav Chlupáč všem zastupitelům 
poděkoval za práci odvedenou ve prospěch města i věcnou diskusi, která nad 
jednotlivými projednávanými body probíhala. Zároveň popřál hodně úspěchů  
v osobním i pracovním životě těm, kteří se již nebudou ucházet o přízeň voli-
čů. Z posledního jednání 27členného sboru byli omluveni zastupitelka Lenka 
Simerská a Vladimír Matys, kteří na fotografii chybějí.    Foto: Eva Břeňová

INFORMUJEME 

Probíhá rekonstrukce matriky 
Do náhradních prostor se do konce 
roku přestěhuje pracoviště mat-
riky městského úřadu. Důvodem je 
plánovaná kompletní rekonstrukce 
stávajících kanceláří. 

Po dobu rekonstrukce (od 6. 
října) bude matrika umístěná  
v prostorách pracoviště Czech Point  
v hlavní budově radnice vlevo v příze-
mí. Stěhování si vyžádá i dvoudenní 
uzavření pracoviště matriky, a to  
od 6. do 7. října. Provoz obřadní síně 
nebude stěhováním, ani samotnou 
rekonstrukcí nijak dotčený.  

„Nově zrekonstruované prosto-

ry matriky nabídnou žadatelům  
i pracovníkům potřebné zázemí pro 
osobní jednání. Změn dozná nynější 
uspořádání přepážek. Zatímco nyní na 
matrice slouží jedna, po rekonstruk-
ci budou k dispozici tři. Současně 
s novým pracovištěm se spustí re-
zervační a vyvolávací systém, kte-
rý umožní občanům objednání na 
konkrétní matriční úkon, a současně 
tak urychlí odbavení a přehlednost 
klientů,“ informovala vedoucí oddělení 
správních činností Milena Nováková.

O přesném termínu zprovoznění 
nového pracoviště matriky budeme 
včas informovat.                    /rz/

PŘÁNÍ OBČANŮ 

Budeme mít nové psí hřiště 
Nad Pokraticemi v ulici Opuková 
vyroste nové psí hřiště. Město 
tak vyhoví přání občanů, kteří 
nápad přihlásili v roce 2020 do 
participativního rozpočtu. 

Tam sice prvenství a finanční 
podporu nezískal, přesto začaly 
přípravy na realizaci. „Pokud získá-
me potřebná povolení, hřiště bude 
postaveno ještě letos,“ upřesnila 
Ladislava Čelková, koordinátorka 
participativního rozpočtování.

Oplocené hřiště o velikosti cca 
130 m2 má obsahovat prvky pro 
agility, což jsou cvičení, kdy psovodi 
provádějí své miláčky řadou překážek 
pomocí bezkontaktních hlasových  
a ručních signálů. Na místě nebudou 
samozřejmě chybět lavičky či koše 
na psí exkrementy. „Oslovili jsme již 
odbornou firmu, která hřiště postaví. 
Má bohaté zkušenosti a spolupracuje  
i s mistryní republiky v agility,“ do-
plnil Lukas Wünsch, místostarosta 
města.                                  /tuc/
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ŠETŘENÍ 

Město hledá cesty, kde uspořit
Nikoliv restriktivní nařízení ve 
stylu topte na maximálně 20 stup-
ňů ve školních třídách i kancelá-
řích, nýbrž apel na personál, aby 
přemýšlel, kdy, kde a v jaké míře 
je topit potřeba. Touto cestou se 
vydá město, které očekává něko-
likanásobný růst cen energií. 

„Vzhledem k tomu, že jsme ener-
gie dlouhodobě dražili, díky čemuž 
máme ještě i letos výrazně nižší 

ceny, očekáváme, že nárůst bude 
poměrně vysoký,“ uvedl starosta 
Ladislav Chlupáč, který vydal po-
kyn směrem k vedoucím odborům 
a ředitelům příspěvkových or-
ganizací tvořit návrh rozpočtu na 
rok 2023 s maximální opatrností 
a úsporností.  

Naštěstí úsporná energetická 
opatření realizuje město Litoměři-
ce již posledních deset let. Objek-
ty školských zařízení byly zateple-

ny, okna vyměněna, na některých 
střechách městských objektů jsou 
instalovány fotovoltaické panely 
přeměňující tepelnou energii na 
elektřinu, jejíž přebytky město 
prodává do sítě. Průběžně do-
cházelo k výměně úsporných 
hlavic osvětlení, regulovány byly 
rozvody tepla, letní koupaliště  
a sauna využívají solární panely 
na ohřev vody apod.

                            Eva Břeňová 

SPORTOVIŠTĚ 

Nejdražší provoz má zimní
stadion a plavecký bazén
Nejnáročnější je v Litoměřicích  
z hlediska energetického provozu 
plavecký bazén a zimní stadion.

„V tuto chvíli připravujeme pro 
zimní stadion projekt na instala-
ci fotovoltaické elektrárny, která 
bude okamžitě generovat úsporu. 
Již máme zpracovaný statický posu-
dek, podle něhož střecha stadionu 
zátěž unese,“ informovala vedoucí 
odboru školství, kultury, sportu  
a památkové péče MěÚ Andrea Kří-

žová s tím, že město bude žádat 
o dotaci z Modernizačního fondu.

Obdobně je vyhodnocována 
vhodnost a ekonomická návratnost 
případné fotovoltaické elektrárny 
i u plaveckého bazénu, kde je však 
situace vzhledem k členitosti stře-
chy složitější. 

Finanční úsporu za energie má  
v případě zimního stadionu přinést 
i provoz nové trafostanice, díky jejíž 
existenci bude cena za megawatt-
hodinu výrazně nižší. Instalována 

bude do konce letošního roku. 
Plavecký bazén již trafostanici má. 

Úsporné opatření chystá ředi-
tel Městských sportovních zařízení 
Jaromír Tvrzník i u fotbalového sta-
dionu. „Plánujeme odpojit plynové 
kotle, a napojit se na centrální vý-
topnu,“ informoval ředitel.     /eva/

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY 

I míru veřejného osvětlení
bude potřeba regulovat 
Jeden z kroků vedoucích ke 
snížení energetické náročnosti 
města se v Litoměřicích dotkne 
i veřejného osvětlení. 

Město již v současné době sni-
žuje u zářivek a výbojek wattáž  
a mění k lasické žárovky za 
úsporné. „Nyní máme v přibližně 
2 800 lampách veřejného osvět-
lení zhruba osm procent LED žá-
rovek. Pokud provádíme výměnu, 
vždy již instalujeme úspornější 
žárovky,“ potvrdil Václav Blecha, 
investiční technik odboru územní-
ho rozvoje městského úřadu. 

Úsporu město vidí v zave-
dení chytrého systému, který by  
v nočních hodinách reguloval in-
tenzitu svícení. „V určitou hodi-
nu bychom svítili na 50 procent, 
další na 25 procent a podobně,“ 
vysvětlil Václav Blecha s tím, že 
omezení počtu svítidel ve městě  
v plánu není. Zapínání a vypínání 
veřejného osvětlení je nasta-
veno dle daných norem, a není 

tak možné začít svítit každý den 
jinak. 

Město má v současné době 
zafixovanou cenu elektrické ener-
gie na tři roky od 1. 1. 2020 do 
31. 12. 2022 za 1 238 Kč/MWh 
(cena je za silovou elektřinu bez 
regulovaných služeb a daně). „Fi-
nanční náklady vynaložené na 
veřejné osvětlení města nyní činí 
zhruba 4,5 milionu korun ročně,“ 
uvedla Šárka Lepšíková, finanční 
referent odboru územního rozvoje 
městského úřadu. 

Nakupovat elektřinu na rok 
2023 se město chystá s ohle-
dem na současná jednání vlády 
a Evropské unie k této proble-
matice během října. „Podklady 
na burzu máme připravené. Jaká 
nakonec bude cena, je vzhledem 
k nestabilnímu trhu s energiemi 
prakticky nemožné odhadnout,“ 
sdělila Romana Hönigová, ener-
getická manažerka odboru správy 
nemovitého majetku města.    

                         Radim Tuček Intenzita veřejného osvětlení by měla být regulována.        Foto: Rainer Bach

RICHARD 

Úložiště si prohlédlo
150 návštěvníků
Do ruky dozimetr, na sebe bundu, 
helmu, baterku, sebezáchranný pří-
stroj, absolvovat speciální školení 
a v doprovodu průvodce vyrazit do 
hlubin Bídnice, přesněji do úložiště 
radioaktivních odpadů Richard. Tento 
zážitek absolvovalo v sobotu 17. září 
téměř 150 návštěvníků 4. ročníku Dne 
otevřených dveří, který zde pořádala 
Správa úložišť radioaktivních odpadů 
(SÚRAO).

Zájemci si mohli prohlédnout 
nejen podzemí a přesvědčit se tak, jak 
je úložiště chráněno a jak se v něm 
radioaktivní materiály ukládají, ale če-
kal je program také na povrchu. Do-
zvědět se mohli více třeba o unikátní 
zkušebně obalových souborů, která 
je umístěna v areálu, monitorování 
úložiště a jeho okolí, které slouží  
k prokázání bezpečnosti zařízení, 
nebo o radioaktivitě obecně. Prohlédli 
si sudy, v nichž se materiály ukládají, 
a další obalové soubory, čekala na ně 
také částicová kamera, různá videa  
i fotokoutek.   T. Kašparová, SÚRAO
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ZŠ HAVLÍČKOVA 

Atletický ovál je po rekonstrukci,
na úvod hostil Kemp vítězů
Se vší parádou byl „pokřtěný“ nově 
zrekonstruovaný atletický ovál  
v areálu Základní školy Havlíč-
kova .  Spor tov iště  proš lo  
v uplynulých měsících rozsáhlou 
rekonstrukcí a v srpnu hostilo 
sportovně laděný příměstský 
tábor Kemp vítězů. Tento celo-
republikový projekt pod patro-
nátem českých olympioniků byl 
určený všem dětem od prvních 
tříd do 15 let. 

V zázemí školy zažily děti týden 
plný pohybu, který zakončily be-
sídkou s několikanásobným mi-
strem republiky a medailistou  
z mistrovství světa v roce 2017,  
oštěpařem Petrem Frydrychem. 
Ten také děti celým týdnem spolu 
s dalšími čtyřmi zkušenými trenéry 
provázel. 

„Jednotlivé tréninky se pokaž-
dé lišily a zaměřovaly se na funk-
ci celého těla – na rozvoj, rych-
lost, koordinaci a vytrvalost. 
Po obědové pauze nám zbývala 
i hodina na výuku angličtiny a 
odpoledne na děti čekaly růz-
né sportovní hry,“ popsal jeden 
z trenérů Matěj Rylich s tím, že 
celým kempem děti provázela  
i celotáborová hra na téma Gla-
diátoři. 

Samotný závěr kempu se 
nesl ve znamení symbolického 
otevření nově opraveného spor-
toviště. Kromě malých účastníků 
kempu, jejich rodičů a trenérů se 
ho účastnili také místostarosta 
Karel Krejza a ředitelka Základní 
školy Havlíčkova Blanka Ježková. 

„Projekt na rekonstrukci atle-
tického oválu jsme měli připravený 
už delší dobu. Až díky dotaci od 

Národní sportovní agentury jsme 
na začátku letošního léta mohli  
s nákladnou opravou začít,“ vy-
světlil Karel Krejza. 

Dočasným nedostatkem jinak 
novotou zářícího sportoviště je 
zelená plocha uprostřed oválu.  
S ohledem na dlouhotrvající suché 
období se nově vysetá tráva 
rovnoměrně neuchytila ani přes 
pravidelnou zálivku. Trávník tak 
bude nutné ještě dosít a zajistit 
mu dostatek vláhy a živin. 

Ředitelka školy Blanka Ježková 
připomněla, že původní ovál slou-
žil dlouhých čtyřicet let, tedy od 
doby, kdy byla škola postavena. 
První myšlenka na jeho rekon-

strukci padla už před 12 lety. 
„Vypadá nádherně a osobně  

z něj mám obrovskou radost. Kromě 
žáků naší školy může sportoviště 
využívat například Dům dětí a mlá-
deže Rozmarýn, sportovní kluby  
a samozřejmě i široká veřejnost,“ 
připomněla ředitelka Blanka Jež-
ková. 

Rekonstrukce atletického ová-
lu zahrnula opravu běžecké dráhy, 
úpravu travnaté plochy uvnitř 
oválu i plochy pro skok daleký  
s rozběhem. Náklady činily při-
bližně 7,4 milionu korun, přičemž 
5,1 milionu pokryla dotace z Ná-
rodní sportovní agentury ČR.

             Michaela Rozsypalová

Opravený atletický ovál hostil v srpnu Kemp vítězů. V rámci něj do Lito-
měřic zavítal i mistr republiky a medailista z mistrovství světa oštěpař 
Miroslav Frydrych (na snímku vpravo). Mezi mladé sportovce přišel  
i místostarosta Karel Krejza.                         Foto: Michaela Rozsypalová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Základní škola U Stadionu má opravená sportoviště 
Nová palubovka sportovní haly (na snímku), nové 
workoutové hřiště, umělý povrch venkovního 
sportoviště. S těmito novinkami vstoupila ZŠ  
U Stadionu do nového školního roku.  

Nově zrekonstruované multifunkční hřiště 
uprostřed atletického oválu, které získalo nový 
moderní umělý povrch a také osvětlení, které 
tu předtím scházelo, si s příchodem nového 
roku prohlédli zástupci města s ředitelem ZŠ 
U Stadionu Milanem Slukou. „Náš ovál často 
využívají atleti a na podzim a v zimě jim tu  
v podvečerních hodinách osvětlení scházelo,“ 
odůvodnil potřebu investice ředitel školy.

Žáci a také široká veřejnost mohou na 
školním sportovišti využívat i nové workou-

tové hřiště, které tu vyrostlo během let-
ních prázdnin. Novotou září také palubovka 
ve sportovní hale, kterou kromě žáků školy 
využívá i Slavoj BK Litoměřice, jenž tu má 
domácí hřiště. „Palubovka je jen zrevita-
lizovaná, avšak velmi kvalitně. Kromě toho byly  
v této části budovy vyměněny i rozvody tepla  
a radiátory,“ připomněla vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová. Změn podle jejích infor-
mací doznají také toalety, které především při zá-
pasech basketbalistů kapacitně nevyhovovaly. 
Nově za barem budou pouze pánské, dámské  
se na začátku školního roku budovaly na opačné 
straně haly. 

     Text a foto: Michaela Rozsypalová

PODPORA 

Město přispívá
dětem na kroužky
Rodiče, kteří se ocitli v nepříznivé 
finanční situaci a nemohou si dovo-
lit zaplatit zájmové kroužky pro své 
děti, mohou na tyto aktivity využít 
příspěvku z rozpočtu města. Maxi-
mální částka, kterou občané Litoměřic 
mohou na financování kroužku získat, 
je 1 500 korun za rok.

Podpora je určena dětem na zá-
kladních školách, tedy přibližně od  
6 do 15 let. Nejde však o plošně vy-
plácený příspěvek, ale rodiče si o něj 
mohou požádat prostřednictvím ředi-
telů škol a výchovných poradců, kteří 
následně ve spolupráci s odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví roz-
hodnou, zda je k vyplacení příspěvku 
skutečně důvod.

Město Litoměřice začalo s touto 
podporou mimoškolních aktivit soci-
álně znevýhodněných dětí už před 
několika lety.

„Ročně ho využije přibližně 
patnáct až dvacet žadatelů,“ infor-
movala vedoucí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu 
v Litoměřicích Renáta Jurková s tím, 
že příspěvek lze čerpat například na 
zaplacení různých kroužků v Domě 
dětí a mládeže Rozmarýn, sportovní 
kroužky nebo za platbu žákovského 
příspěvku v Základní umělecké škole 
v Litoměřicích.

Město jako zřizovatel zároveň obě-
ma zmíněným organizacím přispívá 
do rozpočtu nemalé částky, které 
pokrývají část nákladů. Kroužky tak 
mohou být levnější pro všechny při-
hlášené děti.  

Jen DDM Rozmarýn nabízí v tom-
to školním roce několik desítek mi-
moškolních aktivit pro různé věkové 
kategorie. Řada z nich je ale už pro 
letošek obsazena. Přehled kroužků 
i informace o volných místech lze 
nalézt na webových stránkách 
DDM.                                   /rz/
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MYSTERY SHOPPING

Infocentrum uspělo na výbornou
Skvělého stoprocentního výsledku dosáhlo Turis-
tické informační centrum v Litoměřicích při utajené 
kontrole, kterou jako součást ankety organizuje 
agentura CzechTourism spolu s Asociací turis-
tických informačních center ČR. 

Takzvaný Mystery Shopping, kdy se kontrolor tvářící se 
jako běžný návštěvník infocentra zaměřuje na širokou 
škálu aspektů, zhodnotil „Íčko“ plným počtem bodů ze 
42 možných. Maximum bodů získalo infocentrum mimo 
jiné za interiér, vybavenost a za vstřícný přístup jeho 
pracovníků k návštěvníkům. Dále se posuzuje také čis-
tota vstupních prostor, výloh a bezprostředního okolí, 
doba, za kterou byl návštěvník po vstupu do infocentra 
obsloužen, zda je pracovník infocentra vhodně oblečený 
nebo zda dokáže jasně a srozumitelně odpovědět na do-
tazy utajeného nákupčího a aktivně s ním komunikovat. 

„Turistické informační centrum je příjemné, složené ze 
dvou místností. Nabízí letáky k akcím a k zajímavostem, 
mnoho razítek na pohledy, dárkové předměty. Pracovníci 
se chovají ochotně,“ znělo hodnocení Mystery Shoppera, 
který do Litoměřic zavítal na konci července. 

„Je to krásný výsledek. Těší nás, že se návštěvní-
ci v infocentru cítí dobře nejen díky příjemnému 
prostředí, ale také díky profesionální práci kolegyň. 
Málokdo si totiž uvědomuje, jaký rozsah znalostí  
o městě a okolí musí mít, nehledě na jazykovou vyba-
venost. Jaký dojem z návštěvy města si turista odnáší, 
je z velké části závislé právě na jejich přístupu,“ uvedla 
Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu  

a cestovního ruchu městského úřadu. 
Od začátku roku do konce srpna do litoměřického info-

centra zavítalo přes 28 tisíc návštěvníků, z čehož zhruba 
25 tisíc bylo tuzemských. „Počty zahraničních turistů 
zatím nedosahují doby předcovidové. Naopak potěšitelné 
je, že řada turistů se ve městě zdrží více než den a využije 
zde možnost ubytování,“ konstatovala Eva Břeňová. 

Podpořit vícedenní turistiku je cílem bonusové 
knížky „Vychutnejte si Litoměřice“, platné i pro příští 
rok. K dostání je v infocentru za symbolickou cenu  
a obsahuje slevy na gurmánské, kulturní i sportovní zá-
žitky. Její majitelé mohou ušetřit i při nákupu vstupenek na 
atraktivní místa nebo za ubytování.   Michaela Rozsypalová

Pracovnice infocentra Hana Mildová (vpravo) a Iveta 
Hejduková při práci.         Foto: Michaela Rozsypalová

VÝHODNÉ VOUCHERY

Okruh církevních památek 
i letos turisty zaujal
Okruh církevní památky – turistický produkt, který 
měli návštěvníci Litoměřic k dispozici již sedmou 
sezonu, a který jim umožnil vstup do několika 
litoměřických památek na jednu vstupenku, se  
i letos opět těšil velkému zájmu.

Zakoupení voucheru v plné hodnotě – 

tedy za 130 korun, využilo o 20 procent 
více návštěvníků a snížené vouchery za 
100 Kč si koupilo o téměř 40 % více než  
v roce 2021. Možnost navštívit památky s vý-
hodnou kombinovanou vstupenkou tak letošní sezo-
nu využilo nejvíce návštěvníků od spuštění Okruhu 
v roce 2015. Naopak lehce poklesly jednorázové 
návštěvy. Čísla jsou ale srovnatelná s předchozími 
ročníky, protože letos Okruh startoval až 1. čer-
vence a končil první zářijový víkend.  Z dostupných 
čísel tak zaznamenal téměř 1400 vstupů na kombi-
novanou vstupenku, a dalších 2500 turistů navští-
vilo zpřístupněnou katedrálu sv. Štěpána i kostel 

Všech svatých za jednorázové vstupné.
Nejvíce návštěvníků letos zavítalo do kostela 

Všech svatých. Bylo to nejvíce od roku 2019. 
Naopak lehký pokles zaznamenala katedrála sv. 
Štěpána, na kterou byl díky stavebním pracím  
a uzavření příjezdové silnice omezen přístup. 
I tak si k ní našlo cestu 1304 návštěvníků, 
kteří měli možnost si prohlédnout její interiér  
a využít zajímavý výklad o jejím vzniku a historii. 
Průvodcování v kostelech a v katedrále se letos 
ujali studenti litoměřického gymnázia. Všichni 
byli velmi šikovní a odvedli výbornou práci.

Radka Kubíčková, DA České středohoří 

DESTINAČNÍ AGENTURA 

Katedrála bude
nasvícena
Litoměřičtí zastupitelé na svém 
posledním jednání rozhodli o fi-
nanční podpoře projektu Desti-
nační agentury České středohoří, 
cíleného na další rozvoj cestovního 
ruchu ve městě. Výsledkem má být 
nasvícení katedrály sv. Štěpána, vy-
budování interaktivní naučné trasy 
po církevních památkách v Lito-
měřicích a vybudování nové expo-
zice na téma Českého středohoří. 
Vzniknout by měla v současné době 
nevyužívané budově na Dómském 
náměstí vlastněné církví.  

Realizace projektu byla vyčíslena 
na 11,8 milionu korun, přičemž 1,6 
milionu korun představuje zastupi-
teli schválená finanční spoluúčast 
města Litoměřice. Zbývající částku 
tvoří dotace. 

„Projekt si klade za cíl zatraktivnit 
církevní objekty v Litoměřicích, aby 
byly vnímány jako skutečná domi-
nanta – Barokní perla Zahrady Čech,“ 
informoval ředitel destinační agentury 
Luděk Jirman. K realizaci dojde v prů-
běhu příštího roku. Budoucí výdaje 
za energie související s osvětlením 
katedrály má hradit církev.        /eva/  

ITEP 

Litoměřice se prezentovaly na veletrhu v Plzni
Litoměřice se prezentovaly na 
veletrhu cestovního ruchu ITEP, 
který se konal od 15. do 17. září 
ve sportovní hale TJ Lokomotiva 
v plzeňských Slovanech. Na ná-
vštěvníky tam čekaly tři dny plné 
zábavy, poznávání a soutěží.  

V samostatném stánku nabízeli 
pracovníci Odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu 
Městského úřadu v Litoměřicích 
bonusovou knížku Vychutnej-
te si Litoměřice, která posky-
tuje více než tři desítky slev 
a bonusů a další různé propa-
gační materiály nejen města, ale  
i jeho partnerů. 

„Návštěvníci, kteří se u naše-
ho stánku zastavovali, měli zájem  

o různé prospekty a mapy. Ptali se 
také na datum konání vinobraní 

nebo na termín vánočních trhů  
v našem městě,“ popsala Marie 

Ouborná, marketingová manažerka  
z odboru komunikace, marketingu a 
cestovního ruchu MěÚ (na snímku).  

Veletrh ITEP se letos konal už po 
šestnácté. Plzeňský kraj ho pořádá 
pravidelně od roku 2005. Jeho konání 
přerušila pouze koronavirová pande-
mie. Přijela zhruba stovka vystavova-
telů nejen z České republiky, ale  
i ze zahraničí, například z Německa, 
Rumunska či Slovenska. Na letošní 
ITEP přijali pozvání také zajímaví 
hosté. V první den přijel český diva-
delní a filmový herec Lukáš Hej-
lík, který je známý i svým blogem  
a projektem Gastromapa o českých 
restauracích, kavárnách a bistrech. 
Pátečním hostem pak byla česká he-
rečka, dabérka a moderátorka Tereza 
Bebarová.                       /rz/
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NÁKLADY: 43 MILIONŮ

Muzeum chystá
novou expozici
Dokončení rekonstrukce objektu Sta-
ré radnice, jenž je sídlem Oblastního 
muzea v Litoměřicích, však nezna-
mená, že ihned poté bude znovu 
otevřen veřejnosti. „Stojíme před 
dokončením ověřovací studie nové 
stálé expozice, která je podmínkou 
pro vypsání výběrového řízení na 
hlavního architekta budoucí nové 
stálé expozice,“ nastínil další po-
stup Tomáš Wiesner, ředitel mu-
zea, jež je příspěvkovou organizací 
Ústeckého kraje. Architekt s ohle-
dem na charakter vnitřních prostor 
a představy investora navrhne bu-
doucí podobu stálé expozice, která 
má být zcela odlišná od té původní.

Náklady na vybavení interiérů 
muzea, instalaci expozice, včetně 
vybavení nové recepce apod. byly 
vyčísleny na 43 milionů korun. Projekt 
podaný Ústeckým krajem, nazvaný 
„Oblastní muzeum v Litoměřicích – 
vybudování nové expozice“, již prošel 
úspěšným hodnocením v rámci  
13. výzvy Integrovaného regionální-
ho operačního programu (IROP) a byl 
navržen k financování v programu ITI.

„Pokud finanční podporu získáme, 
předpokládáme kompletní ukončení 
prací na realizaci expozice a vnitřní-
ho vybavení budovy v prosinci roku 
2025,“ zasadil projekt do časového 
rámce ředitel muzea Wiesner.   /eva/

OPRAVA STARÉ RADNICE 

Fasáda na jižní straně je hotova
Zcela zásadní modernizace památ-
kově chráněného objektu sta-
ré radnice na Mírovém náměstí  
v Litoměřicích se přehoupla do své 
druhé poloviny.

„Již máme zrestaurovanou fasádu 
na jižní straně objektu, provedenou 
kompletní výměnu střešní krytiny  
s měděným úžlabím, opravené 
půdní prostory, zahrnující i výmě-
ny trámů, dokončují se postupně 
vnitřní rozvody v objektu apod. 
Stavební práce pokračují repasí 
oken, renovací parket. Probíhají teď 
hlavně v interiéru objektu. Zároveň 
je v realizaci i výstavba nového 
výtahu a následná pokládka nové 
žulové dlažby ve dvorním traktu,“ 
charakterizovala současný stav 
vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče měst-
ského úřadu Andrea Křížová. Zcela 
funkční již jsou i sluneční hodiny 
zdobící novou fasádu. 

 „Ve spolupráci s historiky 
dojde k zásadní změně v podlou-
bí v Dlouhé ulici, kde jsme řešili 
problémy s bezdomovci. Nově zde 
vybudujeme prosklený vstup do 
bývalé provozovny, která tak bude 
mít místo dosavadního jednoho 
vstupy dva,“ informoval historik Filip 
Hrbek. Zda se do těchto míst kavár-
na vrátí, není v tuto chvíli zřejmé. 

Pravděpodobně na počátku příštího 
roku město vyhlásí výběrové řízení 
s cílem vybrat nového nájemce.  

Náklady na revitalizaci staré 
radnice jsou vyčíslené na 45,5 
milionu korun. Dotace z IROP na 
podporu rekonstrukce význam-
ných kulturních památek činí 90 
procent způsobilých nákladů akce. 
Rekonstrukce objektu zasazeného 
v městské památkové rezervaci má 
být ukončena v květnu 2023.

                              Eva Břeňová 

NEJEN NOVÝ KABÁT 

Městská věž kostela Všech svatých září novotou
Po přibližně třech měsících skončila v srpnu re-
konstrukce městské věže u kostela Všech svatých  
v Litoměřicích.

Jak přiblížil investiční technik z odboru územního 
rozvoje MěÚ Ladislav Pošík, práce na opravě zahrnuly 
mimo jiné opravu fasády a pískovcových ostění. 
„Prováděla se také změna nasvícení. Zatímco dříve 
byla věž částečně nasvícená z budovy muzea, nyní je 
osm bodů úsporných LED světel umístěných přímo 
na věži,“ poznamenal Ladislav Pošík s tím, že náklady 
na rekonstrukci byly přibližně 6,5 milionu korun. 

Uvnitř věže dále odborná firma renovovala  
i mohutnou dřevěnou konstrukci pod zvonovou 
stolicí. „Po dohodě s památkáři jsme její povrch 
vysáli, mechanicky očistili jemnými kartáči a oše-
třili chemickým nátěrem,“ popsal Zdeněk Oravec  
z tesařství Čenda, které se na opravě věže podílelo. 
V horní části 54 metrů vysoké věže bylo dále nutné 
opravit podlahy, zajistit izolaci proti vodě nebo zre-
konstruovat poškozené klempířské prvky.  

Součástí rekonstrukce městské věže byla 
také oprava ciferníků a ručiček věžních hodin. 
Místo plánovaného umytí a údržby stroje bylo při 
bližším průzkumu, který umožnilo až postavené le-
šení, nakonec nutné hodiny kvůli špatnému stavu 
kompletně rekonstruovat. Kvůli ochraně památky 
před holubím trusem jsou na vrchu věže instalová-
ny ochranné sítě. Jejich provedení v bílé barvě ne-
bude pohled na dominantu nijak narušovat. Ještě 

do konce letošního roku má být dokončený také 
odlitek nového srdce pro největší ze tří zvonů.  
To stávající je uvolněné a při používání by mohlo 
zvon poškodit. Srdce je totiž zavěšeno na koženém 
pásu, který je upevněn na vnitřním uchu, takzvaném 
šarnýru. Právě ten je uvolněný a pokud se zvon 
rozhoupe, vykazuje srdce nekontrolovatelný po-
hyb. Podle posudku zvonaře by právě kvůli tomu 
mohlo dojít k prasknutí zvonu. Proto se na něj  
v současné době nezvoní. Je objednáno vykování 
nového srdce a nového šarnýru. Hotovo má být  

v listopadu letošního roku, neboť vykování srdce je 
časově náročnější proces. 

Ačkoli vnitřek čtyřpatrové věže od prvního pat-
ra zabírá z velké části mohutná konstrukce trámů 
pro zavěšení zvonů, v úrovni ochozu se nachází 
prostor pro byt věžného vybavený přívodem vody. 
Věžný měl o patro níže k dispozici také litinovou 
splachovací toaletu, jejíž historická podoba se 
dodnes dochovala. Pozdně gotická a renesanční 
hranolová věž u kostela Všech svatých pochází 
ze 14. století a později byla dále dostavována  
a upravována. 

Virtuální prohlídky 
Výstup po úzkých schodech až na její vr-

chol je s ohledem na spletitou dřevěnou kon-
strukci obtížný a veřejnosti v současné době  
z bezpečnostních důvodů nepřístupný. „Aby zví-
daví návštěvníci a obyvatelé města mohli do útrob 
věže přesto nahlédnout, připravujeme její virtuální 
prohlídky,“ nastínila Eva Břeňová, vedoucí odboru 
komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ.

V Litoměřicích přesto není o vyhlídková místa 
nouze. Přímo na Mírovém náměstí mohou zájemci 
zavítat na vyhlídkovou věž Kalich, která nabízí srovna-
telný výhled jako městská věž, nebo mohou vystou-
pat na věž u katedrály svatého Štěpána. Rozhled-
na, kde je možné pokochat se výhledem na město  
i České středohoří, se nachází také na Mostné  
hoře.                                     Michaela Rozsypalová 

Sluneční hodiny na jižní straně bu-
dovy muzea jsou po opravě zcela 
funkční.        Foto: M. Rozsypalová
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ANKETA 

Dejte hlas svému „Srdcaři“
Město Litoměřice na začátku září spustilo hlasování 
v pátém ročníku ankety Srdcař Litoměřic. Letos ve-
řejnost nominovala 48 osobností. Hlasovat je možné 
až do 15. října prostřednictvím ankety v Mobilním 
rozhlasu na adrese: https://www.munipolis.cz/app/
anketa/Srdcar-Litomeric-2022

„Cílem ankety je i letos ocenit občany i organizace, 
jež dobrovolně a nezištně vyvíjí aktivity ve prospěch 
Litoměřic a jejich obyvatel. Zároveň si klade za úkol 
vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost,“ 
vyzdvihl význam ankety starosta Ladislav Chlupáč.

„Občané mohou v každé kategorii udělit dva hlasy. 
V anketě se seznámí i s příběhy jednotlivých Srdcařů  
a jejich počiny,“ přiblížila koordinátorka ankety La-
dislava Čelková. Ten, kdo v souhrnu všech kategorií 
získá nejvyšší počet hlasů, se stane patronem dalšího 
ročníku.

Srdcař Litoměřic v letošním roce doznal řadu 
změn. Zatímco v předchozích letech probíhalo zvlášť 
oceňování dobrovolníků jako fyzických osob a zvlášť 
podnikatelů jako právnických osob, nyní došlo ke 
sjednocení. 

Nominovat Srdcaře mohla veřejnost ve 
čtyřech kategoriích, a to Podnikatel, Sociální věci  
a zdravotnictví, Kultura a vzdělávání a Sport. Nejvíce 
nominací, celkem 33, se sešlo v kategorii Sociál-
ní věci a zdravotnictví. Ostatní tři kategorie mají 
shodně po pěti nominovaných. 

V každé kategorii budou vyhlášena vždy první tři 
místa s tím, že hlavní cenu získává ten, kdo v dané 
kategorii obdržel nejvyšší počet hlasů. Slavnostní 

večer s kulturním programem určený všem nomi-
novaným, kteří si za svou činnost zaslouží respekt 
náš všech, město uspořádá na konci listopadu. 

„Vítězové si odnesou křišťálové srdce z dílny lito-
měřického skláře Jana Huňáta a trička skutečných 
Srdcařů, vyrobená speciálně pro ně. Jmenován bude 
i patron příštího ročníku s nejvyšším počtem zís-
kaných hlasů,“ uvedla vedoucí odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu městského úřadu 
Eva Břeňová. 

Význam ankety, jejímž zakládajícím patronem je 
Diana Cepníková, podtrhuje i nový grafický vizuál 
navržený studiem Svéráz, kterému logicky dominuje 
červené srdce.                Michaela Rozsypalová

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ  

V dozorčí radě
došlo k výměně
Členství v dozorčí radě Krajské 
zdravotní na vlastní žádost ukončil 
místostarosta Mgr. K. Krejza. Ve funkci 
předsedy dozorčí rady společnosti ho 
vystřídala Ing. Jitka Bártová, členka 
dozorčí rady od r. 2021. 

Místostarosta tento krok odů-
vodnil časově náročnou prací ve vý-
borech Poslanecké sněmovny (výbor 
pro obranu a výbor pro bezpečnost), 
která nabývá na významu obzvláště  
v této době zmítané válkou na Ukra-
jině a energetickou krizí.      /jm, eva/

ŽERNOSECKÁ 2280 

Centrum Sluníčko pomáhá seniorům 
s duševním onemocněním
Už více než dva roky funguje v Li-
toměřicích Sociálně psychiatrické 
centrum Sluníčko, které pomáhá se-
niorům nad 65 let zajistit včasnou 
intervenci při riziku rozvoje psy-
chiatrického onemocnění. 

Služba je určena především pro obča-
ny měst Litoměřice a Lovosice a jejich 
spádových obcí a je provozována jako 
denní stacionář, avšak tým pracovníků 
centra vyjíždí v případě potřeby po-
skytovat služby i do domovů svých 
klientů.  

„Nabízíme včasnou diagnostiku 
a zajištění odpovídající terapie du-
ševního onemocnění, somatického 
onemocnění, podporu bezpečného 
užívání léků, péči psychiatrické sest-
ry v prostředí klienta, edukaci klienta  
a rodiny o povaze onemocnění, eduka-
ci a podporu kompetence rodinných 
příslušníků v ošetřovatelské péči, 
podporu zvládání života s duševním 
onemocněním,“ přiblížila spektrum po-
skytovaných služeb Soňa Kyselová, 
sociální pracovnice SPC Sluníčko.  

Mezi nejčastější problémy, se 
kterými se klienti Sluníčka potýkají, 

patří například různé typy demencí, 
schizofrenie, sklerózy, neurologické 
poruchy, Huntingtonova choroba 
nebo záněty mozku. Řeší tu i migré-
ny. Pracovníci centra jsou vysoce 
kvalifikovaným multidisciplinárním 
týmem, který tvoří psychiatr, geriatr, 
klinický psycholog, všeobecné sestry 
se specializací v psychiatrii, ergote-
rapeut, sociální pracovnice, pracovni-

ce v sociálních službách a aktivizační 
pracovnice. 

V případě zájmu o poskytované 
služby je nutné se předem regis-
trovat. Žádost lze vyplnit a odeslat 
elektronicky z webových stránek 
www.spc-slunicko.cz, vyplnit formulář 
žádosti a poslat poštou nebo vyplnit 
přímo v denním stacionáři.

Text a foto: Michaela Rozsypalová

Klientům Sluníčka se při terapiích věnuje kvalifikovaný personál.

PERSONALISTIKA  

Jmenovány byly 
nové vrchní sestry

V Krajské zdravotní (KZ), a.s. – 
Nemocnici Litoměřice, a.s., došlo od 
1. září ke změnám ve vedení dvou 
klíčových zdravotnických pracovišť. 
Vrchní sestrou chirurgického oddělení 
se stala Bc. Katarína Vlčková (horní 
snímek). Na této pozici vystřídala Bc. 
Miroslavu Ikoniakovou, která vedla 
nelékařský personál oddělení 20 let. 

Vrchní sestrou anesteziolo-
gicko-resuscitačního oddělení  
a mezioborové jednotky intenzivní 
péče (ARO a MOJIP) byla jmenována 
Mgr. Kateřina Cermanová (spodní sní-
mek), která post převzala po Petruši 
Mezerové. Ta na oddělení působi-
la jako vrchní sestra 27 let. „Chtěl 
bych poděkovat paní Ikoniakové a 
paní Mezerové za skvělou práci, kte-
rou v pozici vrchních sester odvedly. 
Vedení společnosti si toho velmi váží. 
Novým vrchním sestrám přeji hodně 
sil a jsem rád, že obě nové pracovní 
výzvy přijaly,“ uvedl ředitel litoměřické 
nemocnice Ing. Vladimír Kestřánek, 
MBA, DiS.              Tisková zpráva KZ
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VÝSTAVIŠTĚ 

Zahradu Čech navštívilo přes 52 tisíc lidí
Již 46. ročník podzimní Zahrady Čech skončil. 
Na litoměřickém výstavišti se konala v šesti 
dnech, od pátku 9. do středy 14. září. Celková 
návštěvnost nakonec byla nižší než vloni, na což 
mělo vliv deštivé počasí posledního dne. Přesto 
z pohledu organizátora byla velmi úspěšná. Pře-
sáhla 52 tisíc lidí.

Výstava se konala pod záštitou prezidenta České 
republiky Miloše Zemana, premiéra České repub-
liky Petra Fialy, ministra zemědělství Zdeňka Ne-
kuly a hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera. 
Zároveň byla i v letošním roce hrdým partnerem 
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. 

Program prvního dne byl tradičně započat 
slavnostním zahájením. Zároveň v tento den byla 
vyhlášena Regionální potravina Ústeckého kraje 
2022 a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje 
– Kraje Přemysla Oráče. Proběhlo také vyhlášení 
soutěže Ústeckého kraje Senior Art. První den 
veletrhu zpestřila svým vystoupením zpěvačka 
Leona Machálková a legendární zpěvák Petr Re-
zek. Celé výstaviště zavzpomínalo i na královnu 
českého popu Hanu Zagorovou.

V sobotu byl v rámci Dne s časopisem Re-
ceptář vyhlášen Nejchutnější chléb Ústecké-
ho kraje. Na pódiu se slavnostně pokřtil stolní 
kalendář časopisu Receptář na rok 2023 a nová 
kniha 50 rad pro malou zahrádku. Proběhlo finále 
tradiční soutěže Nejlepší recept ze Zahrady Čech 
- Nejlepší chlebíček. Programem prováděl mode-
rátor Vladimír Vlach a zazpíval legendární Jakub 
Smolík. Nechyběla ani dechovka Vinšovanka.

Třetí den výstavy byl Dnem s časopisem 
Zahrádkář. Návštěvníci byli svědky vyhodno-
cení soutěží tohoto periodika v kategorii Nejza-
jímavější kuriozita a Největší výpěstek a tra-

dičního vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže 
Křišťálové jablko.

V pondělí proběhlo finále 14. ročníku sou-
těže Zelí roku 2022, kdy Zelinářská unie Čech 
a Moravy vybrala z výrobců kysaného zelí celé 
ČR vítěze. Tím se stalo v kategorii gurmánské – 
Bystročické zelí a v kategorii klasické – Kysané 
zelí z farmy Davida Smetany Smetanův statek. 
Program tohoto dne rozzářila Jitka Zelenková.

V úterý přilákala na litoměřické výstaviště 
návštěvníky nejstarší jihočeská dechovka Ba-
bouci.

Zlatým hřebem celého veletrhu byl závěrečný 
Den s Českým rozhlasem, který přivezl hned 
několik hvězd v jeden den. Středa však bohužel 
propršela, což se odrazilo na návštěvnosti. 

Nejvyhledávanějším sortimentem byl tra-
dičně česnek, dále cibuloviny, sazenice, květiny 
či stromky. Šestidenní výstava nabídla nejen 
pestrý kulturní program, ale také bohatý za-
hradnický, chalupářský či kutilský sortiment. 

„Na závěr bych chtěla poděkovat všem ob-
chodním partnerům, vystavovatelům, prodej-
cům, spolupracovníkům, ale hlavně celému 
mému týmu. Věřím, že většině návštěvníků se 
letošní Zahrada Čech líbila. Velký ohlas sklidila 
expozice v pavilonu A, která se nesla v duchu 
divadelní scény. Velkým potěšením pro nás byly 
reakce vystavovatelů a prodejců, kteří přirovnali 
její průběh a úspěšnost k rokům před covidem,“ 
shrnula ředitelka Městských kulturních zařízení 
Michaela Mokrá. 

                 Daniela Kekrtová, MKZ Litoměřice 

Zahrada Čech tradičně lákala například na regio-
nální potraviny (horní snímek). Kulturní program 
zpestřila například nestárnoucí Jitka Zelenková 
(spodní snímek).                      Foto: Karel Pech  

SLAVNOSTI VÍNA 

Podoba vinobraní bude předmětem diskuze

Vinobraní 2022 je sice již za 
námi, ale komentáře a reakce 
obyvatel města i jeho návštěvní-
ků na jeho průběh ve veřejném 
prostoru stále rezonují.

„Osobně musím konstatovat, že 
Městská kulturní zařízení odvedla 
s rozpočtem, který od města na 
tuto akci dostávají, kvalitní práci. 
Program byl pestrý, probíhal na 

osmi scénách a kdo chtěl, našel 
si to své. Ve večerních hodinách 
bylo před hlavním podiem lidmi 
doslova nabito,“ zhodnotil jednu  
z  nejvýznamnějš ích  a  ná -
vštěvnicky nejoblíbenějších akcí 
konajících se v Litoměřicích sta-
rosta Ladislav Chlupáč. 

Litoměřické vinobraní je již 
několik let hlavně o burčáku, 
vínu a komornější atmosféře, 

kde zbývá prostor na chví-
le povídání s přáteli. „Pokud 
bychom ale chtěli vinobraní 
spíše festivalového zaměření  
s hvězdami typu Kabátů nebo 
Marka Ztraceného, jejichž vystou-
pení stojí statisíce korun, museli 
bychom začít vybírat vstupné,“ 
poukázala ředitelka MKZ Michaela 
Mokrá na finanční náročnost akce. 

Například v Roudnici nad 

Labem činilo vstupné 350 korun 
za osobu, platí se i v sousedních 
Žernosekách nebo na Mělníku. 
V moravském Mikulově dokonce 
vstupné přesahuje tisícikorunu. 
„Je to téma, které bych ráda  
s ohledem na budoucí koncepci 
akce konzultovala s nově zvolený-
mi radními a zastupiteli,“ uvedla 
ředitelka MKZ Michaela Mokrá.                          

Eva Břeňová 

Zářijové vinobraní nezkazilo ani deštivé počasí. I letos nabídlo spoustu kvalitních vín, nechyběl například stánek vinařů z Velkých Žernosek (snímek 
uprostřed). Mezi interprety, kteří vystoupili na hlavním podiu, patřil Adam Mišík (vlevo), Verona, Děda Mládek Ilegal Band nebo Pepa Vojtek s triem 
Inflagranti. Ani letos nechyběl král Karel IV. s družinou (vpravo), který se s návštěvníky vinobraní zdravil na řadě míst.     Foto: Radim Tuček  
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PŘIJĎTE SI ZAVZPOMÍNAT

Nové pietní místo u hospice
slouží pro chvíle vzpomínání
Sedm různě opracovaných pískov-
cových desek ve tvaru obdélníků 
se schránkami na svíčky tvoří nové 
pietní místo, kam pozůstalí mohou 
přijít zavzpomínat na své zemřelé 
blízké. Nachází se v prostoru par-
číku u Hospice svatého Štěpána  
a je určené nejen pro blízké pa-
cientů hospice, ale i pro veřejnost.  

Důvodem pro zřízení pietního místa 
byla podle vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Renáty 
Jurkové skutečnost, že ne všichni 
obyvatelé Litoměřic, převážně senio-
ři, mají možnost dopravit se na hřbi-
tov nacházející se ve vzdálenějších 
městech nebo obcích. „Evidovali 
jsme žádosti, které se zřízení ta-
kového pietního místa týkaly a roz-
hodli jsme se jim vyhovět,“ vysvětlila 
Renáta Jurková.  

Vzh l edem k  cha rak te ru 
poskytované péče v hospici navíc 
pozůstalí pacientů často chodili 
zapalovat svíčky na schody u 
vchodu do zařízení. Ředitelka 
hospice Monika Marková připomněla, 
že pietní místo budou moci využít 
také klienti sousedního Domova 
seniorů na Dómském pahorku.  

„Obzvlášť v období Dušiček 
nebo výročí úmrtí někoho blízkého 

lidé z domova na pahorku často 
nemohou z fyzických důvodů dojet 
na hřbitov, kde jsou jejich blízcí po-
chováni. I pro ně proto bude toto 
místo sloužit jako náhradní pro vzpo-
mínání,“ nastínila Monika Marková 
s tím, že už nyní zahradu u hospice 
k procházkám klienti sousedního 
domova pro seniory využívají.  

Slavnostního představení piet-
ního místa se 12. září účastnili také 
starosta Ladislav Chlupáč, náklady 
ve výši půl milionu korun totiž hradilo 
město, a biskup Jan Baxant.  Biskup 
ocenil výběr mimořádně klidné loka-
lity v zahradě hospice. „Je to místo, 
které přímo vybízí k zastavení a k za-
myšlení,“ poznamenal. 

Michaela Rozsypalová

DIAKONIE  

Zahrada zlepšila
azylové prostředí
Příjemnější místo pro trávení volné-
ho času mají nově klienti Domova pro 
matky s dětmi, který v Liškově ulici 
provozuje Diakonie. Zrevitalizovaná 
zahrada nabízí místa pro posezení, 
herní prvky pro děti i květinové 
záhony a nové stromy. Domov po-
skytuje azylové ubytování ženám 
s nezaopatřenými dětmi, případně 
těhotným, které se ocitly bez střechy 
nad hlavou. „Snahou je, aby aktivně 
spolupracovaly se sociálními pracovni-
cemi a dokázaly svou situaci vyřešit 
a postavit se na vlastní nohy,“ uvedla 
vedoucí domova Jana Zalabáková. 

K dispozici je osm bytů. Každá 
maminka tu může mít jedno až tři 
děti. Pořadník je neustále plný.   /rz/

POSÍLENÍ VOZOVÉHO PARKU 

Charita Litoměřice si převzala flotilu nových elektroaut
Sedm nových elektroaut si v září 
převzali zástupci Charity Litomě-
řice. Vozy budou sloužit pro po-
třeby terénní pečovatelské služby, 
která je zajišťována v Litoměřicích  
a v blízkém okolí. 

Jak uvedla ředitelka Charity Litoměři-
ce Karolína Wankovská, díky navýšení 
počtu elektroaut má nyní charita nej-
větší vozový park s elektrifikovanými 
vozidly v Ústeckém kraji. Dohromady 
jich má k dispozici jedenáct. 

„V příštím roce bude doplněn 
ještě o dalších jedenáct vozidel  
s hybridním pohonem,“ informovala 
Karolína Wankovská s tím, že se jedná 
o významný krok, kterým se Chari-
ta Litoměřice snaží modernizovat, 
zkvalitňovat a zefektivňovat terénní 
pečovatelskou službu a současně 
pokračovat v trendu zavádění elek-
tromobilů do sociálních služeb. 

„Kvalitním mobilním zázemím 
zvyšujeme dostupnost terénní péče  
v regionu s lepší možností řešení 
případných krizových a nenadálých 
situací,“ doplnila Karolína Wan-
kovská, která poděkovala přítom-
ným zástupcům města v čele se 

starostou Ladislavem Chlupáčem.
„Město nás celou dobu podporuje 
nejen v elektromobilitě a v oblasti 
významné transformace pečovatel-
ské služby, ale podporu cítíme také 
v celém spektru sociálních služeb. 
Ať už se jedná o seniory, osoby se 

specifickými diagnózami, osoby se 
zdravotním postižením, rodiny nebo 
osoby bez domova,“ podotkla ředi-
telka Wankovská. 

Starosta Ladislav Chlupáč ocenil 
kvalitu práce jak charity, tak i dalších 
neziskových organizací, s nimiž město 
spolupracuje. „Nebýt těchto organiza-
cí, tak nikdy nebudeme mít tak kvalit-
ní sociální síť, jakou naše město má,“ 
uvedl starosta.

Charita získala nové vozy díky 
státní dotaci. Pomoc města spočíva-
la v příspěvku na pořízení nabíječek 
k novým elektrovozům.  

„Zároveň přispíváme i tím, že 
vozy pracovníků terénní služby mají 
ve městě bezplatná parkovací místa, 
aby se ke klientům mohli dostat včas 
a nemuseli řešit platby za parkování,“ 
doplnila Renáta Jurková, vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ.             Michaela Rozsypalová

Biskup požehnal novému pietnímu místu  v parčíku u hospice, jehož au-
torem je akademický sochař Libor Pisklák.   Foto: Michaela Rozsypalová

Pracovnice charity u nových elektroaut.         Foto: Michaela Rozsypalová

ŠŤASTNÝ KONEC  

Ukradený invalidní
vozík našli strážníci
Dobrá zpráva. Elektrický invalidní 
vozík, který neznámý pachatel od-
cizil začátkem září z domova s pe-
čovatelskou službou ve Švermově 
ulici, našli strážníci městské policie  
v křoví poblíž restaurace Sparta. 

„Mohu potvrdit, že jsme při po-
chůzkové činnosti zmíněný vozík našli 
a předali obvodnímu oddělení Policie 
ČR, které si celou věc převzalo,“ sdělil 
Ivan Králik, velitel městské policie 

Mírně poškozený vozík byl ne-
prodleně předán majitelce. „Pa-
chatele se dosud nepodařilo vy-
pátrat,“ doplnila mluvčí Policie ČR  
v Litoměřicích Pavla Kofrová.  /tuc/

KAMPAň  

Podpořte hospic
v Papučovém dni
V rámci Týdne pro domácí a mobilní 
hospice se 5. října koná Papučový 
den. Zapojte se do celorepublikové 
kampaně. Stačí si v tento den obout 
do práce papuče, vyfotit se v nich  
a snímky sdílet na sociálních sítích  
s hashtagem #papucovyden. Pomů-
žete tak šířit informace o možnosti 
dožít život důstojně a doma i pro 
nevyléčitelně nemocné. Podpořit 
hospic lze i koupí papučí v ob-
chůdku Bona Fide v Michalské ulici 
až do 15. října.     /rz/
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Zdravé město Litoměřice letos slaví 20 let
Dvacet let uplynulo v letošním roce 
od chvíle, kdy se Litoměřice jako 
první město na severu Čech za-
pojily do projektu Zdravých měst.  
Z nováčka se rychle vypracovaly 
na šampiona a staly se i jedním 
z šesti referenčních míst Národní 
sítě Zdravých měst České repub-
liky (NSZM), a to v tématu Školství 
a participace mládeže.  

Kromě toho se Zdravé město zapojuje 
do dění v Litoměřicích organizací růz-
ných akcí i do dalších kampaní, jako 
jsou například Den Země, Ukliďme 
Česko nebo Evropský týden mo-
bility. Tradicí se stala také anketa  
a slavnostní vyhlášení oceněných 
litoměřických Srdcařů a dobrovolníků.  

Jak přiblížil politik Zdravého města 
Petr Hermann, který už v roce 2002 
stál u zrodu projektu, patří mezi hlavní 
cíle propojit práci vedení radnice  
a odborů městského úřadu s dalšími 
subjekty, jako jsou školy, příspěvkové 
či neziskové organizace, podnikatelé  
a samozřejmě široká veřejnost. 

„Litoměřice chtějí být i nadále 
jedním z lídrů Zdravých měst. Jedná 
se o nekončící a dlouhodobou cestu, 

jež se stále vyvíjí a vytváří kvalitu 
života a zdraví obyvatel,“ podotkl. 

Důležitými body v projektu jsou 
proto participace, dotační program 
Zdravého města a pravidelná set-
kávání s veřejností nad důležitými 
tématy, zastupitelstvo mládeže nebo 
školní a mladá fóra. 

Dotační program je směřovaný 
na podporu organizací, institucí  
i aktivních občanů, kteří chtějí při-
spět k rozvoji města a ke zlepšení 
kvality života obyvatel. Letos na něj  
z městského rozpočtu bylo vyčleně-
no 300 tisíc korun. Dalších 200 tisíc 
představuje částka, kterou mohou 
žadatelé získat v rámci participativní-

ho rozpočtu Tvoříme Litoměřice, kdy 
obyvatelé Litoměřic posílají své ná-
měty na zlepšení prostředí ve městě , 
a poté přes anketu v Mobilním rozhla-
su rozhodují, který z těchto námětů 
bude realizován. 

Neméně důležité jsou také nápa-
dy a připomínky účastníků ze setkání 
vedení města s obyvateli jednot-
livých městských částí, která začala  
v loňském roce a konala se také letos.  

„S veškerými připomínkami nebo 
požadavky vzešlými z těchto setkání 
se vedení města následně zabývá. 
Jedná se spíše o drobnosti, jako je 
například oprava dětského hřiště, 
výměna písku na hřišti, úklid nějaké 
plochy a podobně. Tyto problémy 
lze většinou rychle vyřešit, nebo se  
s nimi počítá do budoucna,“ popsala 
koordinátorka Zdravého města Lito-
měřice Ladislava Čelková. 

Úzce spojený s projektem 
Zdravého města je projekt LOKAL 
(Litoměřice Odpovědně Kvalitně 
Atraktivně Lidsky). Zde je hlavní ná-
plní udržitelný rozvoj, zefektivnění  
a zkvalitnění fungování města a dále 
zefektivnění komunikace s veřejností 
tak, aby občané, ale také podnikate-

lé a instituce byli maximálně spojeni 
s poskytovanými službami a kvalitou 
života ve městě.  

„Cílem je neoddělovat úřad od 
občanů, ale naopak větší provázání 
jak s lidmi, tak i s dalšími institucemi  
a organizacemi. Chceme být profe-
sionálním a inovativním úřadem a zá-
roveň nadále podporovat naplňování 
cílů udržitelného rozvoje,“ vysvětli-
la koordinátorka projektu LOKAL 
Petra Sýkorová. S cíli udržitelného 
rozvoje je v praxi, například formou 
workshopů, postupně seznamována 
široká i odborná veřejnost.   

Významným partnerem koordi-
nátora a politika Zdravého města 
Litoměřice je komise, jejíž členové 
vykonávají funkce ve veřejné správě, 
neziskovém nebo podnikatelském 
sektoru. Komise pracuje jako poradní 
orgán rady města a je řídící jednotkou 
celého procesu vedoucího k udrži-
telnému rozvoji ve městě.

Národní síť Zdravých měst 
(NSZM) má v současné době 136 
členů s regionálním vlivem na 2 557 
měst a obcí, ve kterých žije bezmála 
60 procent populace republiky.

                 Michaela Rozsypalová

Stovka dětí dostávala důležité rady do života 
Již tradičně v neděli po vinobraní proběhla na Střeleckém ostrově akce Zdravého města Litoměřice „O do-
pravě hravě zdravě“ pořádaná v rámci Evropského týdne mobility. Pro děti bylo připraveno deset stanovišť, 
na nichž dostávaly důležité rady do života. U každého pak obdržely na kartičky razítko za splnění úkolů či 
zodpovězení dotazů. Ty pak odevzdávaly u stánku Zdravého města, kde dostaly odměny ve formě reklamních 
předmětů, reflexních prvků, nechyběla ani zdravá svačina. „Rodiče přivedli na ostrov téměř stovku dětí. 
Z takové účasti máme velkou radost. Akci opět připravíme na příští rok,“ sdělila Ladislava Čelková, koor-
dinátorka Zdravého města Litoměřice. A jaká stanoviště byla k vidění? Hned dvě si přichystal Dům dětí 
a mládeže Rozmarýn, dále Městská policie Litoměřice, Český červený kříž, Středisko ekologické výchovy 
Sever, Knihovna K. H. Máchy, Sporthrátky s Margitou, BESIP, Komunitní rodinný klub K.R.A. a nechyběl ani 
Adélčin dvoreček a oblíbené malování na obličej.                                      Text + foto: Radim Tuček

DNY ZDRAVÍ  

Kampaň podpoří
zdraví a psychiku
Po celý říjen se bude v Litoměři-
cích konat každoroční kampaň Dny 
zdraví. Zdarma nabídne například 
plavání v krytém bazénu, kruhové 
tréninky s fitness trenérem, sku-
pinová běhání pro začátečníky 
i pokročilé, cvičení pro děti a mnoho 
dalšího. Nedílnou součástí kampaně 
jsou také přednášky a besedy za-
měřené na zdraví těla a psychiky.  

Například ve středu 12. října 
před infocentrem proběhne Jablíč-
kový den, který se zaměří na meto-
dy samovyšetření prsou.  

Bezplatné vstupy do krytého 
plaveckého bazénu budou v rámci 
kampaně možné v pátek 7. října od 
19 do 20 hodin, v neděli 16. října od 
10 do 12 hodin, v úterý 18. října od 
14 do 16 hodin a v neděli 30. října 
od 10 do 12 hodin.  

Podrobný program zájemci nalez-
nou na webových stránkách města 
nebo na výlepových plochách v uli-
cích Litoměřic. „Kampaň Dny zdraví 
pořádáme s cílem upozornit na dů-
ležitost prevence a zdravý životní 
styl. Do nabízených aktivit se může 
zapojit široká veřejnost, která tím 
získá i možnost vyzkoušet si něco 
nového,“ uvedla vedoucí Odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví Měst-
ského úřadu v Litoměřicích Renáta 
Jurková.                                 /rz/
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Svátky hudby budou organizovat
Městská kulturní zařízení
Hudební festival Litoměřické svátky hudby, který se kaž-
doročně koná na konci léta, oslavil letos jubilejní 10. 
ročník. Manželé Alena a Zdeněk Kuldovi, kteří byli pořa-
dateli předchozích ročníků, předali pomyslnou štafetu 
Městským kulturním zařízením (MKZ). 

Manželé Kuldovi v úzké spolupráci s městem a s podporou 
uměleckého garanta a ředitele festivalu Svátky hudby v 
Praze Václava Hudečka projekt 10 let budovali. Nebylo pro 
ně snadné rozhodnout, kdo bude pokračovat v jejich odka-
zu. Konečné slovo padlo na MKZ, a tak pod jejich hlavičkou 
odstartují Litoměřické svátky hudby příští rok 11. ročník.

V rámci zahájení druhého koncertu tak došlo ke 
slavnostnímu předání mezi oběma subjekty – Musica 
et Educatione, z.s. v zastoupení manželů Kuldových a 
MKZ v zastoupení ředitelky Michaely Mokré. Představil 
se celosvětově známý virtuos Václav Hudeček. Vystou-
pili Adam Plachetka, Eva Esterková a Marie Svobodová. 
Doprovodila je Plzeňská filharmonie dirigovaná Tomášem 
Braunerem. Úvodní slovo měl Jiří Vejvoda. První dva kon-
certy se uskutečnily tradičně v kostele Všech svatých 
v Litoměřicích, třetí hostil kostel svatého Václava v 
Lovosicích. Daniela Kekrtová,

MKZ Litoměřice

PROJEKT MĚSTA ČTOU

Na tržnici vyrostla čítárna 
V čítárnu pod širým nebem  
s knihami, sedacími vaky a lehát-
ky se na sklonku srpna proměnila 
část litoměřické Tržnice Felixe 
Holzmanna. Konal se tam devá-
tý ročník projektu Města čtou. 
Program byl připravený nejen 
pro všechny čtenáře, ale také 
pro příznivce hudby a kreativní-
ho tvoření.  

To si zájemci mohli vyzkoušet 
hned na úvod při workshopu  
s výtvarnicí Helenou Hoškovou, kte-
rá představila grafickou techniku 
linoryt. 

Další doprovodný program, kte-
rý si v rámci projektu litoměřická 
Knihovna Karla Hynka Máchy při-
pravila, nabídl kromě workshopů 
také autorská čtení, besedy, kon-
certy nebo divadlo pro děti. Sou-
částí akce byl také Recykl den pořá-

daný ve spolupráci s Loreta kafe. 
Nabídl například swap oblečení a 
pokojovek, bazárek výtvarných po-

třeb či prodej sukulentů z Českého 
středohoří.

                Michaela Rozsypalová

Kreativní tvoření s výtvarnící Helenou Doškovou.   Foto: M. Rozsypalová

POUZE V LITOMĚŘICÍCH

Unikátní výstava o EU 
U příležitosti 18 let členství České republiky v Evropské 
unii, a právě probíhajícího českého předsednictví v Radě 
Evropské unie se v Litoměřicích, jako jediném městě 
Ústeckého kraje, konala putovní výstava vybraných fo-
tografií, které chronologicky vyobrazují pomyslné dospí-
vání České republiky v Evropské unii prostřednictvím 
různých milníků. 

Snímky na patnácti oboustranných panelech byly k vi-
dění téměř po celé září v ulici Na Valech v prostoru před 
Kulturním a konferenčním centrem. Slavnostní vernisáže 
se kromě starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče účastnil 
také europoslanec Alexandr Vondra a hejtman Ústeckého 
kraje Jan Schiller. V doprovodu pedagogů si výstavu přišli 
prohlédnout také studenti litoměřického gymnázia a žáci 
ze ZŠ Na Valech. 

Fotografie na výstavě s názvem Dospěli jsme v EU 
chronologicky zachycovaly například přístupová jednání, 

významné události, ale i pozitiva, která přináší české 
členství v EU běžným obyvatelům, například vstup do 
Schengenského prostoru nebo uskutečněné velké projekty 
financované z kohezních fondů (fondy určené na podporu 
chudších států). Úřad vlády České republiky výstavu pořá-
dal ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří (ČTK), která 
má bohaté zkušenosti s organizací putovních venkovních 
výstav a vlastní jedinečnou fotobanku, kterou nedisponuje 
žádná jiná instituce nebo agentura v České republice.

                              Text a foto: Michaela Rozsypalová

NOVINKA  
Knihovna má nový
„Vnitrobloček“
Knihovna Karla Hynka Máchy 
představila čtenářům novinku. 
Je jí dvoreček přístupný z nauč-
ného oddělení, který má novou 
tvář. Láká tak k posezení s knihou  
v příjemném prostředí.

Revitalizovaný prostor dostal na 
základě hlasování mezi knihovnice-
mi název Vnitrobloček. Tento skrytý 
poklad mezi domy kombinuje příjem-
né udržitelné materiály a nové rostli-
ny. Při návrhu prostoru bylo využito 
předmětů původně určených k jiným 
účelům, např. staré truhly, žebříků 
ze staré spíže, starých nápojových 
přepravek. Nechybí ani zahrádka pro 
milovníky malovaných kamínků.

M. Matušková, Knihovna K. H. M.

LETNÍ KINO  

Probíhá sbírka 
na nový projektor
Letní kino patří městu, nezisková or-
ganizace Kinoklub Ostrov však areál 
již léta spravuje a připravuje do něj 
nejen projekce, ale i další kulturní 
program. V červenci nám nečekaně 
přestal fungovat projektor, na kterém 
jsme promítali od roku 2014. Chce-
me ještě letos zakoupit nový laserový 
projektor i se speciálním objektivem 
na projekce v letním kině, aby byla 
zachována dlouholetá tradice a místo 
s jedinečnou atmosférou a kulturním 
programem. Jde o velkou investici, 
na kterou naše vlastní finanční 
prostředky nestačí a se kterými jsme 
v rozpočtu nepočítali. Proto jsme 
otevřeli na platformě Donio sbírku 
na podporu koupě nového projekto-
ru a objektivu. Budeme velmi rádi za 
jakoukoliv podporu. Jako poděkování 
za podporu dárcům budeme promítat 
v této sezoně ještě v sobotu 8. 10. 
film Jan Žižka. Projekce je samozřejmě 
přístupná i všem ostatním zájemcům. 
Možnost darovat je zde: https://www.
donio.cz/zachranme-jedinecny-kul-
turni-prostor-v-litomericich
Více na www.kinoostrov.cz
                                    Hana Galiová
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DIVADLO K. H. MÁCHY 

Výstava je dárkem k životnímu jubileu
Nejkrásnější dárek v podobě výstavy si ke svým se-
dmdesátinám nadělil úspěšný litoměřický fotograf  
a dlouholetý redaktor Českého rozhlasu Sever Mi-
roslav Zimmer. Navštívit jí můžete v Divadle K. H. 
Máchy do konce října.

Výstava „Objektivně vzato XXL“ navazuje na jeho před-
chozí stejnojmenné výstavy (I., II. a III.).  Přídomek XXL 
naznačuje nejen to, že jde o „větší balení“, ale v obrá-
ceném pořadí je zároveň šifrou římských číslic životního 
jubilea autora. „Retrospektiva to ale tak úplně není,  
i když je tu několik fotografií ze 70. let. Většina ale vznik-
la během posledních pěti či šesti let a mnohé obrázky 
vystavuji poprvé,“ uvedl autor, který nemá vyhraněná 
témata. Náměty hledá všude kolem sebe - v přírodě,  
v krajině, v ulicích měst, blízké je mu streetfoto a zkouší 
i fotografiku s prvky surrealismu a abstrakce. 

Vystavoval v řadě míst, především na severu Čech, 
ať už samostatně nebo na společných výstavách fo-
tografů a výtvarníků. Jako člen volného litoměřického 
sdružení FotoporoT pomáhá s přípravou a organizací 
fotografických akcí a výstav a spolupracuje i s někte-

rými místními charitními organizacemi. Fotografování 
není jeho jediná záliba, zajímá se i o astronomii, už 
více než dvě desítky let se autorsky podílí na tvorbě 
pořadu ČRo Sever Planetárium.

                                Eva Břeňová, foto Karel Pech

Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města vy-
chází každé dva měsíce zdarma 
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Vydavatel Město Litoměřice, 
Mírové náměstí, 412 01.
IČO: 263 958. 
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pod evidenčním číslem MK ČR 
E 17395.
Redakční rada: šéfredaktor 
zpravodaje Ing. Eva Břeňová 
(eva), Lukas Wünsch, Tomáš 
Sarnovský, Ing. Venuše  
Brunclíková a Václav Sedlák.
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AKTIVITA

Kampaň Místa přátelská seniorům
pokračuje až do konce října
Ještě několik akcí proběhne v ná-
sledujících dnech v rámci kampaně 
Místa přátelská seniorům. Účastníci 
mohou vyrazit například na prohlídku 
stanice litoměřických profesio-
nálních hasičů nebo si poslechnout 
přednášku o Tanzánii. 

Devátý ročník kampaně pořádané od-
borem sociálních věcí a zdravotnic-
tví a jeho partnery se koná od  
9. srpna a senioři během něj mohli 
zdarma zažít nejrůznější aktivity. Mezi 
ty nejnavštěvovanější patřily zejména 
plavby výletní lodí. V letošním roce to 
byla plavba z Litoměřic na Píšťanské 
jezero a zpět. Rekordní návštěvnost 
zaznamenal také Den seniorů na let-
ním koupališti, kam si účastníci přišli 
společně zasportovat a pobavit se. 

„Naším hlavním cílem je seniory 
vzájemně propojit, aby spolu mohli 
navázat nová přátelství a zároveň se 
seznámili s činností organizací, které 

ve městě poskytují sociální služby, 
vzdělávání a volnočasové vyžití,“ vy-
světlila důvody pro pořádání kampaně 
Renáta Jurková, vedoucí Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu v Litoměřicích. 

Závěrečné vyhodnocení kam-
paně se slavnostním oceně-
ním proběhne na každoročním 
vánočním setkání v Kulturním 
konferenčním centru ve středu  
7. prosince.     Michaela Rozsypalová

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví připravil pro seniory tradiční plavbu 
po Labi. Byl o ni obrovský zájem.                  Foto: Michaela Rozsypalová

REKONSTRUKCE

Bar v kinokavárně září novotou
Kompletně v novém je od začátku 
září bar v kavárně litoměřického 
Kina Máj. Ten původní pocházejí-
cí z konce šedesátých let byl po 
technické stránce už nevyhovující. 

Jak přiblížil Petr Bursa z technického 
oddělení Kina Máj a provozní kavár-

ny, přestavbě samotného baru před-
cházela i nutná oprava části střechy 
právě v místě nad barem, tak aby do 
něj nezatékalo. 

Barový pult i prostor za ním 
sloužící personálu se rekonstruk-
cí přeměnil do moderního stylu. Je 
zde nové osvětlení, nábytek i vyba-

vení. Práce trvaly přibližně dva týdny  
a návštěvnický provoz nijak neomezily. 
Občerstvení bylo totiž provizorně pře-
stěhováno do šaten, které se v létě 
nepoužívají. 

Zároveň se rozšířila i nabídka baru. 
Kromě tradičního popcornu, limonád 
nebo kávy si tu návštěvníci mohou 
objednat například zákusky nebo letní 
drinky.  

V nezměněné podobě zatím zů-
stává posezení u baru. I s jeho promě-
nou se ale do budoucna počítá.  /rz/

PO TŘECH LETECH 

Duncan po čase
opět zatančí
Večer autorské choreografické 
tvorby studentů 1. - 5. ročníku 
Konzervatoře Duncan centre  
a nastupující generace tanečních 
profesionálů se uskuteční již po 
páté (a po tříleté pauze) opět  
v Litoměřicích.

Akce, která se před covi-
dovou pauzou těšila velkému 
zájmu veřejnosti, se bude konat  
v  ú te rý  11 .  ř í j na  od  18 
hodin v hradu. Pořádá ji Ki-
noklub Ostrov ve spolupráci  
s Konzervatoří Duncan centre.

V rámci oslav třicetiletého vý-
ročí vzniku této renomované školy 
bude uveden program prezentu-
jící klauzurní choreografickou  
a interpretační práci a aktivní 
zapojení během tanečních dílen 
s živou hudební korepeticí pro 
děti školní a předškolní. Duncan 
je renomovanou a mezinárodně 
uznávanou školou, jedinou svého 
zaměření ve střední Evropě (sou-
časný tanec a tvorba).

Konzervatoř za tři dekády svojí 
existence prokázala vysoce od-
borné a umělecké kvality - drtivá 
většina umělců, choreografů, 
tanečníků a pedagogů na české 
hudební scéně jsou právě bývalí 
studenti nebo absolventi školy. 
Vytváří nivó současného taneční-
ho oboru v rámci naší země i celé 
Evropy.

Zveme diváky všech věkových 
kategorií, jedná se o jedinečnou 
příležitost, protože současný 
tanec není  v  L i toměř ic ích 
příliš často k vidění. 
                              Hana Galiová
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KULTURAŘÍJEN
7. 10. – 20. 11. 
Pozdravy z minulosti – Stopy
Výstava starých pohlednic  
Litoměřic patriota Luďka Vese-
lého. Gotické dvojče, vernisáž  
7. 10. v 17 h 

Keramika pro veřejnost
7. 10. od 17 do 19.30 h a 22. 10.  
od 9 do 11 h. DDM Rozmarýn

8. 10. Podzimní sborové dny
Festival sborového zpěvu  
s Canticou Bohemicou
Kostel Všech svatých, 18 h

8. 10. Projekce filmu Jan Žižka
Letní kino, 18.30 h

9. 10. Den zvířat
Protože i zvířata mají svůj den, 
připravil pro ně DDM Rozmarýn 
oslavu na své zahradě. Můžete 
se těšit na živá zvířata z Adélčina 
dvorečku, která si můžete pohladit, 
případně se domluvit s majitelkou  
a nabídnout jim něco dobrého. 
DDM Rozmarýn, 14  - 17 h

9. 10. Máša a tři medvědi
Sváťovo dividlo. Divadlo K. H.  
Máchy, 10 h

9. 10. Taneční odpoledne 
pro seniory s Jitkou Dolejšovou
Hradní sál, 15 h

10. 10. Pavel Šporcl  
– pocta mistrům II. 
Koncert nového turné Pavla Šporcla 
a jeho modrých houslí bude ukáz-
kou nejen jeho mimořádného umě-
ní, ale i nejvýsostnějšího houslové-
ho repertoáru. Na unikátním večeru 
zazní dva houslové koncerty.
 KKC, 19 h

10. 10. LiStOVáNí - oslava 20 let 
Výjimečné představení se 
spoustou ukázek z repertoáru  
i ze zákulisí kočovného létajícího 
cirkusu. Káva s párou, 19.15 h

12. 10. Závody v běhu 
na Mostné hoře
Regionální přebor Ústeckého kraje  
v přespolním běhu zdravotně 
znevýhodněných a závody pro  
veřejnost. Mostná hora, 10 h

13. 10. 100+1 let humoru
Felixe Holzmanna
Divadelně-knižní beseda s Davidem 
Šírem. Hrad, 18 h

14. 10. Litoměřická notička  
– 25 let výročí
Vystoupí domácí pěvecké sbo-
ry Puellae cantantes, Páni kluci, 
jejich přípravné sbory Sedmikrásky, 
Barvičky, Modrásci, Dráčci, Kocouři 
a Kluci. KKC, 18 h

15. 10. Tvořivá dílnička
DDM Rozmarýn, 9 - 11 h

15. 10. Krajská výstava psů
11. ročník výstavy psů všech ple-
men mimo německých ovčáků se 
koná tradičně v areálu výstaviště 
Zahrada Čech, od 9 h

15. 10. Zcestfest 
Cestovatelský festival. KKC, 10 h

18. 10. Večer světových muzikálů
Jan Kříž, Marie Křížová, Oldřich Kříž. 
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

19. 10. Konference 
Svět Teď - 2030
Konference pro tvůrce světa, ve 
kterém se dobře žije a pracuje. 
Buďte součástí. Hrad, 9 - 16 h

19. - 21. 10. Marwil
Prodej second handu v pavilonu  
A. Výběr z několika tisíc kusů
Výstaviště Zahrada Čech

21. - 23. 10. 12. Divadelní benefice 
ochotnických souborů
Více na mkz-ltm.cz

22. 10. Taneční kurzy: 
1. prodloužená 
KKC, 19 h

22. 10. Zavírání dětského  
dopravního hřiště
Poslední otevřený den s dopro-
vodným programem, 14 h

24. 10. Dálkové treky
Nejlepší příběhy z hor – Viktorka 
Rys. Knihovna K. H. Máchy, 17 h

25. 10. Kaktusový květ
Komedie divadelního spolku Háta
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

28. 10. Svátek mrtvých
Dušičková tvůrčí dílna
Gotické dvojče, 18 h

31. 10. Halloween
Lampionový průvod za strašidelnou 
stezkou na Mostné hoře. Start je 
v 17 hodin v Jiráskových sadech  
u fontány. Opozdilci se mohou 
připojit cestou či dorazit až na 
Mostnou horu. Kostýmy vítány  
u dětí i jejich doprovodu. 17 – 20 h

3., 6., 10., 13., 17., 20., 24., 27., 
31. 10. Cihelna se hýbe
Zábavné sportovní odpoledne  
pro děti od 4 do 10 let
Rákosníčkovo hřiště, 18.30 h

Středa - neděle 10 - 17 h 
Diecézní muzeum v Litoměřicích 
Stálá expozice, Mírové nám. 24/16 
– přední trakt. V pátek 28. 10.  
od 10 do 17 h. vstup zdarma 

Hudební pondělky
Pravidelná dávka swingu, jazzu,  
latiny, country, i popu v podání Áda 
Škarda bandu. Krušovická pivnice, 
18 – 22 h

LISTOPAD
1. 11. – 30. 1. Výstava prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ
Kino Máj

1. 11. Lucie Bílá
Recitál s dětským sborem Boni 
Pueri za klavírního doprovodu 
Petra Maláska. KKC, 19 h

2. 11. Odevzdáno do neznáma 
– Jakub Praibiš
Autogramiáda nové knihy  
litoměřického rodáka 
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

3. 11. – 22. 1. Jiří Nid Suchý: 
Zrání / Tavené sklo a obrazy
Soubor působivých skleně-
ných děl litoměřického rodáka. 
Severočeská galerie výtvarného 
umění, vernisáž 3. 11. v 17 h

3. 11. Benefiční aukce Diakonie 
s Chantal Poullain
28. ročník společenského veče-
ra již tradičně s moderátorkou 
Chantal Poullain. Na dražebním 
seznamu se opět objeví jak díla 
od renomovaných umělců, tak i 
klientů a podporovatelů Diako-
nie. Hradní sál, 18 h

3. 11. Fejetony psané na peci
Autorské čtení Petra Kadaníka. 
Káva s párou, 18 h

4. 11. Turnaj  
v Czech Bumbác Ballu
8. regionální přebor Ústeckého 
kraje. Tělocvična ZŠ praktická, 
Šaldova ul., 9 h

4. – 5. 11. Výstava škol 
Prezentace středních škol a uči-
lišť. Výstaviště Zahrada Čech

5. 11. Pohádkové království
Míša Růžičková se svojí písnič-
kovou a taneční show.
KKC, 15 h

7. 11. Po stopách madony  
z Předního Cínovce  
– Jan Kvapil
Přednáška o osudu mimořádné-
ho uměleckého díla Oltáře Nane-
bevzetí Panny Marie, následuje 
prohlídka v rezidenci biskupství
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

8. 11. Alergie u dětí 
– MUDr. Lenka Žoncová
Beseda o prevenci, poznatcích 
a postupech léčby alergologie  
a imunologie. Knihovna K. H. 
Máchy, 9.30 h

8. 11. Dokonalá fraška
Originální a výjimečná převle-
ková komedie v podání Divadla 
Kalich. Divadlo K. H. Máchy, 19 h

9. 11. Andalusie 
Přednáška Jany Štefánikové
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

10. 11. – 22. 1.
Alena Kučerová: 
Práce první a poslední
Uznávaná autorka a přední 
česká grafička představí prů-
řez svou tvorbou s důrazem na 
dosud nevystavované práce. 
Severočeská galerie výtvarného 
umění, vernisáž 10. 11. v 17 h

10. 11. Koncert Hlásku a jeho 
hostů ústeckého pěveckého 
sboru Panoptikum, V. Krahulíka 
a I. Šindelářové
Varhanní sál ZŠ B. Němcové, 
18.30 h

11. 11. Svatý Martin 
s knihovnou
Naučný i zábavný program  
pro rodiny s dětmi
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

12. 11. Vyhlášení výsledků  
soutěže Máchovou stopou
Knihovna K. H. Máchy

13. 11. Šípková Růženka
Pohádka pro nejmenší
Divadlo K. H. Máchy, 15 h

16. 11. Michal David & kapela 
Kvatro. KKC, 19 h

19. 11. Plstěné vánoční ozdoby
Workshop s Irenou Hejhalovou
Knihovna K. H. Máchy, 9 h

23. 11. Červená středa
Přijďte zapálit svíčku jako 
připomínku těch, kdo jsou  
pronásledováni pro své ná-
boženské přesvědčení
Kostel Všech svatých, 17 h

20. 11. Taneční odpoledne  
pro seniory
K tanci i poslechu zahraje  
dechová kapela Krušnohorka
Hradní sál, 15 h

23. 11. Kdyby fotografie  
mohly vyprávět… aneb 
Skryté příběhy hvězdných 
portrétů 
Beseda s fotografem Petrem 
Horálkem. Knihovna K. H. Má-
chy, 17 h

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

25. 11. Povídání o víně
Svá vína představí Žernosecké 
vinařství. Degustační místnost 
hradu, 18 h

25. 11. Rozsvícení vánočního 
stromu o 1. adventní neděli 
(příprava programu finišuje)
Mírové náměstí

27. 11. Kašpárek a Honza  
v pekle
Loutková pohádka Sváťova 
dividla. Divadlo K. H. Máchy, 
10 h
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