
SLOVO STAROSTY
Milí přátelé, 

nacházíme se 
na konci vo-
lebního ob-
dobí. Ohléd-
nu-li se za 
uplynulými 
čtyřmi roky, 
vidím mo-
derní auto-

busové nádraží pyšnící se titulem 
Stavba Ústeckého kraje roku 2017. 
Dále revitalizované Jiráskovy sady, 
vyhlášené v rámci ČR Parkem 
roku 2017, zbrusu nové dopravní 
hřiště, nový Miřejovický park, tři 
již dokončené etapy modernizace 
pokratického sídliště nebo pěk-
nou tržnici. Zmínit musím opra-
vený Tyršův most, parkoviště Na 
Valech, nový kruhový objezdu u 
Severky, postupnou rekonstrukci 
našich silnic nebo moderní cyk-
lověž, kterou považuji za investici 
do budoucna s ohledem na očeká-
vaný rozvoj cykloturistiky. Máme 
opravené všechny školy a školky. 
V plném proudu je stavba vědec-
ko-výzkumného geotermálního 
centra v kasárnách. Do rozvoje 
nemocnice jsme investovali přes 
300 milionů Kč, přičemž ob-
zvláště mě těší otevření pracovi-
ště magnetické rezonance a nové 
operační sály. Patříme mezi nejví-
ce oceňovaná města v národní síti 
Zdravých měst, úspěchy zazna-
menáváme na poli energetickém, 
v kvalitě veřejné správy apod. 
To vše je výsledkem práce celého 
týmu lidí, ať již jde o pracovníky 
městského úřadu, jeho příspěv-
kových organizací, ale i neziskové 
organizace, firmy nebo třeba jen 
aktivní lidi, kteří přispěli dobrý-
mi nápady. Fakt, že Litoměřice 
jsou čím dál krásnější, totiž není 
zásluha jednotlivců, ale nás všech. 
Posílám všem jedno velké - DÍKY. 

Ladislav Chlupáč

HLEDÁME 
„SRDCAŘE“ 

Litoměřičané 
hledají svého 
„Srdcaře“. Vůbec 
poprvé svými 
hlasy rozho-
dujeme o tom, 
kdo od starosty 

převezme toto ocenění jako výraz 
poděkování za nezištné aktivity a 
úsilí vyvinuté ve prospěch města a 
jeho obyvatel, za obětavou podpo-
ru místa, kde žijí a pracují. 

Celkem se sešlo 17 nominací. 
"Ocenění si zaslouží všichni, nicmé-
ně z rukou starosty ho převezmou 
pouze tři nominovaní, jejichž akti-
vita bude vyhodnocena jako nejpří-
nosnější, inovativní či jiným způso-
bem výjimečná," vysvětlila Veronika 
Šturalová, koordinátorka kampaně 
organizované městem ve spolupráci 
s první patronkou „Srdcaře Litomě-
řic“ Dianou Cepníkovou. 

Hlasovat lze do 15. října prostřed-
nictvím formuláře na webových 
stránkách města v sekci Podnikatel, 
kde se rovněž seznámíte s příběhy 
jednotlivých „srdcařů“ a jejich poči-
ny. Slavnostní vyhodnocení se koná 
6. listopadu od 18 hodin v hradu. 
Stane se tak v průběhu Podnika-
telského fóra, které pořádá město 
společně s Okresní hospodářskou 
komorou s cílem informovat pod-
nikatele o chystaných projektech a 
novinkách ve městě. (bub)

O PŘÍZEŇ VOLIČŮ USILUJE 9 KANDIDÁTŮ NA SENÁTORA A 10 STRAN
Devět lidí má zájem stát se senátorem za voleb-

ní obvod č. 29. Deset subjektů pak bude usilovat o 
přízeň Litoměřičanů v komunálních volbách. 

Volby do Senátu probíhají jednou za šest let. Li-
toměřice spadají do volebního obvodu č. 29 – Li-
toměřicko, zahrnujícího bývalý okres Litoměřice a 
část okresu Kladno, konkrétně správní území obcí 
Slaný a Velvary. Volební obvod č. 29 pro volby do 
Senátu v roce 2012 zahrnoval 142 obcí s 288 voleb-
ními okrsky. „Nyní došlo k dílčí úpravě hranic, kdy 
obce Chotiměř, Prackovice nad Labem a Velemín 

byly z volebního obvodu vyjmuty a přesunuty do 
sousedního volebního obvodu z důvodu vyrovná-
vání počtu voličů mezi obvody,“ informoval ve-
doucí registračního úřadu Jaroslav Lachman.

O přízeň voličů se budou ucházet Mgr. Josef 
Dobeš (nezávislý kandidát), František Novotný 
(Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamu-
ra), MUDr. Ondřej Štěrba (ANO 2011), Mgr. La-
dislav Chlupáč (ODS), Ing. Josef Šenfeld (KSČM), 
Libor Uhlík (Senátor 21), MUDr. Miroslav Jiránek 
(PRO Sport a Zdraví), MUDr. David Rath (Česká 

suverenita) a Jan Vondrouš (NE-VOLIM.CZ). 
Volby do Senátu proběhnou souběžně s komu-

nálními volbami 5. a 6. října. V případě, že žádný 
z kandidátů nezíská při této volbě více než 50 % 
odevzdaných hlasů, proběhne druhé kolo voleb ve 
dnech 12. a 13. 10. Do druhého kola pak postupují 
pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Subjekty kandidující do zastupitelstva se před-
stavují na straně 6 a 7. Zastoupeno zde není pouze 
ANO 2011, které nabídku na zveřejnění článku 
nevyužilo. Eva Břeňová 

SLAVTE 100 LET
SPOLEČNĚ S NÁMI

Poslední pátek a celý říjnový 
víkend (26. až 28. října) bude patřit 
hlavním oslavám letošního 100. 
výročí od založení Československého 
státu.  Areál Zahrady Čech se vrátí 
zpátky v čase, nastane tak jedinečná 
příležitost řadu historických událostí 
prožít znovu nebo si je alespoň 
připomenout a dokázat si představit, 
jak se v dobách našich pradědečků a 
prababiček doopravdy žilo. Venkovní 
i vnitřní prostory zaplní expozice plné 
interaktivních prvků pro žáky škol, 
pro rodiny s dětmi i veřejnost. 

V arálu Masarykovy základní 
školy pak bude 28. října v 15 hodin 
odhaleno dílo, které u příležitosti 
tohoto výročí nechalo vyrobit město 
Litoměřice.   Více k oslavám na str. 15

Vizualizace díla Jakuba a Barbory 
Klaškových z Jindřichova Hradce, kte-
ré bude odhaleno v Masarykově ZŠ. 

ČTĚTE UVNITŘ
  Podoba tržnice ještě není ko-

nečná (str. 2)
 Projekt stěhování ZUŠ do cen-

tra je dokončen (str. 2)
 Hrubá stavba geotermálního 

centra už zdobí kasárna (str. 3)
  Proces hledání provozovatele 

nemocnice je pozastaven (str.9)

Radniční zpravodaj

V rámci zářijové akce O dopravě hravě zdravě, kterou pořádalo město na Stře-
leckém ostrově, předal starosta Domu dětí a mládeže Rozmarýn ruční kolo pro 
tělesně postižené. K dispozici je na dětském dopravním hřišti. Co handbike je a 
jak se na něm jezdí, předvedly na místě dvě dívenky. Foto M. Bubeníčková 
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LAVIČEK VE 
MĚSTĚ PŘIBUDE 

Nové lavičky a menší odpo-
čívadla kostkového typu přibu-
dou v Litoměřicích. Stane se tak 
na základě průzkumu, který se 
uskutečnil mezi obyvateli města. 
K zasílání nápadů byli vyzváni 
prostřednictvím sociálních sítí a 
hlavně Klubu seniorů.

Průzkum na téma dostatečného 
počtu laviček a odpočívadel trval 
několik týdnů. Výsledkem je mapa 
s vyznačením míst, kde odpočí-
vadla dle jejich názoru chybějí. 
Senioři například navrhli lokalitu 
u zastávky MHD pod Jiříkovými 
kasárnami, v Dominikánské ulici, 
dále u přechodu přes potok, který 
spojuje ulici Kosmonautů a Masa-
rykovu apod. 

Na městském úřadě se sešly 
dvě desítky námětů. V tuto chví-
li probíhá šetření, které lokality 
jsou vhodné na instalaci laviček a 
odpočívadel. Rozhodování nebu-
de jednoduché. Názory obyvatel 
se totiž různí. Zatímco někteří si 
nepřejí lavičku v blízkosti svého 
bydliště, většinou v obavě z hlu-
čící mládeže, jiní by ji zde naopak 
uvítali.

Naposledy lavičky ve větší míře 
přibyly v blízkosti nově otevřené 
cyklověže u vlakového nádraží Li-
toměřice – město.  (pek)

 PARČÍK U NÁDRAŽÍ
BUDE VYLEPŠEN

Travnatá plocha vedle budovy horního vlakového 
nádraží se promění v malou relaxační zónu. Ta se 
stane pomyslnou třešničkou na dortu v celé řadě 
změn, kterými nádraží v posledních letech procházelo. 

Pozemek, který patří drahám, bude město moci 
využívat na základě smlouvy o výpůjčce. Její uzavření 
schválila rada města.

Plánujeme zde drobné zahradní úpravy, umístění 
laviček a případně herního prvku pro děti,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč. Parčík díky stínu ze vzrostlých 
stromů zpříjemní čekání na vlak například maminkám s 
dětmi. Herní prvek již byl objednán. (bub)

PROJEKT STĚHOVÁNÍ ZUŠ 
DO CENTRA JE DOKONČEN 

Po třech letech intenzivní práce byl dokončen pro-
jekt stěhování základní umělecké školy do centra města, 
přesněji do objektu bývalé Vojenské ubytovací a stavební 
správy v ulici 5. května. Na tvorbě spolupracovalo s měs-
tem vedení ZUŠ tak, aby vyhovoval jejím potřebám.

Nejnáročnější se přitom ukázaly být požadavky klade-
né ze strany hygieniků. „Přestavba bývalé vojenské bu-
dovy na instituci věnující se uměleckému vzdělávání dětí 
se jednu chvíli zdála být dokonce nemožná. Řešení byla 
hledána v průběhu déle než rok trvajícího jednání,“ po-
ukázal na náročnost procesu místostarosta Karel Krejza.

Náklady na realizaci nejsou zcela přesně vyčísleny, 
ale dosáhnou zhruba 60 milionů korun. Projektová 
dokumentace totiž obsahuje mj. také požadavky na 
prostorovou a stavební akustiku sálů a učeben, dále vy-
budování výtahu ve dvorním traktu.

ZUŠ bude využívat druhé a třetí nadzemní podlaží. 
„Vzniknou zde nejen klasické učebny, ale i zázemí, kte-
ré škole dosud chybělo,“ uvedla vedoucí odboru škol-
ství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu 
Andrea Křížová. Na mysli přitom měla vybudování ně-
kolika sálů – koncertního, divadelního a tanečního – a 
také galerie určené výtvarníkům.

Kanceláře nacházející se v přízemí dosud využívá ar-
máda. Zaměstnanci by se ale měli v budoucnu stěhovat. 
Město jí už totiž bezúplatně předalo do užívání náhrad-
ní prostory v kasárnách Dukelských hrdinů, které je 
však třeba opravit. Učinilo tak s cílem získat celý objekt, 
v němž by mohla být rozšířena kapacita ZUŠ. „V rámci 
parlamentní práce jsem již jednal s vedením Minister-
stva obrany a získal příslib rekonstrukce budovy v ka-
sárnách do dvou let,“ informoval místostarosta Krejza, 
který je zároveň poslancem Parlamentu ČR. 

Po uvolnění přízemí objektu armádou by v této části 
našly zázemí i stále úspěšnější litoměřické sbory. „Pů-
sobit by zde mohla také pedagogická poradenská zaří-
zení,“ dodala Andrea Křížová. Je totiž zřejmé, že žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami bude přibývat a 
nároky na poradenství tohoto typu porostou. 

Zastupitelé tak možná již v příštím roce budou stát 
před otázkou, z čeho realizaci finančně náročného pro-
jektu zaplatí. „Město se pokusí získat dotaci z projektu 
RE:START. V úvahu přichází i prodej současných čtyř 
budov, které škola využívá. O tom ale již rozhodnou 
noví zastupitelé,“ nastínil možnosti financování mís-
tostarosta Karel Krejza. (eva)

PODOBA TRŽNICE JEŠTĚ NENÍ KONEČNÁ 

Tržnice v ulici 5. května prošla zásadní moder-
nizací. Ačkoliv drobní prodejci již prostor k pro-
deji využívají, ke kolaudaci s ohledem na uskuteč-
něné změny v projektu teprve dojde.

Z nevzhledného místa, zaplněného převážně 
stánky vietnamských prodejců, jež byly zakryté  
plachtami, vznikl moderní prostor odpovídající 
charakterem městské památkové rezervaci. Požada-
vek obyvatel, aby byla zachována funkce tržnice, ale 
zároveň zde vznikla relaxační zóna, město vyslyšelo. 

Celý prostor byl odkanalizován, došlo k terén-
ním úpravám, pokládce žulové dlažby, k instala-
ci nového veřejného osvětlení. Nechybí lavičky, 
stojany na kola, pítko, odpadkové koše, ale ani 
travnaté plochy, záhony a okrasné keře. Součástí 

areálu jsou i dvě nové brány, které tržnici na noc 
uzavírají. Pevné stánky s přístřešky se nacházejí na 
okrajích a jejich počet vzešel z průzkumu usku-
tečněného mezi prodejci. Pro mobilní stánkaře, 
prodávající lokální produkty, výpěstky ze zahrad 
apod., je vyhrazena středová část, případně dle 
zájmu i ostatní volné zpevněné plochy. Využívat 
jej mohou po zaplacení pronájmu za sezónní pro-
dejní místo na odboru správy majetku města a 
bytového hospodářství.   

„Tržnice již sice byla otevřena, ale její úpravy 
budou pokračovat. Počítáme s instalací přístřešků 
a prodejních pultů tak, aby prodejci i kupující ne-
mokli, osázením květinami, přibude i socha, kte-
rou pro město vytvořil účastník sochařského sym-

pozia,“ vyjmenoval místostarosta Karel Krejza. 
Současná podoba tržnice vzešla z aktualiza-

ce zhruba deset let starého projektu. Vycházela 
z veřejného diskusního fóra, které se uskuteč-
nilo před třemi lety v hradu za účasti zhruba 
osmi desítek obyvatel. Vedení města se snažilo 
zapracovat požadavky a připomínky účastní-
ků diskuse, stejně jako prodejců. „Pouze dva 
z nich však projevili zájem provozovat zde 
stánek na pevných základech,“ informovala 
vedoucí odboru územního rozvoje městské-
ho úřadu Venuše Brunclíková.  Nové sociální 
zařízení je určeno prodejcům. Veřejné toalety 
jsou totiž v provozu přímo na náměstí, tedy o 
několik desítek metrů dál. Eva Břeňová 

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 2 ÚZEMNÍ ROZVOJ

TRŽNICE DŘÍVE A DNES. Zatímco dříve byly nevzhledné stánky kryté plachtami určeny pro zboží rozmanitého druhu, nově bude prostranství využíváno 
spíše k prodeji ovoce, zeleniny, domácích výpěstků, květin apod. Jeho podoba však ještě není konečná. Fota Eva Břeňová a Michaela Bubeníčková 



 BEZ PRÁCE
JSOU JEN 3 % 
Míra nezaměstnanosti v Litoměři-

cích stále klesá. V červenci se snížila 
až na 3,13 procent z prosincových 
3,37 procent. Je tak nejnižší z býva-
lých okresních měst v Ústeckém kra-
ji. Vyplývá to z údajů poskytnutých 
Úřadem práce Litoměřice. 

Nezaměstnanost je nejnižší od 
prosince 2013. „Zatímco na konci 
roku 2013 činila 8,26 procent s 2415 
uchazeči o zaměstnání, k poslední-
mu dni roku 2017 bylo uchazečů jen 
575,“ uvedla Alena Křtěnová, ředitel-
ka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Li-
toměřice. Z měst Lovosic, Roudnice 
nad Labem a Štětí, tedy měst bývalé-
ho litoměřického okresu, má nejnižší 
podíl nezaměstnaných Roudnice nad 
Labem s 2,61 procenty. V rámci Ús-
teckého kraje jsou Litoměřice s 3,13 
procenty na pomyslné první příčce 
s nejnižší mírou nezaměstnanosti 
v porovnání s ostatními bývalými 
okresními městy. (pek)

MĚSTO ZÍSKALO DOTACI NA PIVOVAR
Pravděpodobně již na konci roku bude zahájena re-

konstrukce levé části objektu bývalého pivovaru. Prostory 
budou opraveny tak, aby mohly být pronajaty podnikateli, 
který zde začne vařit pivo, a obnoví značku Kalichu, jehož 
výroba byla ukončena na počátku tisíciletí.

Město Litoměřice díky své připravenosti uspělo v 
programu RE:START, určeného na regeneraci a podni-
katelské využití brownfieldů. „Získalo od Ministerstva 
průmyslu a obchodu dotaci ve výši 11,4 milionu ko-
run. Předpokládané celkové náklady realizace projektu 
jsou 21,9 milionu korun,“ informovala vedoucí odboru 
územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíko-
vá. Do konce roku radnice vyhlásí výběrové řízení na 
provozovatele pivovaru. 

Cílem projektu je revitalizovat a oživit zastaralý a ne-
využívaný objekt o hrubé podlažní ploše 765 m2 pro 
účely průmyslové výroby a podnikání. Předpokládaná 
doba realizace je zhruba rok. „Tímto bychom rádi na-
startovali oživení celého areálu brownfieldu bývalého 
pivovaru o rozloze 0,27 hektarů,“ dodal starosta Ladi-
slav Chlupáč.

Vedení města již má v tuto chvíli i představu o mož-
ném využití pravé části areálu pivovaru. Tu chceme 
opravit tak, aby zde mohla vzniknout sklárna. „Vzhle-
dem k tomu, že by byla veřejnosti přístupná, jednalo 
by se zároveň i o turisticky zajímavou atrakci,“ dodal 
místostarosta Karel Krejza. V průběhu roku 2019 chce 
město požádat o dotaci.  (eva)

 CZECHINVEST
MĚSTO OCENIL
Až do finálové osmičky se probo-

jovalo město Litoměřice v soutěži 
„Investičně atraktivní region 2017“. 
Cenu za litoměřický úřad před něko-
lika dny převzal od pořadatele agen-
tury Czechinvest tajemník Milan 
Čigáš. Soutěžilo celkem 26 měst, ví-
tězem se stalo město Kunovice. (bub)

ZNÁME PODOBU 
STARTOVACÍCH BYTŮ 

Předkládáme vizualizaci bývalého 
vojenského objektu v Jiříkových ka-
sárnách, v němž by mohlo vzniknout 
52 startovacích bytů. Pokud město 
uspěje s žádostí o dotaci, půjde o prv-
ní tzv. energeticky aktivní veřejnou 
budovu v ČR. Což znamená, že spo-
třebuje méně energie, než vyrobí. Po 
stavbě  geotermálního centra a rekon-
strukci několika objektů pro sportov-
ní oddíly jde  o další krok vedoucí k 
revitalizaci Jiříkových kasáren.  (eva)

Hrubá stavba je v těchto dnech hotová. Foto Eva Břeňová  

KAPACITA NESTAČÍ
Úspěšný konec má série jednání 

starosty Ladislava Chlupáče se 
zástupci církve. Ta přislíbila odprodej 
pozemku sousedícího se sběrným 
dvorem v Třebouticích městu 
Litoměřice. Dvůr tak díky tomu 
může být významným způsobem 
rozšířen, čímž se na dalších 20 let 
vyřeší jeho současná nedostatečná 
kapacita. V tuto chvíli je v něm 
uloženo zhruba 100 tisíc tun odpadu 
a je téměř zaplněn. 

Kupní smlouvu již schválili 
zastupitelé. (bub)
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GEOTERMÁLNÍ CENTRUM: 
HRUBÁ STAVBA DOKONČENA 

Stavba vědecko-
-výzkumného centra 
v Jiříkových kasár-
nách vkročila do 
své druhé poloviny. 
Objekt za celkem 
45 milionů korun a 
vybavení za dalších 
zhruba 26 milionů 
bude sloužit pro vý-
zkum geotermální 
energie. Zaměří se 
zejména na ověření 
potenciálu hlubinné 
geotermální ener-
gie (dva a více km) 
v České republice a 
testování technologií 
jejího jímání. 

Seznámit se s průběhem stavby a 
řešit technické detaily, jako zázemí 
laboratoří, umístění budoucího vy-
bavení apod., přijeli 18. září vědci a 
zástupci konsorcia partnerů vý-
zkumné infrastruktury RINGEN, 
kteří se na projektu podílejí. 

„Cílem je ověřit vhodné lokality 
a připravit je pro investory, ověřit 
různé přístupy a technologie tvorby 
podzemních geotermálních výmě-
níků, zvýšit jejich bezpečnost. Dále 
je třeba zpřesnit modely pro výpo-
čet vydatnosti a dlouhodobé udr-
žitelnosti těchto zdrojů s využitím 
složitých matematických modelů. 

Důležité je i zpřesnění monitoringu 
seismických jevů, které vznikají při 
hydraulické stimulaci hornin, a vy-
tvoření husté sítě měřících zařízení 
(podzemní i nadzemní), jež umož-
ní regulovat seismicitu dříve, než 
se projeví na povrchu apod.,“ spe-
cifikoval výzkumné cíle centra jeho 
ředitel, profesor Tomáš Fischer z 
Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy. Vše směřuje ke snižování 
investičních rizik a zvýšení poten-
ciálu využívání této široce dostupné 
energie pro výrobu tepla a elektřiny.

„Projekt, díky němuž v Litoměři-
cích budou působit špičkoví čeští i 

zahraniční experti, vzbudil ohlas 
i mezi mezinárodní vědeckou ko-
munitou. Ačkoliv prozatím nenese 
přímý užitek obyvatelům Litomě-
řic, zvyšuje jejich prestiž a charak-
terizuje je jako pokrokové město 
podporující vědu a výzkum,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč. Radni-
ce pro účely projektu bezúplatně 
převedla pozemek a halu určenou 
k přestavbě Univerzitě Karlově. 
Se stavbou a budoucím provozem 
centra nevznikají městu další ná-
klady. Naopak získá prostředky za 
pronájem vrtu a pozemku pro další 
vědecko-výzkumné činnosti.  

Eva Břeňová 



PROVOZ JE 
BEZPEČNÝ

Vedení města Litoměřice považuje 
úložiště Richard za naprosto bezpeč-
né. Zástupci města i několika přileh-
lých obcí jsou členy občanské kont-
rolní komise, která se schází dvakrát 
ročně. Dostávají veškeré údaje o pro-
vozu úložiště, v němž je se zvláštním 
zřetelem dbáno na bezpečnost provo-
zu. SÚRAO ve spolupráci s městem i 
nadále bude pokračovat v pořádání 
Dnů otevřených dveří. Děje se tak s cí-
lem dát veřejnosti příležitost na vlastní 
oči se přesvědčit o bezpečném ukládá-
ní odpadu. Dále se zde konají pravi-
delné kontroly Báňského úřadu i Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost. 
Představitelé města mají přístup ke 
všem zápisům z uskutečněných kon-
trol. „Navíc v okolí úložiště se nachází 
monitorovací systém zaměřený na 
monitoring radioaktivity. Kromě toho 
byla zpracována i studie zaměřená na 
rozptyl radonu, která jasně prokázala, 
že okolí není negativně ovlivňováno,“ 
informoval vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ Pavel Gryndler. 

Přesto nelze říci, že by úložiště mělo 
u veřejnosti plnou podporu. V průbě-
hu prázdnin se totiž v médiích obje-
vily informace, že jedna z obyvatelek 
města údajně podala trestní oznámení 
na zastupitele, kteří podle ní ohrožují 
zdraví obyvatel tím, že proti existenci 
úložiště neprotestují. „Informace to-
hoto typu dosud nemáme, takže těžko 
se k jeho obsahu mohu vyjádřit,“ divil 
se starosta Ladislav Chlupáč. (eva)

Zaměstnanec SÚRAO vysvětloval způsob ukládání radioaktivního 
odpadu. Foto Michaela Bubeníčková 

Vybaveni pracovními oděvy, přilbou 
a dozimetry se zájemci vydali na 
prohlídku úložiště. Foto (bub)

RICHARD ČEKÁ MODERNIZACE
Úložiště radioaktiv-

ního odpadu Richard 
čekají velké změny. 
Správa úložišť radio-
aktivného odpadu za-
hájí ještě během letoš-
ního roku rozsáhlou 
rekonstrukci, která by 
měla vyjít na 66 mili-
ónů korun.

"Její první etapa 
zahrnuje práce v pod-
zemí s cílem posílit  
bezpečnost práce v 
podzemí a stabilizo-
vat existující prostory po těžbě vápence pro ukládání 
radioaktivních odpadů.  Budou nově zabezpečeny ob-
služné chodby v úložišti a upraveny ukládací komory 
tak, aby lépe vyhovovaly současným i budoucím ma-
nipulačním prostředkům pro ukládání radioaktivních 
odpadů. Je to důležitý první krok k celkové moderni-
zaci úložiště, které v příštím roce oslaví 55 let provozu," 
informoval ředitel SÚRAO Jiří Slovák. 

V první etapě re-
konstrukce půjde 
také o zvýšení uklá-
dací kapacity úložiš-
tě Richard. Aktuální 
kapacita ukládacích 
komor činí 10 250 
m3, v současné době 
je naplněna zhruba 
ze 75%. Ročně se zde 
ukládá cca 400 sudů s 
radioaktivním odpa-
dem pocházejícím z 
průmyslu, výzkumu, 
či nemocnic. Jedná se 

například o znečištěné pracovní oděvy, využité zářiče 
nebo laboratorní pomůcky.  

Po revitalizaci ukládacích prostor pak bude projekt 
pokračovat druhou etapou, v níž půjde o rekonstrukci 
příjezdové komunikace a hlavně o výstavbu nové přejí-
mací haly, která podpoří rychlou a bezpečnou přejímku 
radioaktivního odpadu v souladu s nejmodernějšími 
technologickými trendy.  Michaela Bubeníčková

O PROHLÍDKU BYL MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM 
Den otevřených dveří v úložišti 

navštívilo v sobotu 8. září několik 
desítek lidí. Zájem výrazně převyšo-
val kapacitní možnosti a bylo nutné 
se předem objednat. Cílem bylo dát 
veřejnosti příležitost vidět na vlast-
ní oči, jakým způsobem je úložiště 
nacházející se v těsné blízkosti Lito-
měřic provozováno. Akci pořádala 
Správa úložišť radioaktivních odpadů 
(SÚRAO) ve spolupráci s městem.

Jedním z příchozích byl i Jiří Ju-
nek. "Zajímalo mě, jak je odpad skla-
dován, když bydlím v Litoměřicích. 
Překvapila mě profesionální úroveň 
ukládání," zhodnotil své dojmy Jiří 
Junek. Stejný názor si utvořil i jeho 
syn Pavel Junek: "Přišel jsem ze zvě-
davosti. Co jsem zde viděl, mě uspo-
kojilo. Překvapilo mě, jak je odpad 
dobře a bezpečně skladován." 

Součástí prohlídky podzemí byl i 
doprovodný program probíhající v 
infocentru úložiště. Zde se zájemci 

seznámili s detaily ukládání, se způ-
sobem testování ukládacích sudů či 
mohli porovnat způsob skladování 
radioaktivních odpadů s jinými úlo-
žišti. Dozvěděli se také, co vlastně ra-
dioaktivní odpady jsou, jak vznikají a 
jaký druh odpadu je zde ukládán. V 
následujících dnech navštíví úložiště 
i komise životního prostředí města.

Město ročně dostává od státu pě-
timilionový příspěvek za existenci 

úložiště v jeho blízkosti. Kromě toho 
Litoměřice v uplynulých měsících 
obdržely v souvislosti se změnou 
atomového zákona i jednorázový 
příspěvek ve výši 50 milionů korun. 
„Tyto prostředky dosud nebyly vy-
čerpány, ovšem stejně jako každoroč-
ní příspěvky budou investovány do 
zlepšení kvality životního prostředí,“ 
ujistil starosta Ladislav Chlupáč.

Text a foto M. Bubeníčková

PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ STÁLE PŘIBÝVÁ
Nový podzemní kontejner byl uveden do provo-

zu ve zrekonstruované Dalimilově ulici. V součas-
né době tak mají Litoměřice již sedm podzemních 
kontejnerových stání. V pořadí osmé zanedlouho 
přibude v Palachově ulici, jejíž revitalizace skončí 
do konce roku. Podzemní kontejnery mají velkou 
výhodu – nehyzdí okolí a neline se z nich zápach. 
Nevýhodou jsou vyšší finanční nároky na realizaci, 
které dosahují zhruba 700 tisíc korun. Přesto je cí-
lem města jejich postupná výstavba. 

Ruku v ruce s tím kráčí i velmi dobrá morálka 
domácností, které stále více odpad separují, čímž 
klesá množství směsného odpadu. Loni se prostřed-
nictvím barevných kontejnerů podařilo nasbírat 
325 tun papíru, 280 tun plastu, 218 tun skla a 9 tun 
kovu, což v porovnání s rokem 2016 představuje na-

výšení o 53 tun papíru, o 22 tun plastu a o 9 tun skla.  
 „Celkově ale odpadu bohužel narůstá, což je 

dáno tím, že se republice dobře daří a materiální 
spotřeba lidí roste,“ vysvětluje vedoucí odboru ži-
votního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

S ohledem na tento fakt stoupá v Litoměřicích 
i počet nádob na separovaný odpad. „V Kozinově 
ulici přidáme kontejner na sklo, v Palachově ulici na 
plast a papír, na parkovišti před finančním úřadem 
přibude nádoba na kov,“ jmenuje lokality Kristýna 
Slabochová, která má na odboru životního prostře-
dí na starosti odpadové hospodářství. 

Nyní je po Litoměřicích rozmístěno 181 nádob 
na papír, 27 na bílé sklo, 96 na sklo barevné, 204 na 
plasty a 20 na kovové obaly. Četnost jejich vývozu se 
zvyšuje. Eva Břeňová

Podzemní kontejnery v Dalimilově ulici chystala k 
provozu Kristýna Slabochová. Foto (bub)
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Jako první přišla s vratnými zálohovanými kelímky MKZ 
na pivních slavnostech. I v noci zely odpadkové koše 
prázdnotou. Foto Andrea Pěkná

BEZPLATNÁ MHD: POČET 
CESTUJÍCÍCH RYCHLE ROSTE
Velký nárůst počtu cestujících po zrušení jízdného 

za MHD zaznamenalo město Litoměřice. Autobusy 
jezdí zdarma od května letošního roku. 

Počet cestujících měl dlouhodobě spíše klesající ten-
denci. V roce 2016 například přepravily autobusy za 
měsíc duben 20 989 cestujících, o rok později to bylo 
za stejné období 16 781 lidí. Za rok 2018 to bylo už 
jen 13595 osob. K dramatickému nárůstu však došlo 
za měsíc květen 2018, kdy autobus využilo téměř o 10 
tisíc osob více než v předchozím měsíci. 

Hned za první měsíc jízdného zdarma, tedy za kvě-
ten 2018, využilo MHD 23 041 lidí. Ještě více to pak 
bylo v červnu – 24 075 cestujících. Červenec přinesl 

počet nižší (14 823), což je ale podle slov Jana Jakuba, 
vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu v Litoměřicích, běžný prázdninový 
propad. V srpnu pak autobusem jelo 18 877 obyvatel.

 „Již i z krátkodobého provozu linek MHD jedno-
značně vyplývá zvýšený zájem cestujících po nedávno 
zavedeném jízdném zdarma. Každá neuskutečněná 
cesta prostředkem individuální přepravy do centra 
města je určitě přínosem. Pokud budou v blízké bu-
doucnosti zavedeny plánované nové linky i do obchod-
ních center a na náměstí, zvýšena kvalita vozidel a cel-
kový komfort přepravy, pak věřím, že počty cestujících 
postupně dále porostou,“ zhodnotil Jan Jakub. (bub)

VÝPADKY AUTOBUSŮ
TRÁPÍ CELÝ KRAJ

Výpadky autobusových spojů lito-
měřické MHD, které město trápily v 
průběhu letních prázdnin, jsou snad 
již minulostí. Po sérii jednání zástup-
ců města se společností TD BUS a.s. 
dopravce přislíbil operativní nápravu 
a zajištění dalšího autobusu a řidiče 

pro Litoměřice. Podle sdělení vý-
konného ředitele společnosti by se už 
problémy opakovat neměly.

 „Výpadky způsobila jak trans-
formace společnosti, tak personální 
nouze na celém dopravním trhu,“ vy-
světlil vedoucí odboru dopravy a sil-

ničního hospodářství městského úřa-
du Jan Jakub s tím, že vedení města 
pro jistotu komunikovalo i s dalšími 
společnostmi o možné spolupráci při 
řešení případné mimořádné situace.

S problémy ve veřejné hromadné 
dopravě, kdy docházelo k výpadkům 
autobusových spojů, se kromě Litomě-
řic potýkal celý Ústecký kraj.  Zatímco v 
Litoměřicích se situace v září zklidnila, 
v rámci krajské dopravní obslužnosti se 
problémy stále opakují. (bub)

MĚSTO: "DOST BYLO PLASTŮ" 
Litoměřice se nechtějí topit v plastovém smetí. Jako prv-

ní město v republice se připojily do kampaně Ministerstva 
životního prostředí "Dost bylo plastu" (http://www.dost-
byloplastu.cz). Na Pivních slavnostech také byly prvně a 
s velkým úspěchem využity vratné zálohované kelímky. 

Litoměřičtí cítí, že je třeba změnit myšlení lidí a začít 
chtějí u sebe. Již na jaře město vyhlásilo boj proti igelito-
vým taškám tím, že je postupně nahrazuje látkovými. „Na 
městském úřadu postupně přestáváme využívat jedno-
rázové nádobí, pijeme kohoutkovou vodu. Zaměstnanci 
si budou moci zapůjčit jídlonosiče, aby si nepořizovali 
jednorázové polystyrenové boxy na obědy. Přestávají po-
užívat samostatně balená mlíčka do kávy, jednorázové 
plastové příbory, snažíme se snižovat množství igelitových 
sáčků,“ jmenoval opatření, která povedou k prevenci vzni-
ku odpadu na městském úřadu, zejména plastů, místosta-
rosta Karel Krejza. Město se zaměří i na provozovny ve 
městě, dále chystá osvětu dětí formou her a soutěží. Cílem 
kampaně je osvěta a motivace obyvatel k šetrnějšímu cho-
vání vůči životnímu prostředí. 

S první akcí, při níž byly využity vratné zálohované ke-
límky, přišla v srpnu Městská kulturní zařízení při orga-
nizaci Pivních slavností. Pivo pocházející od téměř třech 
desítek pivovarů čepovali stánkaři do vratných kelímků. 
Více než čtyři tisíce návštěvníků si je buď vypláchlo, nebo 
vracelo u stánků (záloha činila padesátikorunu). „Koše 
byly poloprázdné, odpadu výrazně ubylo,“ pochvalovala 
si ředitelka MKZ Věra Kmoníčková. V příštím roce by 
mohlo přijít na řadu i  náročnější vinobraní. Postupně se 
přidají i další organizátoři akcí, včetně Zahrady Čech, kte-
rá taktéž zintenzivňuje separaci. 

Celosvětová produkce plastů je od 60. let 20. století 
dvacetkrát vyšší. Plasty jsou v současné době jednou z 
největších ekologických hrozeb. Problematikou se Zdravé 
město Litoměřice zabývá dlouhodobě. Každý rok se na-
příklad zapojuje do akce „Ukliďme Litoměřice“, zaměst-
nanci MěÚ třídí odpad, nepoužívají směsné odpadkové 
koše. Zvyšuje se podíl tříděného komunálního odpadu, 

díky čemuž neroste obyvatelům poplatek za ukládání ko-
munálního odpadu. „Je však třeba zapracovat na změně 
legislativy,“ domnívá se starosta Ladislav Chlupáč. Na my-
sli má například fakt, že v souladu se zákonem o odpadech 
mohou prvovýrobci dostat výjimku ze separace odpadů.                           

Andrea Pěkná, Eva Břeňová 

ZA ODPAD 
PLAŤTE VČAS

  Blíží se termín splatnosti poplat-
ku za komunální odpad. Do konce 
října je nutno zaplatit poplatek ve 
výši 498 korun za osobu na rok. Při 
nedodržení termínu dojde k navýše-
ní platby o penále. Od poplatku jsou 
osvobozeny děti do jednoho roku.

Platit lze převodem nebo přímo 
na oddělení poplatků, učinite tak 
můžete i v hlavní pokladně v Pe-
kařské ulici, a to v hotovosti nebo 
platební kartou. Bližší informace na 
tel. č. 416 916 142 nebo 241, e-mail: 
kamila.frkova@litomerice.cz, radka.
somrova@litomerice.cz (eva)

NÁPADY Z DOPRAVY
 HLEDÁME I V CIZINĚ

Město Litoměřice spolupracuje v 
rámci tvorby Plánu udržitelné měst-
ské mobility i s okolními zeměmi. Zde 
čerpá inspiraci nebo naopak předává 
již získané zkušenosti.  Na mezinárod-
ním workshopu Whatcity v Bratislavě 
své poznatky o strategickém plánová-
ní dopravy v Litoměřicích přednášela 
Hana Brůhová-Foltýnová, litoměřická 
manažerka Plánu udržitelné městské 
mobility. Akce se účastnili také zá-
stupci například z Nizozemí, Lublaně, 
Prahy a USA. (bub)

VIZIONÁŘSKÉ FÓRUM 
NA TÉMA DOPRAVY
Tvoříme vize dopravy do roku 

2050. Přijďte nám v úterý 27. listopa-
du od 17 hodin do hradu říci, jakým 
směrem by se město mělo ubírat.

V průběhu programu představíme 
výstupy analýz a průzkumu doprav-
ního chování, několik variant scéná-
řů vývoje dopravy v Litoměřicích do 
roku 2030. Během akce vyhodnotí-
me i výtvarnou soutěž pro školy pro-
bíhající  na téma „Litoměřice 2050: 
Moje představa o dopravě". 

Více informací na www.litomeri-
cedostupnevsem.cz a https://www.
facebook.com/udrzitelnadopra-
valtm/. Zde jsou také postupně zve-
řejňovány dílčí výsledky průzkumů a 
analýz. (bub)

MĚSTO HLEDÁ
NOVÉHO DOPRAVCE

Město Litoměřice hledá nového 
provozovatele MHD. Zda bude řízení 
úspěšné, se ukáže během podzimu. 
Pokud nebude nový dopravce z ja-
kýchkoliv důvodů opětovně vybrán, 
a nezahájí svou činnost do poloviny 
příštího roku dle podmínek soutěže, 
bude v poskytování MHD pokračo-
vat stávající dopravce, s nímž je uza-
vřená smlouva do konce roku 2019. 

Dopravce vzešlý ze soutěže by měl 
provozovat místo stávajících dvou 
hned čtyři linky s cílem výrazně zvýšit 
komfort cestujících. Autobusy by pak 
ročně najely přes 230 tisíc kilometrů 
oproti současným 110 tisícům. (bub)
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Lídr Mgr. Ladislav 
Chlupáč.

Lídr Lukas Wünsch.

Lídr Aleš Stibal.

Lídr Mgr. Václav 
Červín.

Lídr Mgr. Martin 
Hrdina.
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SEVEROČEŠI : „Proč by hlasem v Radě města nemohl být obyčejný občan?" 
Severočeši-
-Litoměřice 
absolvovali ve 
vedení města 
své první „ko-
lečko“ od roku 
2014. Z cel-
kového počtu 
27 zastupitelů 

jsme měli dva. Jeden z nich pak no-
sil všechny vaše požadavky i do Rady 
města, která je devítičlenná. Nikde 
jsme neměli většinu. Přesto se nám s 
naším prvním volebním výsledkem 

přes 6% dařilo prosazovat maximum. 
Naší politikou se stal „Váš hlas v Radě 
města“, se kterým má již řada obyva-
tel zkušenost. Jejich prosby jsme od-
nesli na radnici na místo, kam si přáli. 
Radou města počínaje a jednotlivými 
odbory radnice konče. Nebo jsme 
jim jen otevřeli dveře, aby si svůj pro-
blém vyřešili sice sami, zato rychleji.
Jako vše v životě i nám se leccos po-
dařilo vyřešit až do konce a jiné věci 
ne. Zastupitelská demokracie je prostě 
taková. Nikdo nemá většinu a nepro-

sazení požadavku u jiných zastupitelů 
není zklamáním či neúspěchem. Ně-
kolikrát se nám též i stalo, že původně 
„nerozumný“ nápad si počkal, aby se 
za 1-2 roky objevil u jiného jako geni-
ální plán. Pro někoho důvod k hádce 
o původu nápadu, pro nás odškrtnutý 
problém, který se podařilo vyřešit. 
Do příštího období bychom proto 
chtěli začlenit spolupráci všech zastu-
pitelů na vedení města. Aby přestalo 
platit: MY versus ONI. A také bychom 
na chodbách vedení města rádi potká-

vali pravidelně občany Litoměřic, jak 
míří na zasedání Rady města. Chceme 
do jinak neveřejného zasedání Rady 
vložit blok pro účast veřejnosti. Žád-
né obíhání úřadu od dveří k jiným 
dveřím. K tomu by též přispěli radní 
města, kteří by si „rozebrali“ jednotli-
vé kompetence (okruhy). Práce je ve 
městě hodně a volná kapacita někte-
rých radních bez konkrétních kompe-
tencí je jasnou výzvou. 
Proč by se tedy vedle nás nemohl 
hlasem v Radě města stát i obyčejný 
občan … ??

TOP 09: „Rádi podpoříme započaté projekty a budeme se podílet na nových"
V případě zvolení do za-
stupitelstva bychom rádi 
navázali na práci, na které 
jsem se jako člen rady a 
zastupitelstva města podí-
lel. Myslíme si, že v mnoha 
ohledech město vzkvétá a 
podařilo se udělat spoustu 
práce. Bohužel ne vše se 
dá za jedno volební obdo-

bí stihnout a finančně zvládnout. Proto bychom 
rádi i nadále podporovali již započaté projekty a 

podíleli se na nových.
Co konkrétního bychom rádi prosadili?
 revitalizovali a budovali nejen veřejná dětská hřiš-

tě, ale také hřiště u mateřských škol
 zrekonstruovali atletický ovál a sektory pro skok 

daleký a vrh koulí u ZŠ Havlíčkova
 podpořili projekt rekonstrukce plaveckého bazénu
 podpořili výstavbu multifunkční sportovní haly
 udrželi finanční podporu sportovních klubů a 

spolků minimálně na současné úrovni
 prosadili výstavbu parkovacího domu v centru 

města a omezili počet parkovacích míst na Míro-

vém      náměstí
 postupně zrekonstruovali areál bývalého pivovaru
 pokračovali v postupném opravování silnic 
   pokračovali v revitalizaci sídlišť
  zrealizovali přesun ZUŠ  do budovy velitelství
  více zapojili občany do rozhodování o investicích  

města a navýšili částku participativního rozpočtu
 našli ekonomicky silného provozovatele nemoc-

nice
  zvýšili efektivitu fungování městské policie
  se zasloužili o to, aby politika lidi spojovala, niko-

liv rozdělovala

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA:  „Pro Litoměřice ještě krásnější"
  Startovací byty pro mladé 

(levné, nízkoenergetické by-
dlení v Jiříkových kasárnách, 
projekt připraven)
  Stěhování ZUŠ (projekt 

připraven)
  Revitalizace a oživení pi-

vovaru (obnova výroby piva 
a vybudování turisticky pří-
stupné sklárny) 

  Parkovací domy (Na Valech a v nejvytíženějších 
částech sídlišť)
  Modernizace bazénu 

 ODS v čele Litoměřic stojí již čtyři volební období. 
Někteří se možná ptají: má ještě co nabídnout?  MÁ, 

protože pod vedením starosty Ladislava Chlupáče a 
v úzké spolupráci s řadou kolegů z městského úřadu, 
ale i z řad neziskových organizací a dalších partnerů, 
je ve fázi připravenosti řada dalších projektů. Výše 
zmiňujeme pět nejzásadnějších, které považujeme za 
prioritní. Neslibujeme vzdušné zámky jen proto, že 
je před volbami. Nabízíme k realizaci pouze projekty, 
které jsou sice časově a finančně náročné, ale zvlád-
nutelné. Již jsme dokázali, že to umíme. Do rozvoje 
města se v posledních letech podařilo investovat více 
než tři miliardy korun. Nebojíme se zodpovědnosti, 
a to ani v případech, které ODS nepomáhají, ale pro 
budoucnost města je považuje za nezbytné (např. 
práce na dalším rozvoji naší nemocnice, kde osamo-
cenému městu síly pomalu docházejí).

Lídrem kandidátky do městského zastupitelstva je 
opět Ladislav Chlupáč. Vede tým schopných, vzdě-
laných a zkušených lidí, kteří již mnohé dokázali. 
Obrovský potenciál v sobě skrývá zastoupení města 
v obou komorách Parlamentu ČR. ODS již jednou 
ve spojení starosta a senátor dokázala, že takovýto 
potenciál dokáže bezezbytku ve prospěch Litoměřic 
využít. Tým ODS byl navíc doplněn o mladé lidi, 
kteří jsou příslibem neotřelých nápadů a nových po-
hledů na další rozvoj města, na kterém nám záleží. 
Hlas pro ODS není krokem do neznáma. Víte, co 
od nás můžete očekávat – spolehlivého partnera, 
který dokáže vést a rozvíjet Litoměřice jako stabilní 
město bez rozhádaných a rozpadajících se koalic.  
Více na https://www.ods.cz/ms.litomerice

PIRÁTI / STRANA ZELENÝCH: „Usilujeme o větší transparentnost radnice"
Budeme usi-
lovat o větší 
transparentnost 
radnice a ze-
jména větší za-
pojení obyvatel 
do rozhodování 
o budoucnosti 
města. Chce-

me pořádat závazné ankety a setkání s 
veřejností přímo ve městě. Nebudeme 

rozhodovat o klíčových záležitostech 
bez veřejné diskuze.
Chtěli bychom rozpracovat a v mno-
hem větší míře používat participativní 
rozpočet jako jeden z efektivních pro-
středků k budování města tak, jak si 
ho přejí vidět obyvatelé Litoměřic.
Rádi bychom prosadili férovější finan-
cování nevýkonnostních sportovních 
aktivit a kulturních akcí. Organizace 
musí mít jistotu dlouhodobějšího fi-

nancování, aby se mohly systematicky 
rozvíjet.
Dalším bodem je založení investič-
ního odboru, který zaštítí kvalitní a 
komplexní zpracování investic, včetně 
investičních dotací.
Jednou z důležitých priorit je čisté 
ovzduší. Od něho se odvíjí délka ži-
vota ve městě a nemocnost obyvatel, 
zejména dětí. S tím jde ruku v ruce 
výsadba nové zeleně, ale také náležitá 

péče o tu současnou.
Zmapujeme aktuální stav záměru 
dlouhodobého pronájmu nemocnice. 
Další postup chceme konzultovat s 
odborníky na ekonomiku, lékařskou 
péči a nezapomene ani na občany.
Podpoříme vybudování nového par-
koviště tak, aby ulehčilo kapacitám 
náměstí. Na náměstí pak zoptima-
lizujeme tranzit, který jej zatěžuje 
zbytečnými průjezdy.

SPORT A ZDRAVÍ / STAN: „Budujme naše krásné město společně"
Za uplynulé 4 roky se toho 
ve městě povedlo skutečně 
mnoho, ale stále není hoto-
vo… Proto se v případě úspě-
chu v komunálních volbách 
chci věnovat 3 problémům. 
Naše školy a školky jsou 
opravené, ale zázemí – škol-
ní hřiště už dosluhují. Proto 

bych se zaměřil na opravu hřišť a zahrad u MŠ a ZŠ. 
Základní školy mají hřiště často otevřená veřejnosti 
a o to rychleji se ničí, je třeba opravit povrchy i mo-
biliář. Na to navazuje i vybudování kvalitního záze-
mí pro sportovce. Je třeba vybudovat víceúčelovou 
sportovní halu, umělou trávu – tréninkový stadi-
ón pro fotbalisty a sportoviště s atletickou dráhou 
a sektory pro jednotlivé disciplíny. Je špatné, když 
v Litoměřicích nemáme odpovídající sportoviště. 

Třetí prioritu vidím v komplexním řešení parko-
vání, a to nejen v centru, ale zejména na sídlištích. 
Je třeba vytipovat volné plochy (bývalá, dnes nepo-
užívaná hřiště) a vybudovat parkovací stání a na 
vhodných místech i parkovací domy. Na nadchá-
zející volební období bych také uvítal konstruktiv-
ní spolupráci napříč zastupitelstvem. Nehrát si na 
koalici a opozici, ale společně budovat naše krásné 
město k radosti všech občanů i návštěvníků.



KDU - ČSL: „Pokračujme společně"
Heslo, které jsme si zvolili 
pro letošní komunální volby. 
Vyjadřujeme jím zejména 
naši jistotu. Určitost, že na 
komunální úrovni, a nejen na 
ní, je nezbytná a nutná komu-
nikace.
Usilujeme a chceme se přiči-
nit k nalezení společné řeči a 

podpory zejména v oblastech, které jsou důležité jak 
pro nás osobně a věříme, že i pro Vás, občany našeho 
krásného města. Jsme toho mínění a přesvědčení, že 
rodina, vzájemná sounáležitost a pospolitost komu-
nity je značně důležitá pro rozvoj celé naší společ-
nosti. 

Žijeme ve městě, kde je příjemné být. Mohli bychom 
zde samozřejmě vyjmenovat různé chyby a nedoko-
nalosti. Myslíme si však, že je mnohem důležitější 
vnímat i věci podařené, fungující a na těchto stavět 
budoucnost, a přitom ctít kontinuitu s předchozím 
obdobím.
Naší vizí a programem pro příští období je zejména 
dialog a pokračování v realizaci projektů, které zlepší 
život litoměřických občanů. Rádi bychom se věno-
vali systému dopravy v klidu, prosazovali parkování 
pro rezidenty. Máme za cíl přispět k realizaci rekon-
strukce budovy velitelství pro potřeby ZUŠ, v níž 
by mohly mít důstojné zázemí i litoměřické sbory.   
Chceme se zaměřit na spolupráci města s nezisko-
vými organizacemi, které posilují pocit solidárnosti 

a komunity v celé společnosti. Pomáhají budovat 
sociální kapitál, který povzbuzuje proces vzájemné 
spolupráce a tvorby důvěry. Tyto organizace vyplňují 
prostor mezi občanem a státem a umožňují mu par-
ticipovat na veřejné politice.
Mám tu čest být lídrem kandidátky KDU-ČSL, v 
současnosti končím šesté volební období v zastu-
pitelstvu, když čtyři volební období jsem se osobně 
účastnil politického dění na litoměřické radnici. 
Chci zůstat zárukou slušného a čestného jednání 
napříč politickým spektrem a při plnění našich slibů 
daných voličům. Odpovědnost za sebe i za své okolí 
rozvíjí pocit sounáležitosti s městem a přispívá k roz-
voji demokracie.

Lídr Jiří Landa.
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ČSSD : „Transparentnost ... informovanost ... slušnost" 
Vážení spolu-
občané, již za 
pár dnů bude-
me rozhodovat, 
jakým směrem 
se bude ubírat 
naše město v 

následujících 
4 letech. Do-
volte mi tedy, 

abych jako lídr kandidátní listiny 
ČSSD (volební č. 8) představil ale-
spoň prvních pět našich kandidátů 
a základní volební cíle, se kterými 
vstupujeme do nadcházejících voleb. 
O Vaše hlasy se ucházejí: 
1. Ing. Pavel Grund, absolvent Vo-

jenské vysoké školy techn. směru, od 
roku 2014 místostarosta města
2. Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., 
MBA, ekonom, soudní znalec v 
oboru ekonomika, hlavní ekonom 
naší nemocnice
3. Helena Lexová, absolv. konzerva-
toře, učitelka hudby, podnikatelka
4. Ing. Lukáš Znojemský, pedagog, 
zástupce ředitele Masarykovy ZŠ
5. MUDr. Hassan Mezian, rehabili-
tační lékař, senátor Parlamentu ČR
V případě našeho zvolení jsme při-
praveni v oblasti rozvoje města reali-
zovat zejména tyto projekty:
•  systémové řešení parkování ve měs-

tě, vč. výstavby parkovacího domu
• vybudování víceúčelové sport. haly
• výstavba malometrážních bytů pro 
mladé rodiny
• smysluplné využití objektu „velitel-
ství“, zejména pro ZUŠ
• vybudování sportoviště s atletic-
kou dráhou a umělou trávou v are-
álu kasáren Pod Radobýlem
• vybudování parkourového hřiště
•  realizovat další opravy komunikací
Dále bychom chtěli prosadit:
•  bezplatnou MHD pro všechny ob-
čany města i po skončení zkušební-
ho období,
•  bezplatný svoz komunálního od-
padu pro všechny občany města

•  zajištění dohledu nad rozsahem a kva-
litou poskytované lůžkové zdrav. péče
•  výstavbu dobíjecích stanic pro 
elektrokola a elektromobily
•  podporu projektů v rámci SMART 
CITY Litoměřice
•  realizaci dalších projektů s příno-
sem pro obyvatele, nikoli pro jed-
notlivce
Naším hlavním cílem však je umožnit 
obyvatelům města více spolurozho-
dovat o jeho budoucnosti, což vyja-
dřuje i naše MOTTO: „Transparent-
nost … informovanost … slušnost“. 
Je však na Vás, zda budeme moci tyto 
záměry společně s Vámi naplňovat. 
Děkujeme za Vaši podporu.

SPD - TOMIO OKAMURA:  „Chceme dělat čistou politiku" 
Milí spoluob-
čané, jedna 
z věcí, která 
mě v poslední 
době potěšila, 
bylo zastavené 
řízení k pro-
pachtování 
naší litomě-
řické nemoc-
nice. Naší 

stranickou snahou bylo tento záměr 
neuspěchat a nechat o budoucnosti 
nemocnice rozhodnout nové vedení 
města, vzešlé z nastávajících komu-
nálních voleb, což se podařilo. 

V případě zvolení, se budeme snažit 
navrhovat a prosazovat náš volební 
program, který vzešel ze společných 
schůzek našich kandidátů, příznivců 
a místních spoluobčanů. 
Některé věci, které navrhujeme, se dají 
realizovat bez nároku na rozpočet a 
není potřeba na ně ani čekat. Jedná 
se například o bezplatné parkoviště u 
dolního nádraží, změna k lepší čin-
nosti MP, zrušení poplatků za svoz 
komunálního odpadu pro seniory a 
děti, úprava vyhlášek – zákaz hazardu; 
prodloužení vodítka, spravedlivé roz-
dělování financí, pravidelná doprava 
zdarma z Mírového náměstí. 

Pak jsou věci, které se dají realizovat 
s menším nárokem na rozpočet měs-
ta. Mezi tyto věci patří lepší silnice, 
dětská hřiště, úprava zeleně, stojany 
na kola, lepší značení pro turisty, 
více odpadkových košů mimo cen-
trum. Dále jsou tu i dražší projekty 
(rekonstrukce bazénu na aquapark, 
výstavba multifunkční sportovní 
haly, výstavba parkovacích domů 
s prvky zeleně na sídlištích nebo v 
blízkém okolí, rozšíření parkoviště 
u nemocnice aj.), které v pozitivně 
ovlivní občany města.
Jako zastupitel Ústeckého kraje pod-
poruji veškerou finanční pomoc, která 

směřuje z ÚK do litoměřické oblasti ať 
jde o sport, kulturní akce nebo složky 
IZS. Také komunikuji s vedoucími 
úředníky krajského úřadu o urychle-
ní realizace litoměřického přivaděče. 
Tyto dvě, velice nákladné, etapy (cca 
530 mil. korun) jsou pro Litoměřice 
velice důležité. Výrazně to zklidní do-
pravu v Litoměřicích, sníží prašnost 
v centu a tím zlepší životní prostředí 
všech spoluobčanů. 
Na závěr bych chtěl říct všem voli-
čům, že v SPD Litoměřice jsme jeden 
tým, na nic si nehrajeme, jsme poctiví 
a slušní, chceme dělat čistou politiku 
a našim cílem jsou spokojení občané.

KSČM: „Náš program pokrývá všechny aspekty života ve městě" 
Vážení spoluobčané! 4 roky 
utekly jako voda. Po celé 
uplynulé období bohužel v 
zastupitelstvu převládala ne-
gativní atmosféra. Namísto 
racionální debaty o problé-
mech města a věcných ná-
vrhů řešení byly na denním 
pořádku osobní útoky a 
nezřídka nepodložená de-

honestace jedněch druhými. Zastupitelé za KSČM 
volili namísto destruktivní politiky cestu spolu-
práce napříč zastupitelstvem, a proto jsme vždy 
podporovali ty návrhy, které byly ve prospěch oby-
vatel města a naopak jsme nepodpořili ty, se kte-

rými jsme nesouhlasili. Povedlo se naplnit prioritu 
KSČM - MHD v Litoměřicích zdarma! Pro zlepše-
ní celkové dopravní situace ve městě je potřeba dále 
zkvalitňovat MHD - vytvářet nové zastávky a linky. 
Je žádoucí zklidnit provoz nejen v centru města, a 
proto KSČM plně podporuje výstavbu městského 
obchvatu - navazujícího na nový Most generála 
Chábery. Nesmíme zapomínat ani to, aby Lito-
měřice byly městem vstřícným k chodcům, proto 
prosazujeme bezbariérovost chodníků a budování 
nových chodníků tam, kde jsou potřeba. Velkým 
problémem je parkování zejména na sídlištích. Zde 
se řešení nenajde bez investic ze strany města např. 
do stavby parkovacích domů. Vedle dopravní situ-
ace je velkým problémem nedostupné bydlení či 

využití budov po vojácích. Proto jsme pro zřízení 
nových obecních bytů v bývalých kasárnách u Za-
hrady Čech, které by byly cenově dostupné. Pod-
porujeme také přesun ZUŠ do bývalého velitelství, 
ve kterém by po rekonstrukci mohly najít zázemí 
i nevládní organizace, které suplují roli státu v ob-
lasti sociální péče a jejichž činnost je nyní ve městě 
klíčová. Co naopak dlouhodobě nechceme je pří-
padný vstup privátního kapitálu do městské ne-
mocnice, což jsme měli v programu již před 4 lety 
a naši zastupitelé dle toho v uplynulém volebním 
období jednali. Čeho bychom chtěli dosáhnout je 
ale mnohem více. Náš program pro Litoměřice po-
krývá všechny aspekty života ve městě. Jak se nám 
v něm bude žít, záleží ale na vás, voličích.

Lídr Ing. Dominik 
Hanko.

Lídr Jarosl. Růžička.

Lídr Ing. Pavel 
Grund.



Vizualizace další oku lahodící chodby nemocnice. 

NEMOCNIČNÍ CHODBY 
STÁLE VÍCE HÝŘÍ BARVAMI

Do spojovací chodby mezi pavi-
lony D a H se v těchto dnech pře-
souvají práce na rozsáhlém projek-
tu výměny povrchů ve spojovacích 
chodbách v 1. nadzemním podlaží 
litoměřické nemocnice. Zbývá už 
jen jeho poslední část, což je přístup 
od tzv. „kříže“ k rentgenové chodbě 
a samotná rentgenová chodba, kde 
budou budovány nové ambulance.

„Hotové máme podlahy v přízemí 
interního pavilonu a spojovací chod-
by mezi křížem a pavilony gyneko-
logickým, chirurgickým a interním. 
Nová krytina už je také na samotném 
kříži, tedy v místě, kde se všechny 
tyto chodby potkávají,“ shrnul Ra-
dek Lončák, předseda představen-
stva litoměřické nemocnice.  Práce 
probíhají za provozu, což s sebou 
nese i nutnost jistých omezení pro 
pohyb osob v dotčených částech ne-
mocnice. Vzhledem k dispozičnímu 
řešení areálu nemocnice totiž nešlo 
při modernizaci chodeb v některých 
pavilonech postupovat jinak, než 
uzavřením spojovacích chodeb a vy-
tyčením náhradních tras vedoucích 

suterénem budovy. 
Projekt spojovacích chodeb vedou-

cích směrem od „kříže“ je realizován 
tak, že každá chodba má svoji specific-
kou barvu, která se bude promítat i ve 
výmalbě stěn. Všechny barevné trasy 
se schází právě v prostoru „na kříži“, 
kde je pro zákazníky zde přítomného 

občerstvení plánováno zcela nové se-
zení s rozšířeným počtem míst. 

Předpokladem je, že celý projekt 
výměny povrchů v chodbách vedou-
cích od „kříže“, a to včetně tzv. rent-
genové chodby a nových ambulancí, 
bude dokončen s koncem letošního 
roku. (nk)

ŽIJEME S VÁMI
VAŠE ŽIVOTY

V hale litoměřické nemocnice 
je až do konce října k vidění foto-
grafická výstava s názvem Žijeme s 
Vámi Vaše životy. Své snímky do-
kumentující činnost Diecézní cha-
rity Litoměřice zde vystavuje šede-
sátiletý kameraman zpravodajství 
TV Prima Lubomír Kotek.       (nk)

POLOLETÍ PŘINESLO ZISK
ŠESTI MILIONŮ KORUN

Ziskem přes 6 milionů korun 
skončilo hospodaření litoměřické 
nemocnice za I. pololetí letošního 
roku. Přestože do konce roku zbývá 
ještě několik měsíců, které mohou 
konečnými výsledky ještě zamíchat, 
zakládá tento údaj podle Vladimí-
ra Kestřánka, člena představenstva, 
který má v rámci nemocnice na 
starosti ekonomiku a provoz, velmi 
dobrý předpoklad pro konečný hos-
podářský výsledek za letošní rok.

„Ze zkušeností minulých let je 
zřejmé, že právě výsledek za prv-
ních šest měsíců roku je rozhodu-

jící pro hospodářský výsledek za 
celý rok. Je to z důvodu, že druhé 
pololetí je po výnosové stránce 
vždy znatelně ovlivněno výkyvem 
výkonů ve dvou prázdninových 
měsících a obdobím druhé polovi-
ny prosince,“ poukázal ekonomický 
ředitel Kestřánek na trendy, se kte-
rými musí nemocnice každoroč-
ně počítat, a zároveň vyslovil svůj 
předpoklad pro letošní konečný vý-
sledek hospodaření: „Očekáváme, 
že i přes náročné druhé pololetí, se 
nám podaří uzavřít rok 2018 se zis-
kem.“ (nk) 

KRAJ POŠLE SEDM MILIONŮ, 
KOMFORT PACIENTŮ POROSTE
V pondělí 10. září schválili zastupitelé Ústeckého 

kraje litoměřické nemocnici dotaci ve výši 7,1 milió-
nu korun. Ta o tyto prostředky zažádala letos v červ-
nu v rámci dotačního programu s názvem „Podpora 
zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní 
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“, který 
je cílen na všechny nemocnice v kraji.

„Nemocnice plánuje za tyto prostředky pořídit vy-
bavení v celkové hodnotě přes 13,5 miliónu korun,“ 
prozradil podrobnosti předseda představenstva ne-
mocnice Radek Lončák a přiblížil, na co jsou finance 
především určeny. Zahrnuto je například dalších 60 

elektricky polohovatelných lůžek s antidekubitními 
matracemi, nočními stolky s jídelní deskou a dalším 
příslušenstvím. Dále pak 20 převozových křesel, lit-
hotryptor, kolonoskop, gastroskop, inkubátor, vý-
hřevné lůžko, ultrazvuky, dezinfektory ložních mís, 
motodlahy, sprchovací a koupací lůžka, vertikalizační 
lůžko a další vybavení.

Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje čerpá li-
toměřická nemocnice úspěšně již od roku 2014 a do-
posud takto získala přes 23 miliónů korun, z toho po 
7 miliónech korun v loňském a letošním roce.

Naděžda Křečková

AUDIOLOGICKÁ AMBULANCE
JE JIŽ V PROVOZU

Audiologická ambulance je po prv-
ní etapě rekonstrukce již v provozu.

V polovině srpna byla ukončena 
první etapa rekonstrukce audio-
logické ambulance. Zahrnovala 
hrubé stavební práce s cílem zvět-
šit a prosvětlit prostor ambulance a 
umožnit tam bezbariérový přístup. 
V části ambulance byla v této fázi 
rovněž položena nová podlahová 
krytina. „Ihned po dokončení pra-
cí byla v ambulanci opět zahájena 
vyšetření sluchu,“ upozornila vrch-
ní sestra samostatných odborných 
ambulancí Dagmar Filípková a 

zdůraznila, že na vyšetření sluchu 
se nyní dočasně objednává na lince 
522.

Na tuto první etapu rekon-
strukce audiologické ambulance 
naváže v zatím neznámém termí-
nu etapa druhá, která bude spočí-
vat v instalaci nové audiokabiny 
a dokončení položení podlahové 
krytiny. O uzavření ambulan-
ce pro druhou fázi rekonstrukce 
bude rozhodnuto až po podpisu 
smlouvy s dodavatelem nové au-
diokabiny a upřesnění termínu 
jejího dodání. (nk)
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ANKETA KLIENTY
ZAUJALA

Přes tisíc vyplněných dotazníků 
hodnotících spokojenost s nemocnicí, 
a to jak v ambulantní, tak i lůžkové 
části, odevzdali pacienti litoměřické 
nemocnice od letošního února 
do konce srpna do připravených 
sběrných boxů. Nemocnice se tímto 
způsobem zapojuje do celostátní 
hodnotící ankety Nemocnice ČR, 
jejímž výstupem jsou každoročně 
srovnávací žebříčky českých a 
moravských nemocnic. (nk)

NOVÁ MYČKA 
PŘINESE ÚSPORU
Do konce měsíce září bude ve 

stravovacím provozu litoměřické 
nemocnice instalována nová 
myčka černého nádobí. Ta nahradí 
starou myčku, která musela být z 
důvodu dlouhodobého používání a 
neopravitelné poruchy odstavena z 
provozu.

Nová technologie pro mytí 
černého nádobí ve stravovacím 
provozu vyniká rekuperací tepla, 
a to jak z odcházejícího vzduchu, 
tak i z odpadní vody, zpět do svého 
provozu. To má za následek výraznou 
energetickou úsporu a díky omezené 
produkci páry do okolí i vytváření 
příjemnějšího pracovního prostředí. 
Další z výhod nové myčky je její velká 
kapacita, kdy najednou může mýt až 
8 GN 1/1 nádob.

Náklady na pořízení nové myčky 
byly 650 tisíc Kč bez DPH. (nk)



ÚŘAD POZASTAVIL KONCESNÍ ŘÍZENÍ 
NA PRONÁJEM NEMOCNICE

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS) počátkem srpna nepravomocně zrušil 
koncesní řízení na pronájem litoměřické nemoc-
nice. Jednání se zájemci o pacht tak byla poza-
stavena. Důvodem jsou odlišné právní výklady 
ÚOHS na straně jedné a administrátora řízení, 
pověřené advokátní kancelář a nemocnice na 
straně druhé. Nemocnice přitom administrací 
řízení pověřila zkušeného člena legislativní rady 
vlády Petra Šustka, který působí na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy. O správném postupu 
ujistil zastupitele na jejich posledním jednání. 
"Jsem přesvědčen, že v odvolání máme velkou 
šanci na úspěch," konstatoval Šustek.

Jádrem sporu je odlišný výklad průběhu délky 
zadávací lhůty kvalifikační fáze koncesního říze-
ní. ÚOHS vyhodnotil poskytnutí vysvětlujících 
informací na dotazy zájemců o účast v konces-
ním řízení jako změnu kvalifikační dokumen-
tace, tudíž mělo podle něj dojít k prodloužení 
lhůty pro podání žádostí o účast. Administrátor 
řízení však tvrdí, že postupoval správně.

Nemocnice podala proti tomuto nepravomoc-
nému rozhodnutí opravný prostředek, který má 

odkladný účinek. O dalším průběhu bude na zá-
kladě stanoviska rozkladové komise rozhodovat 
předseda ÚOHS. Kdy se tak stane, není v tuto 
chvíli zřejmé.

„Koncesní řízení od počátku čelilo silnému 
tlaku různých subjektů, které se snažily narušit 
jeho průběh. Bohužel se stalo tématem předvo-
lebního boje,“ uvedl předseda správní rady ne-
mocnice Radek Lončák. 

O tom, že vyhlášení koncesního řízení bylo 
správným krokem, je přesvědčen starosta Ladi-
slav Chlupáč. „Stále trváme na tom, že hledání 
ekonomicky silného provozovatele nemocnice je 
pro pacienty, její personál i Litoměřice tím nejlep-
ším možným řešením,“ tvrdí starosta. Jak připo-
mněl, v rámci rušení okresů zastupitelstvo města 
před lety těsným rozdílem hlasů rozhodlo o tom, 
že se z okresní nemocnice stane městská. Ovšem s 
podmínkou, že její provoz nezatíží rozpočet měs-
ta. Podmínky se však velmi rychle mění a nároky 
na rozpočet města rok od roku rostou.

Nemocnice je v tuto chvíli stále ještě žádanou 
nevěstou. Její vedení totiž i přes nelehké podmínky 

ve zdravotnictví dokázalo udržet vyrovnaný rozpo-
čet a do rozvoje nemocnice investovat v posledních 
letech více než 302 milionů korun (180 milionů 
činí nákup přístrojů a rozvoj technologií, 122 mili-
onů opravy a investice do majetku).  Do budoucna 
by však stoupající nároky na kvalitu zdravotnic-
kých služeb a obnovu nemovitého majetku mohly 
být pro rozpočet města coby zřizovatele rizikem. 
„Je čas si to přiznat. Zanedlouho bychom nehledali 
ženicha, ale zachránce. A už za zcela jiných pod-
mínek. Neříká se mi to lehce, ale nejsem alibista. 
Jiné řešení skutečně nevidím. Selský rozum nám 
jasně říká, že město Litoměřice nemůže samo do-
nekonečna hradit výpadky v platbách zdravotních 
pojišťoven,“ zamýšlí se starosta. 

Jak již starosta po několikáté ujistil, nejde o 
privatizaci nebo prodej. Nemocnice, která zajiš-
ťuje zdravotnické služby pro 150 tisíc lidí z mno-
ha měst a obcí, jež nepřispívají na její provoz, je 
a zůstane v majetku města. „Přestože hledáme 
zkušeného a finančně silného provozovatele, bu-
deme i nadále naši nemocnici podporovat a po-
dílet se na jejím dalším rozvoji,“ ujistil Ladislav 
Chlupáč. Eva Břeňová

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Akce s názvem „O dopravě hravě 

zdravě“ zahájila 16. září Evropský tý-
den mobility (ETM). Střelecký ostrov 
zaplnily stovky dětí a rodičů, aby zde 
společně strá-vily zábavné soutěžní 
odpoledne. Mezinárodní kampaň 
ETM, které se Litoměřice účastnily, 
trvala až do neděle 23. září. Denně ji 
provázely akce zaměřené na dopravu.

Děti měly na ostrově příležitost 
vyzkoušet si formou soutěží, jaké je 
to být slepý či na vozíčku. Městští 
strážníci je přezkoušeli z všeobecných 
znalostí týkajících se bezpečnosti v 
dopravě, nechybělo ani stanoviště s 
výukou poskytování první pomoci.  V 

rámci akce proběhlo slavnostní pře-
dání dětského handbiku (ruční kolo 
pro tělesně postižené) Domu dětí a 
mládeže Rozmarýn, které jej umístí 
na dětské dopravní hřiště v Jirásko-
vých sadech. Handbike zakoupilo 
město a Rozmarýnu jej předal staros-
ta Chlupáč. „Jsme první město, které 
zakoupilo pro své obyvatele handbike. 
Takové kolo by mělo být k dispozici na 
každém dopravním hřišti v republice. 
Doufám, že tomu tak postupně bude. 
Toto je naše první, ale rozhodně ne 
poslední kolo,“ slíbil starosta. 

 Do soutěží se zaregistrovalo cel-
kem 160 dětí. Pohodu doplnil koncert 

kapely Nestel Postel. Akci pořádalo 
Zdravé město Litoměřice s partnery.

Kampaň pokračovala následující 
den cyklopelotonem dětí základních 
škol. Celkem 120 se jich sešlo v ran-
ních hodinách na náměstí před bu-
dovou radnice, aby odtud společně na 
kolech vyrazily do Třeboutic, kde na 
ně čekal zábavný program. V soutěž-
ních disciplínách na téma doprava a 
bezpečné chování zvítězily hned dvě 
školy – B. Němcové a Ladova.  Akce 
se uskutečnila v rámci mezinárodní 
kampaně „Evropský týden mobility“ 
a zároveň završila prázdninovou kam-
paň „Bez přilby už nevyjedu“. (bub)

KONFERENCE STOP AND STAY BYLA JUBILEJNÍ
Několik desítek odborníků v oblasti cestovního ruchu 

se ve středu 19. září sjelo do Kulturního a konferenčního 
centra Litoměřice na 10. ročník konference Stop and Stay, 
kterou pořádala Destinační agentura České středohoří. 
Kromě lidí zabývajících se rozvojem cestovního ruchu v 
Ústeckém, Karlovarském a Středočeském kraji přijeli i zá-
stupci z Německa. Akci zahájil starosta Litoměřic Ladislav 
Chlupáč, který vyjádřil radost nad tím, že Ústecký kraj již 
není žádnou popelkou, ale stává se turisticky atraktivním 
regionem.

Na programu bylo několik témat. Jedním z prvních 
byla současnost a budoucí rozvoj Labské stezky jako ev-
ropského produktu. „Úsek Litoměřice – Roudnice nad 
Labem má v infrastruktuře deficit. Mám však radost, že se 
podařilo získat finance na stavbu dalšího úseku cyklostez-
ky, a to Třeboutice - Nučnice. Stavět začneme ještě letos,“ 
uvedl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ústeckého 
kraje Pavel Hajšman.  Zazněly i informace o cyklostezce 
Ohře a jejích širších vazbách v česko-bavorském příhrani-
čí. Zástupce CzechTourismu Martin Šlajchrt zase hovořil 
o marketingových aktivitách pro zahraniční klientelu.

V odpoledním bloku informoval Luděk Jerman, 
ředitel Destinační agentury České středohoří, jejíž je 
město Litoměřice spoluzakladatelem, o návštěvnickém 
potenciálu, který v sobě skrývají sakrální památky a 
církevní objekty. „Okruh po litoměřických církevních 
památkách v letošní turistické sezóně zaznamenal o 
zhruba 20 procent vyšší návštěvnost než loni,“ infor-
moval ředitel. Vzhledem k tomu, že v regionu se úspěš-
ně rozvíjí vinařská turistika, bylo víno jako turistický 
produkt jedním z témat jak na české, tak i německé 
straně. „Návštěvnost akce „Otevřené vinné sklepy“, kdy 
lidi vozíme autobusem po oblíbených vinařstvích lito-
měřické podoblasti, neustále narůstá, a to i v případě 
nepříznivého počasí,“ konstatoval Michal Závada, kte-
rý tato putování pořádá společně s DA České středo-
hoří.

Hlavním posláním konference cestovního ruchu 
Stop and Stay tak byla výměna zkušeností. Poslední 
ročníky se konaly postupně v Žatci, Kadani, Lounech a 
Klášterci nad Ohří. Letošní jubilejní 10. ročník se vrátil 
do Litoměřic, kde byla tradice zahájena.                  (eva)
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NEZMEŠKEJTE
 DNY ZDRAVÍ
I letos se Litoměřice zapojují 

do kampaně Dny zdraví s cílem 
podporovat zdravý životní styl, 
informovat o příčinách některých 
nemocí a realizovat akce na podporu 
duševního i fyzického zdraví.

Lidé  se tak mohou po celý říjen těšit 
na přednášky, pozvánky do tělocvičen 
i na volné vstupy. Letošní kampaň 
ozvláštní v domě kultury ve dnech 
8. a 9. října preventivní program 
„Zdravé plíce“. Žáci ZŠ i veřejnost si 
budou moci prohlédnout nafukovací 
maketu plic, včetně reálného modelu 
nádoru plic, lektoři poskytnou široké 
veřejnosti informace o možnostech 
léčby a prevence rakoviny.

Ve čtvrtek 11. října je v místnosti 
KHS na Mírovém náměstí připraveno 
tradiční měření zdravotních ukazatelů, 
tentokrát s možností konzultace s 
nutričním specialistou.

Na výlet do přírody můžete vyrazit s 
turisty, jsou zajištěny bezplatné vstupy 
do plaveckého bazénu i na bruslení 
v Kalich areně. Mnoho zajímavých 
přednášek je připraveno v knihovně.

Neváhejte a vyberte si z nabídky, 
kterou pro vás připravilo Zdravé 
město Litoměřice ve spolupráci s 
partnery. Více na plakátech a na 
zdravemesto.litomerice.cz.

Irena Vodičková,
koordinátorka ZM a MA 21 



PRÁZDNINOVÉ OPRAVY ŠKOLNÍCH
BUDOV STÁLY DESET MILIONŮ

V plném proudu byla o prázdninách rekonstrukce 
některých školních budov. Město na opravy vyčlenilo z 
rozpočtu  téměř deset milionů korun.

Největšími změnami prošla Základní škola Na Valech. 
V odloučené budově pro první třídy došlo ke kompletní 
výměně oken za plastová, na hlavní budově jsou stávají-
cí dřevěná okna repasována. Objekt pochází ze začátku 
minulého století a nachází se na rozhraní městské pa-
mátkové rezervace a ochranného pásma, proto nebyla 
možná úplná výměna oken za nová. "Pokládáme nové 
povrchy v učebnách, měníme tabule, lavice, zcela rekon-
struována bude počítačová učebna. Ve venkovních pro-
storách je nová prolézačka pro děti ze školní družiny," 
jmenoval během probíhajících prací další změny ředitel 
školy Petr Klupák.

Rekonstrukce se dočkala i Mateřská škola Sluníčko. Jde 
o jednu z posledních panelákových školek, která dosud 
neměla zateplený plášť a střechu. Objekt tedy prochází 
kompletním zateplením. Obdobným způsobem bude v 
příštím roce opravena Mateřská škola Mládežnická. No-

votou od nového školního roku září i vývařovna Centrální 
školní jídelny na ZŠ Havlíčkova. V provozu je již zhruba 
40 let a nyní prošla kompletní rekonstrukcí. Denně zde za-
městnanci jídelny připravují obědy pro stovky strávníků. 
Kuchyň bude nyní splňovat nejnovější normy. 

Další investicí města do školních budov je letos také 
kompletní výměna ležatých rozvodů vody na Mateřské 
škole Kytička. Jak uvedla vedoucí odboru školství, kul-
tury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea 
Křížová, čeká nyní tato změna postupně všechny školky. 
"Jde o práce, které nejsou vidět, ale jsou potřeba. Objekty 
pochází ze sedmdesátých a osmdesátých let a životnost 
rozvodů je již na hraně. V příštím roce přijdou na řadu s 
největší pravděpodobností mateřské školy v ulici Lado-
va," vysvětlila vedoucí Křížová.

"Během září ještě finišují práce v Mateřské škole Al-
šova, ale jde o práce na venkovním plášti a zahradě. 
Do samotného provozu tedy rekonstrukce nezasahu-
je," ujistil místostarosta Karel Krejza.

Michaela Bubeníčková

7. 10. Kreativní dopoledne 
(9,00 -11,30). Pro děti i dospě-
lé, co rádi tvoří. Tvoříme lapače 
snů a malujeme na hrnky. Ceny 
dle materiálu od 50 Kč.
7. 10. Magic Turnaj (9,00-
13,00). Pro zkušené hráče i za-
čátečníky. Cena 30 Kč
13. 10. Keramická dílna. (9,00-
11,00). Cena dospělí 100 Kč/
hod., děti: 50 Kč/hod.
13. 10. Drakiáda. 9,00-12,00 v 
DDM výroba draka dle vlastní 
fantazie. 14,30 - 17,30 akce pro 
rodiny s dětmi. Vypouštění dráč-
ků a soutěž o nejlepšího Letce a 
Vozemboucha zakončené tábo-
rákem (buřtík s sebou). Sraz u 
Penny marketu v Pokraticích 
14. 10. Pokémon turnaj (9,00-
13,00). Nejen pro členy krouž-
ku. Turnaj v karetní hře probíhá 
každý měsíc v So či Ne. 30 Kč
21. 10. Klub zábavné logiky a 
deskových her (8,30-13,30). Lo-
gické a strategické hry. Registra-
ce v DDM. Vstup zdarma. Více 
na tel. č. 733 623 028.
21. 10. Veselé odpoledne 
(14,00-16,00). Pro děti - soutě-
že, hry, tancování a další zábava.
21. 10. Zážitkový den – uzaví-
rání dětského dopravního hři-
ště. Bezpečnostně preventivní 
akce s dopravní tématiku pro 
celou rodinu. Cena 10 Kč/člen
27. - 30. 10. Podzimní výjez-
dový pobyt pro děti od 6 let na 
Lhotsku. Cena 1 650 Kč, více na 
webových stránkách, v DDM 
Rozmarýn či na tel. 602 589 899.
31. 10. Halloweenské putování 
od 17 hodin s lampiony ve stra-
šidelných kostýmech. .Sraz na 
Mírovém náměstí
Dýňobraní. Pro veřejnost jsou 
připraveny dílničky, dlabání dýní 
a jiné halloweenské dekorativní 
předměty. Datum upřesněníme.

ROZMARÝN KAPACITA ŠKOLEK
JE DOSTATEČNÁ
Míst v jedenácti mateřských školách 

zřizovaných městem je dostatek. Letos 
do školek nastoupilo 281 dětí, o 15 
více než v minulém roce. Aktuálně 
zařízení, jejichž celková kapacita činí 
886, navštěvuje 791 žáčků. 

„Všechny litoměřické děti byly 
přijaty. Tento rok odešlo více 
předškoláků na základní školy. 
Zároveň přibylo dětí s podpůrnými 
opatřeními (podpora dítěte v oblasti 
hendikepu ve vzdělávání),“ zmiňuje 
ředitelka Mateřské školy Litoměřice 
Monika Mejtová jeden z faktorů, 
který ovlivňuje zaplněnost jednot-
livých tříd. Z kapacitních důvodů 
nemusí být dítě přijato přímo do 
školky, kterou si rodič vybere. Nejvíce 
zaplněná je MŠ Baarova, kterou 
navštěvuje 116 dětí. Naopak nejméně 
žáčků má MŠ Revoluční, kam jich 
dochází 44, kde jsou 2 třídy dětí s up-
raveným vzdělávacím programem a 
podpůrnými opatřeními. (pek) 

ZÁJEM O KROUŽKY 
ROZMARÝNU STOUPÁ
Zájmové kroužky, které nabízí 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn, 
jsou postupně zaplňovány. Je o ně 
větší zájem než loni. Nejvyšší oblibě 
se těší zejména pohybové aktivity.

Pro letošní školní rok přichystal 
Rozmarýn celkem 83 zájmových 
útvarů. „Na své účastníky čekají 
některé z nových kroužků, napří-
klad Hrátky ze zahrádky, Scrap-
booking, Survival, Zoobadatelé 
atd. Po strop nabité máme již spor-
tovní aktivity, jako jsou gymnasti-
ka, atletika nebo také Nerf,“ infor-

movala ředitelka DDM Rozmarýn 
Zuzana Bendová. Zájem není pou-
ze o kroužky, ale i o tábory, a to jak 
příměstské, tak výjezdové. Z útva-
rů, které nabízejí volná místa, nut-
no zmínit i stolní tenis, Já Youtu-
ber, včelaři, florbal a deskové hry.

V týdnu od 24. do 28. září krouž-
ky postupně zahajují činnost. „Děti 
k nám mohou přijít jednou na 
zkoušku a rodiče se až poté rozhod-
nou, jestli je závazně přihlásí, tím, 
že kroužek zaplatí,“ dodala ředitel-
ka Zuzana Bendová. (pek)

PRVŇÁČCI. 315 prvňáčků nastoupilo v září do našich základních škol. 
Celkově se naplněnost zvýšila v průměru o 50 dětí, což je dáno odchodem 
slabších 9. ročníků v porovnání s novými prvňáky a 6. ročníky, kam přišli žáci 
z okolních obcí, kde je pouze 1. stupeň základního vzdělávání. Jak na ZŠ Na 
Valech, tak i na ZŠ Havlíčkova byla stejně jako loni otevřena přípravná třída. 
Plnou kapacitu vykazuje ZŠ Ladova a Masarykova ZŠ. Foto M. Bubeníčková

Různé aktivity děti zkoušely 4. září 
na Dni otevřených dveří v Jirás-
kových sadech. Foto (bub)

VOLNÁ MÍSTA
 Hrátky ze zahrádky: Po 15 – 17 
 Kruháč: Út 17:00 – 18:00
 Gejmr: Út 15:30 – 17:30
 Scrapbooking: Čtv 15:30 – 17:00
 Pleteme a drátujeme: Čtv 16 – 18
 Survival: Út 16:00 – 18:00
 Zoobadatelé: Čtv 15:00 – 16:45
 Cinema klub: Stř  17:00 – 18:00
 Včelaři: Stř 15:30 – 16:30
 Stolní tenis: Po 15:30 – 16:30, 

                         Čtv 15:30 – 16:30
  Já Youtuber: Út 14:00 – 15:30
 Deskové hry: Stř 18:00 – 20:00
 Graffiti ateliér  
 Florbal  Út 16 - 17, Stř 17:30 – 18:30
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TECHNICKÝ KLUB VÍ, 
JAK DĚTI ZAUJMOUT

Litoměřické děti technika začíná 
bavit. Velkou zásluhu nese Technický 
klub mládeže, pracující pod záštitou 
DDM Rozmarýn za podpory města. 

Klub, který sídlí v budově základ-
ní školy Lingua Universal, je pro děti 
od 6 let a nabízí různé odborné sekce. 
Nechybí mezi nimi tradiční funkční 
modelářství (vše, co létá, plave a jez-
dí) a plastikové modelářství (přesné 
makety letadel, lodí a vojenské tech-
niky). Dále je to stavba hudebních 
nástrojů, šicí dílna, elektrotechnika 
a digitální technika a digitální dílna, 
což je 3D tisk a CNC obrábění. Děti 
pracují také se stavebnicí MERKUR 
a robotikou LEGO nebo se učí pro-
gramovat. Oblíbené jsou fyzikální 
a chemické pokusy. "Naše činnosti 
nyní ještě rozšiřujeme. Digitální díl-

nu doplňujeme o virtuální realitu, 
MERKUR navíc nabídne vláčky a vše 
kolem mašinek velikosti O, nabízíme 
robotiku pro nejmenší. Malí kutilové 
si přijdou na své při výuce základů 
práce se dřevem a dalšími materiály. 
Připravujeme také aktivitu Historie 
techniky – zde budeme s dětmi pátrat 
po vzniku technických vynálezů, kte-
ré změnily svět, a budeme je zkoušet 
replikovat," nastínil novinky vedoucí 
TKM Jiří Rudolf s tím, že se podařilo 
rovněž posílit řady odborných lekto-
rů především v oblasti chemie a elek-
trotechniky. „Rádi bychom realizovali 
projekt Mobilní laboratoř techniky, o 
kterou je zájem především u vesnic-
kých základních škol. Chybí nám ale 
finance,“ doplnil vedoucí Rudolf.

TKM funguje v Litoměřicích již 

od roku 2012. "Zájem dětí i rodičů 
o technické aktivity pořád roste. 145 
dětí v pravidelných zájmových akti-
vitách a dalších 200 žáků ZŠ v rám-
ci spolupráce s již osmi ZŠ svědčí o 
správnosti a potřebnosti projektu 
TKM," uvedl ještě Jiří Rudolf. 

Děti v TKM se vedle pravidelné 
činnosti v sekcích zúčastňují řady 

soutěží, kde dosahují pěkných vý-
sledků. V oblasti funkčního mode-
lářství má klub dva juniorské mistry 
republiky. V sekci plastikoví mode-
láři se děti pravidelně umísťují na 
předních místech v žákovských a 
juniorských kategoriích. Robotici 
se v celosvětové soutěži First Lego 
League umístili na 7. místě v národ-
ním kole. Michaela Bubeníčková

TECHDAYS PŘEDSTAVÍ 
 TECHNICKÉ OBORY

Třetí ročník akce zamě-
řené na podporu technic-
kého vzdělávání Techdays 
se koná od 3. do 5. říj-
na na výstavišti Zahra-
da Čech. Cílem veletrhu 
středních škol a středních 
odborných učilišť z regio-
nu je vzbudit u dětí vychá-
zejících ze základních škol 
zájem o řemeslo a techni-
ku. Akci pořádá město 
Litoměřice ve spolupráci 
s Okresní hospodářskou 
komorou a Hospodářskou 
a sociální radou Litomě-
řicka.

Techdays bude ojedinělá 
přehlídka škol z Litoměřic-
ka nabízejících technické 
obory a regionálních firem, 
které pociťují nedostatek kvalifikovaných, technicky 
vzdělaných lidí. Předvede se i Technický klub mládeže, 
který nabízí zájmovou činnost hned v několika sekcích. 
Nebudou chybět ani praktické ukázky učebních oborů 
či středoškolské odborné činnosti. 

Každoročně tuto akci 
navštíví přes 1 000 žáků 
z 8. a 9. ročníků zá-
kladních škol z regionu 
bývalého litoměřického 
okresu. Ve spolupráci s 
úřadem práce je žákům 
prezentována i aktuální 
situace na trhu práce. V 
rámci akce je pořádán 
seminář pro výchovné 
poradce působící na ZŠ 
v regionu Litoměřic-
ka. "Letos bychom rádi 
rozšířili tento veletrh i 
o prezentaci vysokých 
škol technického zamě-
ření a pozvali žáky 2. – 4. 

ročníků gymnázií z Lito-
měřic, Lovosic a Roud-
nice nad Labem,  pro něž 

by mohl být veletrh přínosný jak při jejich rozhodování 
o skladbě volitelných předmětů  při dalším studiu, tak i v 
jejich dalším směřování při výběru studia vysoké školy," 
uvedla Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče MěÚ. (bub)

POHODA JE ÚSPĚŠNÁ
Velkým úspěchem se může po-

chlubit Střední škola Pohoda. Stu-
denti vyhráli první místo v soutěži 
„Dobrá střední škola nezřizovaná Ús-
teckým krajem“, jež organizoval kraj. 

Soutěž probíhala po celý uplynulý 
školní rok. „Průběžně jsme zasílali 
výsledky naší práce, jako například 
průměrné výsledky klasifikace žáků, 
jejich umístění v soutěžích, praxe u 
zaměstnavatelů, spolupráce s dalšími 
vzdělávacími institucemi a podobně,“ 
uvedla příklady ředitelka Hana Simo-
nová. S prvním místem získala škola 
odměnu 300 000 korun, kterou vyu-
žije na nákup učebních pomůcek.

Střední školu aktuálně navštěvuje 
přes 350 žáků. Škola spravuje dvě jí-
delny a domov mládeže. Úzce spolu-
pracuje s Gastronomickým centrem 
Pohoda, kde studenti absolvují praxi, 
umožňující být v úzkém kontaktu s 
budoucími zaměstnavateli. SŠ Pohoda 
nabízí učební obory, jako jsou kuchař-
-číšník, cukrář, rekondiční a sportovní 
masér a kadeřnice, a dva maturitní 
obory masér a kosmetička, dále také 
speciální obory pro hendikepované 
žáky, a to kuchařské práce, cukrářské 
práce a pečovatelské služby. (pek)

ŘEMESLNÍCI ZOUFALE CHYBÍ, UČŇOVÉ ALE NEJSOU
Obrovská poptávka po řemeslnících na trhu 

práce na jedné straně a nezájem dětí a rodičů o uč-
ňovské obory na straně druhé. Taková je současná 
situace v České republice. Mnoho lidí totiž považuje 
učňovské vzdělání za podřadné. 

Dlouhodobě klesající zájem o učňovské obory 
potvrzuje i ředitelka Střední školy pedagogické, ho-
telnictví a služeb v Litoměřicích Pavla Matějková. V 
minulém školním roce jsme prvně pro malý zájem 
neotevřeli zednický obor, do letošního 1. roční-
ku nastoupilo jen 8 žáků. „Lidé považují učňovské 
vzdělání za něco hanlivého, přitom šikovný řemesl-
ník si mnohdy vydělá více než maturant. Ani sebe-

lepší technika nenahradí lidský prvek,“ poukázala 
na význam učňovských oborů ředitelka. 

Na trhu práce je přitom ale o řemeslníky nouze. 
To potvrzuje i ředitelka Úřadu práce v Litoměřicích 
Alena Křtěnová. "Absolventů je málo a poptávka po 
řemeslnících je obrovská. Míra nezaměstnanosti v 
Litoměřicích byla k 31. srpnu 3,3%. Celkem bylo na-
hlášeno 2 214 volných pracovních míst a uchazečů 
v evidenci bylo k tomuto datu 2 858. Takže vychází 
1,3 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Největší 
poptávku po profesích nemůžeme ani specifikovat. 
Je to opravdu od pomocných dělníků, nástrojařů, 
svářečů až po kuchaře," uvedla ředitelka Křtěnová.

Podle Pavly Matějkové nyní školy „vyrábějí“ 
maturanty bez uplatnění. „Očekávala jsem, že po 
schválení jednotných přijímacích zkoušek projde 
méně žáků do maturitních oborů a dojde tedy k 
návratu dětí do učebních oborů. Bohužel ale máme 
zde příliš mnoho škol a na středoškolské studium 
se dostanou i žáci s trojkami či čtyřkami. Tyto 
děti pak zákonitě nemohou úspěšně vystudovat,“ 
vysvětlila Matějková. Svůj boj o zachování učňov-
ských oborů ale nevzdává. Jak sama uvedla, hodlá 
středisko Dlouhá rozšířit vzdělávací nabídku o dal-
ší obory zaměřené na stavebnictví. To však závisí 
na stanovisku krajského úřadu. (bub)

V rámci Techdays předvádějí manuální zručnost také učni 
rozmanitých oborů, kteří se o uplatnění na trhu práce bát 
nemusí. Foto Eva Břeňová 

Mladí letečtí modeláři. Foto: archiv Techn.klubu mládeže
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Sociální pracovnice Dagmar Pelcová z Hospice sv. Štěpána na Dni sociálních 
služeb seznamovala návštěvníky s polohovacím lůžkem a dalším vybavením, 
které zapůjčují do domácností. Foto Andrea Pěkná

Mobilní hospice provázejí ne-
vyléčitelně nemocného člověka 
v závěru jeho života. Přináše-
jí do domácnosti odbornou 
zdravotní péči, informace a 
podporu. Pomáhají rodině 
zvládnout péči o jejich blízké. 
Kampaň DOMA představuje 
možnosti péče o nemocného a 
snaží se vrátit umírání domů. 
Hospic sv. Štěpána se připojuje 
těmito aktivitami:
8. 10. Papučový den – zapojí se 
zaměstnanci městského úřadu
10. 10. DOMÁCÍ HOSPIC 
OČIMA LÉKAŘKY – „Na 
každém záleží!“ Beseda s 
MUDr. Petrou Řeháčkovou 
a zdravotní sestrou Mgr. D. 
Pelcovou. Od 17:30 hod, 
knihovna
10. 10. v 19:30,  Filmový klub - 
LÁSKA. Režie: Michael Haneke; 
Francie / Německo / Rakousko, 
2012. Film zachycuje útrapy 
stárnoucího manželského páru 
ve věku kolem 80 let, kdy se žena 
stane závislou na trvalé péči. 
12. 10. DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ od 10 hodin, Hospic 
sv. Štěpána. Pojďte se podívat, 
jak pečujeme o pacienty v zá-
věru života.  Prohlídky v 10:30, 
ve 13:30, v 15:30 a v 17 hodin, v 
16:30 prohlídka pro děti 
Aktivity pro děti od 14:30: 
15:00  Flétna v atriu 
15:30 – 16:30 Kocour v botách 
– loutkové divadlo 
16:30 – 17:30  Odhalení 
darovaného pianina – spole-
čenská místnost  
17:30  PůlJablkoň – koncert
Kampaň zakončíme 8.11. již 13. 
ročníkem odborné konference.

Zuzana Legnerová

TÝDEN MOBILNÍHO
HOSPICE

8. - 14. ŘÍJNA 

Pro seniory bylo připraveno celkem 13 sportovních aktivit. Jednou 
z nich bylo netradiční házení s názvem Mölkky.

SENIOŘI SI DEN 
NA KOUPALIŠTI UŽILI 
Pétanque, minigolf, cornhole a další disciplíny si mohli senio-

ři vyzkoušet na druhém ročníku Dne seniorů. Přes sedm desítek 
účastníků si užilo poslední srpnový den v areálu koupaliště na Pí-
sečném ostrově. Jedinečná akce jim nabídla známé i méně známé 
sportovní i klidové aktivity.

„Vloni nám celý den propršelo. Letos účastníkům nic nebránilo, 
aby společně strávili čas plný zábavy,“ pochvalovala si Milka Kudero-
vá, koordinátorka akce spolupořádané spolkem Lipen, Klubem čes-
kých turistů Litoměřice, Městskými sportovními zařízeními, oddíly 
TJ Slavoj, Domovem seniorů U Trati, Klubem seniorů a dalšími dob-
rovolníky. Pro seniory bylo připraveno celkem 13 sportovních disci-
plín. Odpoledne absolvovali klidové aktivity v podobě tai chi, jógy a 
čtení. Text a foto Andrea Pěkná

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘEDSTAVIL ROZMANITOST NABÍDKY
Na konci srpna se v parku Václava Havla uskutečnil „Den sociálních 

služeb 2018“. Senioři a rodiny, které pečují o své blízké, se zde seznámili s 
kompletní nabídkou pečovatelských služeb v Litoměřicích a okolí.

„Akce byla koncipována jako poradna, kde neziskové organizace zájem-
cům zprostředkovaly potřebné informace a možnosti,“ charakterizovala 
setkání vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Renáta Jurko-
vá. Své terénní i pobytové služby v parku představili zástupci dobrovolnic-
kého centra Diecézní charity, SeneCury, Agentury domácí péče Sluníčko, 
Farní charity, Centra sociální pomoci Litoměřice a Hospice sv. Štěpána. 

„Litoměřice mají vysoce rozvinutou síť sociálních služeb, a to díky úzké 
spolupráci města s neziskovými organizacemi. Orientaci v nich usnadňuje 
i mobilní aplikace Komplan, kterou je možné stáhnout z webových stránek 
města na všechny typy operačních systémů chytrých telefonů,“ připomně-
la jednu z možností, kde se mohou obyvatelé informovat, Renáta Jurková. 
Dále je přehled sociálních služeb k dispozici také v tištěné podobě (Katalog 
sociálních služeb města Litoměřice, Mapa sociálních služeb, 5. Komunitní 
plán sociálních služeb města Litoměřice) nebo na webových stránkách Ko-
munitního plánovaní sociálních služeb Litoměřice. (pek)

NEJSTARŠÍ LITOMĚŘIČANKA SLAVILA 102 LET
Dobrá nálada, jazzová 

hudba a zástupy gratulantů. 
Tak vypadala 11. září oslava v 
Domově pro seniory na Dóm-
ském pahorky. Paní Vlasta 
Šumová, nejstarší obyvatelka 
Litoměřic, zde s neuvěřitelnou 
fyzickou i duševní svěžestí 
oslavila 102. narozeniny.

Oslavenkyně přání ne-
jen přijímala, ale i rozdávala 
ostatním. „Přeji všem pří-
tomným hodně zdraví a ještě 
delší dlouhověkost,“ děkovala 
s úsměvem vitální seniorka. 
Mezi gratulanty nechyběli ani 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková, 
ředitelka základní umělecké školy Dominika Valeško-

vá (na snímku) a starosta 
Ladislav Chlupáč. „Bohat-
ství lidí spočívá v tom, co 
umí, a paní Šumová je ve-
lice talentovaná a dodnes 
se může chlubit bravurní 
hrou na piano,“ ocenil 
elán oslavenkyně Ladislav 
Chlupáč a popřál všem, 
aby se dožili v co nejlepším 
zdraví tak vysokého věku.

A nezůstalo pouze u 
slov. Paní Šumové zahrál 
na kytaru nejen staros-
ta s hudebníkem Ádou 
Škardou, ale i pedagogové 
Hana Přeučilová, Ivana 

Krmíčková, Hana Jandlová z „lidušky“, kde paní Šumová 
vyučovala hru na klavír. Text a foto Andrea Pěkná

CHANTAL BUDE OPĚT 
NA AUKCI DIAKONIE 
Již 24. společenský večer s benefiční aukcí chystá 

Diakonie ČCE v Litoměřicích – významný posky-
tovatel sociálních služeb ve městě. Zarezervujte si 

termín 16. listopadu od 18 hodin v hradě. Hlavním 
postavou večera bude herečka a zpěvačka Chantal 
Poullain. Výtěžek aukce poputuje tentokrát na re-
konstrukci nově nabytého domu v bývalých kasár-
nách Pod Radobýlem. Bližší informace se dozvíte do 
konce října na www.diakonieltm.cz 

Srdečně zvou přátelé z Diakonie. (cim)
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UZAVÍRKA. Knihovna bude v 
sobotu 27. 10.  uzavřena. 
SENIOŘI: Senioři nad 65 let mají  
registraci zdarma, stejně jako vstup 
na akce knihovny označené u 
vstupného hvězdičkou.
TÝDEN KNIHOVEN
Od 1. do 6. 10. nabízí knihovna no-
vým čtenářům z řad žáků a studen-
tů ZDARMA REGISTRACI (od 15 
do 26 let, s potvrzením o denním 
studiu, pouze pro nové čtenáře).
V Týdnu knihoven zve své čtenáře 
na netradiční posezení, workshop 
pro děti i autorský večer. Celý týden 
budou knihovnu navštěvovat třídy 
druháčků, kteří při slavnosti Paso-
vání do řádu čtenářského získají 
čtenářský průkaz.
Pravidelné akce a kluby:
Dopoledne s říkankou pro rodi-
če s dětmi do 3 let (úterky od 9.30 
h), Dopolední klub aktivního stáří 
Spolek LiPen (pátky od 9 h), Tvůr-
čí psaní pro seniory LiPen (úterky 
od 14.30 h). Angličtina pro seniory 
(po domluvě s lektorkou).
od října první pátky v měsíci od 
17 h. v Čajovně Hóra Stammtisch 
– začínáme šprechtit | přátelská 
konverzace v němčině, provází 
Kristýna Lamblová | vstup zdarma
so 6. 10. | 13–17 h | dvorek čajov-
ny Hóra Středohorské jamování 
| soutěž marmelád a hudební im-
provizace. Od 13–13.30 h regist-
race soutěžních vzorků. V 16.30 h 
vyhodnocení a dražba nejlepších 
marmelád. Můžete navštívit v ča-
jovně Medobraní a v parku tvoření 
mandal z přírodnin. | vstup zdarma
so 13. 10. | 13 h. sraz na nádraží 
Litoměřice město. Běh pro radost 
| Poběžíme společně, budeme se 
kochat! V cíli příjemná muzika a 
občerstvení. Trasa: z Libochovan – 
podél Labe na Střelecký ostrov, cca 
11 km. |vstup zdarma
so 13. 10. | 17 h | Hospoda u letního 
kina. Starý dobrý vinyl | hudební 
večer a bazar starých LP | zdarma
út 24. 10. | 16 h. Za hranicí ticha | 
film a beseda.  Po projekci beseda o 
světě neslyšících s Janem Wirthem. 
Beseda je tlumočena ze znakového 
jazyka.  | 2. patro knihovny | 40 Kč
pá 26. 10. |České století v komik-
su - hostem novinář, scénárista a 
spisovatel Pavel Kosatík | vernisáž a 
beseda. | 2. patro knihovny | 30 Kč *
pá 26. 10. |České století v komiksu 
| vernisáž výstavy | zdarma
st 31. 10. | 18 h. Šamanismus a ča-
rodějnictví v Kamerunu – Veroni-
ka Vopelková | Klub cestovatelů
Jak jednoduše může být člen rodiny 
nařčen z čarodějnictví? 
Více: www.knihovnalitomerice.cz

Ivana Čerevinková  

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

POLICEJNÍ
MISTROVSTVÍ

Ve dnech 5. a 6. září probíhal 3. 
ročník Policejního mistrovství speci-
álních pořádkových jednotek s me-
zinárodní účastí 2018, jehož hlavním 
organizátorem bylo Krajské ředitel-
ství policie Ústeckého kraje společně 
s Ředitelstvím služby pořádkové poli-
cie Policejního prezidia ČR.  

Slavnostní zahájení na výstavišti 
Zahrada Čech poctil svoji návštěvou 
ministr vnitra Jan Hamáček společně 
s policejním prezidentem Tomášem 
Tuhým.    

O vítězství se utkalo osm družstev. 
Spolu se čtyřmi českými týmy soupe-
řili kolegové policisté z Polska, Bavor-
ska, Slovenska a Saska. Absolutním 
vítězem se stal tým hostitelského kra-
je, tým speciální pořádkové jednotky 
Krajského ředitelství policie Ústecké-
ho kraje.                            Jana Slámová
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KOUPALIŠTĚ HLÁSÍ
SKVĚLOU NÁVŠTĚVNOST

V neděli 16. září skončila sezóna 
koupaliště na Písečném ostrově. 
Pochlubit se může více než 59 tisíci 
lidmi, kteří prošli pokladnami. Jde 
o druhou nejvyšší návštěvnost od 
roku 2003. Představuje o 10 tisíc 
lidí více oproti srovnatelně teplému 
roku 2015. Areál letos zaznamenal 
celkem 110 provozních dnů, při-
čemž nejvyšší denní návštěva, kro-
mě Dětského dne, dosáhla 2 400 
lidí. 

Za vysokým počtem návštěvní-
ků stojí dlouhotrvající vysoké letní 
teploty na straně jedné a prodlou-
žená sezóna na straně druhé. Areál 
byl totiž letos prvně zprovozněn již 
8. května, a to díky ohřevu vody v 
brouzdališti a přilehlém třicetime-

trovém plaveckém bazénu. Ještě v 
září tak voda v brouzdališti dosa-
hovala 24 stupňů a v sousedním 
bazénu 22 stupňů Celsia. 

S ohledem na vysokou návštěv-
nost byla patřičná pozornost vě-
nována i kvalitě vody.  „Procházela 
naší každodenní kontrolou, jednou 
za dva týdny jsme využívali služeb 
akreditované laboratoře nabízející 
detailnější rozbory. Vlastní kont-
roly prováděli i hygienici,“ uvedl v 
této souvislosti vedoucí koupaliště 
Ladislav Beneš. Areál měl k dispo-
zici deset plavčíků, kteří střídavě 
dohlíželi na bezpečí návštěvníků. 
Nejvážnějším úrazem bylo vyklou-
bené rameno po skoku z pětimetro-
vého můstku. (eva)

LIDÉ KRITIZOVALI JÍDLO 
A KVALITU TRÁVNÍKU 

Ačkoliv patří venkovní koupaliště u 
Labe mezi nejkrásnější v Čechách, 
stihla jej letos kritika týkající se 
sortimentu nabízeného občerst-
vení a jeho ceny. „Ve městě, které 
nese přídomek "zdravé", holedbá 
se, jak podporuje sportovce atd., je 
fatálním krokem zpět pronajmout 
občerstvení někomu, komu zdravá 
strava evidentně nic neříká. Jídlo je 
nejen nepoživatelné, ale i předra-
žené a nekvalitní,“ vzkázala městu 
na jeho facebookovém profilu Věra 
Žáková. A nebyla jediná.

Jaromír Tvrzník, ředitel Měst-
ských sportovních zařízení, které 
areál provozují, však poukazuje 
na to, že o provoz stánku s občer-
stvením není takový zájem, jak by 
se mohlo zdát. Důvodem je nestá-
lost počasí a s tím související ná-
vštěvnost. „Každopádně to nesmí 
být důvodem pro to, aby nebyla 
nabídka rozmanitější, zdravější a 
cenově dostupnější. V příští se-
zóně se pokusíme stav vylepšit,“ 
slíbil ředitel Tvrzník. 

Oprávněná kritika stihla i stav 

trávníků, respektive 1,5 hekta-
ru rozlehlé, horkem vysušené 
plochy. Letošní extrémně suché 
počasí se na jeho kvalitě výrazně 
podepsalo, ostatně tak jako na 
všech travnatých plochách v re-
publice. „Závlahový systém nám 
v roce 2002 odnesla povodeň. V 
posledních 15 letech nebyl ale 
vůbec potřeba. Takový stav ni-
kdo nepředvídal,“ říká vedoucí 
koupaliště Ladislav Beneš. Leto-
šek, který se vyznačoval výraz-
ným poklesem hladiny spodní 
vody, však ukázal, že je lépe být 
na extrémně suché počasí být 
připraven. „Proto ho pro příští 
sezonu znovu vybudujeme,“ slí-
bil vedoucí. (eva)

"LADOVKA"  STÁLA NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Žáci Základní školy Ladova sta-

nuli opět na stupních vítězů. Osmi-
členný tým získal bronzovou medai-
li v celorepublikové soutěži „Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů“, 
která se konala 6. a 7. září v Brně. Do 
9. ročníku mistrovství České repub-
liky se přes školní, okresní a krajská 
kola probojovalo celkem 40 škol.

Na soutěži žáci ZŠ Ladova po-
prvé obsadili medailovou pozici. 
„Jsme velice spokojení. Do Brna 
jsme odjížděli s úmyslem získat 
medaili. Dětem, které předvedly 
heroický výkon, patří velký dík za 
reprezentaci nejen školy, ale i Lito-
měřic,“ prohlásil ředitel ZŠ Ladova 
Václav Červín.

Litoměřické družstvo ve složení 
Elen Pémová, Tereza Ungerová, Te-
reza Červínová, Aneta Kutzlerová, 
Daniel a Adam Bayerovi, Michael 
Hoftych a Lukáš Růza soutěžilo ve 
dvou dnech v 10 disciplínách, jako 
byly například skok daleký, běh na 
tisíc metrů, kliky za 2 minuty či hod 

míčkem. Daniel Bayer byl zároveň 
nejlepším sportovcem ve své věkové 
kategorii. „Na soutěž jsme se připra-
vovali průběžně celý rok. Nejvíce se 
nám dařilo v silových disciplínách,“ 
shodli se úspěšní sportovci.

Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů pořádá každoročně 
Český olympijský výbor. Soutěž za-
ložili dva zlatí olympijští medailisté 
v desetiboji Robert Změlík a Roman 
Šebrle. (pek)

Vítězné družstvo Ladovy základní školy s trenéry. Foto archiv školy 



1.10. HELL FEST: Park hrůzy. (USA, 
horor) Ven se dostanete jen přes 
svou mrtvolu. Od 17:30 hod.
DOMESTIK. (ČR, thriller) 
Každá posedlost má vedlejší 
účinky  Od 19:30 hod.

2.10. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. (ČR, 
kom.) I muži mají své dny. 17:30
HELL FEST: Park hrůzy. 19:30.

3. 10. RODIČE NAPOŘÁD. (ČR, doku-
mentární). Od 17:30 hod.
LÁSKA MEZI REGÁLY. 
(Německo, drama) Křehká, civilní 
a realistická romance z místa, kde 
není vidět na nebe. Od 20:00 hod.

4.10. VENOM. (USA, akční) Svět má 
dost superhrdinů. Od 17:30 hod.
TOMAN. (ČR, thriller) Ob-
chodník s osudy lidí. 19:30 hod.
ZLODĚJI. (Japonsko, drama) 
Rodina je rodina. I když je to ro-
dina zlodějů.Od 19:30 hod.

5.10. TOMAN. Od 17:30 hod.
VENOM. Od 20 hod a 22 hod.

6.10. MALÁ ČARODĚJNICE. (Ně-
mecko, rodinný) Všem známý 
Večerníček o malé čarodějnici a 
jejím věrném havranovi Abraxa-
sovi se dočkal filmového zpraco-
vání. Od 13:30 hod.  
YETI: LEDOVÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ. (USA, rodinný) 
Rodinná komedie. Od 15:15 hod.
VENOM. Od 17 hod a 22 hod.
TOMAN. Od 19:30 hod.

7.10. HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
Příšerózní dovolená. (USA, anim.) 
Se strašidly na  parníku. 13:30
VENOM. Od 15:10 h a 20 h.
TOMAN. Od 17:30 hod.
MODLITBA(Fr., drama).
Příběh 22letého Thomase, který 
se přijíždí se závislostí na her-
oinu  poprat do katolick-
ého rehabilitačního centra. 20:00

8.10. ZRODILA SE HVĚZDA. (USA, 
hudební) I sláva má své stinné 
stránky. Od 17:30 hod.
TOMAN. Od 19:45 hod.

9.10. PREDÁTOR: Evoluce. (USA, 
akční) Před více než třiceti lety 
jsme se s nimi střetli poprvé. Teď 
se opět vrací na naši  planetu. 
Od 17:30 hod.
DOMESTIK. Od 19:30 hod.

10.10. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. 17:30
LÁSKA. (Francie, drama). 19:30 

11.10. PRVNÍ ČLOVĚK. (USA, histo-
rický) První stopa na Měsíci  Od 
17:30 hod.
VENOM.  Od 19:45 hod.
TEMNÉ SÍLY. Od 21:30 hod.

12.10. ZRODILA SE HVĚZDA. 17:30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. 19:45 h
ZLÝ ČASY V EL ROYALE. 
(USA, thriller) Sedm podivných 
cizinců, každý s vlastním ta-
jemství, se setkává v  hotelu El 
Royale, který má vlastní temnou 
minulost. Od 21:30 hod.

13.10. MICHAL JE KVÍTKO. Divadel-
ní představení Michala Nesvad-
by. Od 15:00 hod.
VENOM. Od 17:30 hod.
ZLÝ ČASY V EL ROYALE.  19:30
PRVNÍ ČLOVĚK. 21:30 hod.

14.10. PRINCEZNA A DRÁČEK. 
(Rusko, rodinný) Každý hrad má 
své tajemství. Od 13:30 hod.
VILÍK: RYCHLE A VESELE. 
(Malajsie, rodinný) Velké sny si 
musíme splnit. Od 15:30 hod.
ZLÝ ČASY V EL ROYALE. 17:30
PRVNÍ ČLOVĚK. 19:30 hod.

15.10. PRVNÍ ČLOVĚK. Od 17:30 hod
ZLÝ ČASY V EL ROYALE.  19:30

16.10. TOMAN. Od 17:30 hod.
ZRODILA SE HVĚZDA. 20 h.

17.10. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. 17:30
UTØYA, 22. ČERVENCE. (Norsko, 
drama) Léto v roce 2011 znamenal 
šok nejen pro Norsko.Od 19:30 hod.

18.10. ČARODĚJOVY HODINY (USA, 
rodinný). Podle klasického fantasy 
románu Johna Bellairse. Od 17:30 
HALLOWEEN (USA, horor).  Nosí 
bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho 
potkáte na Halloween...  Od19:30.

19.10. MARS. (ČR, kom.) Lety na Mars 
dávno vyšly z módy. Rudou pla-
netu navštěvují už jen češi. 17:30 
ČARODĚJOVY HODINY. 19:30 
HALLOWEEN. Od 21:30 hod.

20.10. ČARODĚJOVY HODINY. 
13:30 YETI: LEDOVÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ. Od 15:30 hod.
HALLOWEEN. Od 17:30 hod.
MARS. Od 19:30 hod.
HELL FEST: Park hrůzy. 21:30 

21.10. PRINCEZNA A DRÁČEK. Od 13:30 
ČARODĚJOVY HODINY.Od 15:30 
VENOM. Od 17:00 hod.
MARS. Od 19:30 hod.

22.10. MARS. Od 17:30 hod.
HALLOWEEN.  Od 19:30 hod.

23.10. ZLÝ ČASY V EL ROYALE. 17:30.
VENOM. Od 19:30 hod.

24.10. PRVNÍ ČLOVĚK.  Od 17:30 hod.
TVÁŘ. (Polsko, kom.)Život s trans-
plantovaným obličejem.  20 hod.

25.10. VEČERNÍČKOVI KAMARÁDI. 
(ČR, pohádk. pásmo) od 9:30 hod. 
MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN (USA, hudeb.)Pokračování 
muzikálu plného písní Abba. 15:30.
ZLATÝ PODRAZ (ČR, drama). 
Život ve stínu politiky. 17:30.
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST. 
(USA, thriller) Stephanie se snaží 
odhalit, jak zmizela její přítelkyně 
Emily. 19:30.  

26.10. KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA. 
(ČR, rodinný) I s drakem můžete být 
kamarádi. Od 15:30 hod.
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZA-
SAHUJE. (VB, komedie) Ozbrojený 
a nebezpečný i sám sobě. 17:30 hod.
ZLATÝ PODRAZ. Od 19:30 hod.
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST. 
Od 21:30 hod.

27.10. KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA. 13:30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
Příšerózní dovolená. 15:30 hod.
VENOM. Od 17:30 hod.
JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE. Od 19:30 hod.
ZLATÝ PODRAZ. Od 21:30 h.

28.10. KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA. 
Od 13:30 a 15:30 hod.
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST.17:30
ZLATÝ PODRAZ. Od 19:30 h.
JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE. Od 21:30 hod.

29.10. VILÍK: RYCHLE A VESELE. 
Od 13:30 hod.
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA. 
Od 15:30 hod.
JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE. Od 17:30 hod.
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST. 
Od 19:30 hod.

30.10. ČARODĚJOVY HODINY. 17:30
MARS. Od 19:30 hod.

31.10. JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE. Od 17:30 hod.
KING SKATE. (ČR, dokumen-
tární) Od 19:30 hod

1.10.  VZPOMÍNKA NA AFRIKU. 
Koncert pěveckých sborů od 
18.00. Více na straně 15.

3.10. HUDBA V MYŠLENKÁCH MA-
SARYKOVÝCH od 18.00 Jindřich 
Macek – loutna & akordeon – Jitka 
Baštová – pásmo slova a hudby.

6.10. MÍŠA RŮŽIČKOVÁ. 15 h. Zá-
bava pro nejmenší.

9.10. DUNCAN TANČÍ v 18 hod. Již 
potřetí uvidíme studenty pražské 
konzervatoře Duncan Centre se 
svými tanečními vystoupeními. 
Pořádá Kinoklub Ostrov, z.s.

10.10. ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE s pís-
ničkami Pepy Štrosse v 19.30 hod. 

12.10. Vernisáž výstavy FoTOP Topol-
čianky v 16.30 h. 10. výročí jed-
noho z významných slovenských 
fotoklubů, který zaznamenal 
řadu mezinárodních úspěchů. 

13.10. ELEKTRO SWING TOUR  
19.30 h. Na další electroswingo-
vou párty zve Riviera Club Ltm 
a Electro Swing Allstars v rozší-
řené sestavě.

19.10. POVÍDÁNÍ O VÍNĚ - Vinařství 
HANZEL 18 hod.

19.10. MIG 21 HURÁ! TOUR 19.30  
Mig 21 vyrazí na podzimní tour a 
zastávku dá i v Litoměřicích! Jiří 
Macháček, Jan Hladík, Pavel Hrd-
lička, Tomáš Polák, Adam Stivín.

20.10. TANEČNÍ – PRODLOUŽENÁ 
„KOTILIONOVÁ“ 19.00 hod. 

21.10. TANEČNÍ ODPOLEDNE 19 h.

24.10. SLET BUBENÍKŮ 2018. Napros-
to unikátní 17. ročník si získal 
velké renomé v celém hudebním 
světě. Od19.30.

25.10. JAZZ & SWING „Two Towers 
Hulu Jazz“ s předkapelou  „Áda 
Škarda Band“ v 19.00 hod.                                                       

27.10. THE ROOSTERS. První česká 
ryze mužská kabaretní a bur-
leskní show v 20.00 hod.

31.10. MIROSLAV DONUTIL - CES-
TOU necestou v 19.00 hod.

3.11. Vernisáž výstavy „Humor ve fo-
tografii“ ve 14:00 hodin.

7.11. TapTap – představení nefňuka

10.11. MANDRAGE  v 19.30 hod. Kon-
cert populární skupiny.

11.11. TANEČNÍ ODPOLEDNE 15 h.
14.11. ŠKOLY 2018. Prezentace škol ve 

14.00 hod
16.11. TANEČNÍ – PRODLOUŽENÁ 

„KVĚTINOVÁ“ v 19.00 hod.
16.11. Aukce Diakonie

19.11. Přednáška „Severní Korea oči-
ma Milana Bureše“ v 17.

20.11. Technické hry na téma: Odkaz 
Julese Werna pro 21. století

21.11. ČECHOMOR KOOPERATIVA 
TOUR 2018 - 30 LET v 19.00

22.11. JAZZ & SWING Effterrat v 
19.00 hod

23.11. Povídání o víně – Bohemia Sekt  
v 18.00 hod.

24.11. Muzikálová pohádka „Jak se 
čerti ženili“

28.11. FEŠÁCI. VÁNOČNÍ KONCERT 
v 19.00 hod

KINO MÁJ 

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM DIVADLO K. H. MÁCHY
1. 10. Můj romantický příběh/Divadlo 

Pod Palmovkou. Zpověď jedné 
generace nabízí smích a dojetí, 
ale klade i otázky, na něž všechny 
generace hledaly, hledají a budou 
hledat odpovědi. Od 19 h.

3. 10. Figarův hudební koktejl/ Eva 
Štruplová a Miloš Horák. Árie 
a duety z oper, klasických operet 
a muzikálů v dorpvodu houslisty 
Filipa Himmera a klavíristky 
Ladislavy Vondráčkové. Od 19.00.

5. 10. 1984 aneb Velký bratr Tě sle-
duje/Divadlo R. Brzobohaté-
ho. Známé téma podle románu 
George Orwella. Pro SŠ a 2.stu-
peň ZŠ. Od 9 a 11 h.

11. 10. Když jde kůzle otevřít/ Hravé 
divadlo. Na motivy známé po-
hádky o kůzlátkách a vlkovi. 
Pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ. Od 9 h.

14. 10. Čarodějnice Eulálie/ Hynkovo 
hravé divadlo. Od 10.00 hod. + 
výtvarná dílna.

14. 10. Boum, boum Pierre!/ Pik-Art 
Úštěk.  Od 18.00 h.

15. 10. MAYA/ DS Karel Čapek 
Děčín. Od 19.00 hod.

16. 10. MAMMA MIA!/Musical 
school DDM Ústí n.L. 10 h.

16. 10. CELEBRITY/Studio DVA. He-
recký koncert O. Sokola.19.00 

17. 10. VASSA/ Rádobydivadlo Kla-
pý. Od 19.00 hod.

18. 10. Dům Bernardy Alby/ Herecké 
studio DK Teplice. 19 hod. 

19. 10. Elling a Kjell/ OLDstars.19 
hod.

20. 10. Detektivní pohádka/ Divadlo 
Vocaď Pocaď. 10 h. + dílna

20. 10. Zkrocení zlé ženy/ DS Hrani-
čář Rumburk. 18.00 hod.

20. 10. Její pastorkyňa/ Divadlo Máj 
Praha. Od 20.00 hod.

25. 10. HEXENŠUS/Agentura Nor-
dproduction.  Zmatená žena, 
zoufalý manžel čekající utaje-
nou návštěvu, milenec ve vaně 
a nečekaný host.  Od 19.00 hod.

28. 10. Jedem na výlet/ Štístko a Pou-
pěnka. Od 10 hod.

2. 11. Stará dobrá kapela/ Divadlo 
Palace. Hořkosladké komedie 
o síle přátelství. Od 19 h.

4. 11. Škola malého stromu/ Di-
vadlo Kampa. Dramatizace 
stejnojmenné knížky o malém 
indiánovy z kmene Čerokí. Pro 
děti od 6 let. Od 15.00 hod.

9. 11. Pověsti české aneb Pohádky 
pod Řípem/Divadlo E. Hruš-
kové a J. Přeučila. 8.30 a 10 h.

12.11. Komorní balet Praha. Ukázky 
z repertoáru renomovaného 
baletního souboru. 19.00 hod.

13.11. Homevideo/ Divadlo Most. 
Prevence proti kyberšikaně. 
Pro SŠ a 2. Stupeň ZŠ. 10.30 h.

18.11. Míša Kulička/ Sváťovo divi-
dlo. Od 10.00 hod.

19.11. Deštivé dny/Divadlo Ungelt. 
Americké drama je hrou o přá-
telství a zároveň kriminálním 
příběhem. Od 19.00 hod.

22.11. Koncert učitelů ZUŠ. 18 hod.
28.11. Nejtek, Klápště, Wróblevski/ 

Koncert klavír, kontrabas a 
saxofon. Od 19.00 hod.
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MUZEUM
30. 9. 2018, 14 h
Městské bydlení za Rakouska-
-Uherska a v počátcích Česko-
slovenské republiky. Exkurze 
po vybraných lokalitách města v 
rámci celorepubl. festivalu Den 
architektury. Sraz ve 14 h. u kina.
25. 10. 2018 – 24. 3. 2019 
Sklo ve službách politiky 
Výstava představí vybrané expo-
náty ze sbírky Sklářského muzea 
v Novém Boru. Každý z vystave-
ných předmětů je typický dobo-
vými politickými konotacemi i 
individuálním příběhem. Vernisáž 
výstavy proběhne 25. 10. v 17 h.
1. 11. 2018 – 1. 1. 2019
Boží muka v krajině 
Podnětem pro vznik výstavy se 
stal nález torza renesančních bo-
žích muk v Záhořanech a jeho 
následné restaurování. Uvidíte i 
fotografie dalších božích muk se-
veročeského regionu. 

Pavlína Gutová, referent

ARNOŠT PADERLÍK - 
RETROSPEKTIVA
Výstava v galerii potrvá do 18. 
listopadu. Otevřeno denně mimo 
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 h

ZÁNIK A VZKŘÍŠENÍ ....
... je název výstavy 3 autorů, kte-
rá  se do 14. října koná v kostele 
Zvěstování Panně Marii. Svázána 
je s příběhem kostela, který prošel 
mnoha dějinnými zvraty. 

SBORY VYSTOUPÍ DOMA
S PÍSNĚMI Z AFRIKY 

 Dva úspěšné pěvecké sbo-
ry – Puellae cantantes a Páni 
kluci – společně vystoupí 1. 
října v Kulturním a konfe-
renčním centru od 18 hodin.
Veřejnost tak dostane jedi-
nečnou příležitost poslech-
nout si výběr skladeb soutěž-
ního repertoáru, s nímž v létě 
zazářily na světové olympiá-
dě pěveckých sborů v Jihoaf-
rické republice World Choir 
Games, odkud se zpěvačky a 
zpěváci vrátili ověnčeni me-
dailemi. Společně s nimi vy-
stoupí i jeden ze spřátelených 
afrických sborů Eastern Cape Youth 
Choir. Výtěžek ze vstupného bude 
věnován na činnost sborů.

Pro návštěvníky koncertu zároveň 

tento den bude poslední příležitostí 
prohlédnout si výstavu fotografií obou 
sborů, které dokumentují jejich ne-
všední zážitky a cestu po JAR. (eva)

DIVADELNÍ BENEFICI
PODPOŘÍ OPĚT NELLIS

Centrum pro náhradní rodinnou 
péči a Hynkovo hravé divadlo ve spo-
lupráci s MKZ a dalšími divadelními 
soubory za finanční podpory města 
pořádají již 9. ročník Divadelní benefi-
ce ochotnických souborů. Série před-
stavení se uskuteční od 13. do 20. října 
v divadle. Výtěžek z celotýdenní bene-
fice podpoří aktivity dětí z náhradní 
rodinné péče. Patronkou benefice je 
známá režisérka Alice Nellis a vstu-
penky je možné zakoupit v síti MKZ.

Na co všechno se mohou zájemci 
těšit? Před zahájením benefice pro-
běhne již 3. října promítání filmu Ro-
diče napořád od 17:30 v kinokavárně 
Kina Máj. Celý benefiční program 
pak odstartuje v sobotu 13. října. Bě-
hem divadelního týdne mohou diváci 
zhlédnout představení Studia DVA, 
kde zazáří Ondřej Sokol, místní sou-
bor Hynkovo hravé divadlo, oblíbené 
Rádobydivadlo Klapý, krásné předsta-
vení Její pastorkyňa v podání Divadla 
Máj Praha, pohádky pro děti a jiná 
kvalitní představení.  

Více informací na www.cpnrp.cz a 
www.divadelni-benefice.cz. 

Tereza Vitková (vedoucí divadla)

POLITIČKY SI PŘEDÁVALY ZKUŠENOSTI
Přes 30 žen aktivních v politice a ve veřejném životě na-

příč politickými stranami v Ústeckém kraji se sešlo 4. září v 
litoměřickém Grandhotelu Salva. Na akci přijely starostky 
obcí a měst, kandidátky do obecních zastupitelstev a ženy 
působící v nejrůznějších funkcích například z Děčína, Žat-
ce, Libochovan, Jirkova, Ústí, Bohušovic, Úštěka, Trnovan, 
Křešic, Lovosic, nebo obce Libouchec. Na síťovacím setkání 
vystoupily se svými zkušenostmi poslankyně Olga Rich-
terová, bývalá ministryně práce Michaela Marksová, Eva 
Outlá, starostka ústeckého Střekova, a Michaela Tejmlová, 
zastupitelka v Jablonci nad Nisou a kandidátka do senátu.

Akce byla zaměřená hlavně na networking a sdílení 
zkušeností. Zazněly osobní příběhy a diskuse o překáž-

kách, na které ženy narážejí, proč politika vůbec potře-
buje ženy a co se mění, pokud do ní vstoupí.

V politice je žen málo a vzájemná podpora je zásadní,“  
vysvětlila Lenka Simerská, socioložka a iniciátorka akce. 
„Politické programy a volební boj jsme nechali úplně stra-
nou, protože určité problémy řeší ženy stejně, ať už jsou v 
té nebo v té straně, nezávisle či v zodpovědné úřednické 
funkci. Zaměřili jsme se na otázky motivace pro veřejnou 
službu, slaďování osobního života s politikou a na peripe-
tie prosazení se v mužském prostředí,“ dodává Simerská. 
Nechyběli ani muži, kteří ocenili pohled „z ženské strany“. 
Akci hodlá organizátorka v budoucnu opakovat.

Lenka Simerská 

DIVADELNÍ TÁBOR 
BYL NOVINKOU

Poslední prázdninový týden patřilo  
podium v divadle dětem. Od pondělí 
do pátku si zde pod dohledem odbor-
ných lektorů užívaly příměstský diva-
delní tábor. 

„Deset školáků od 7 do 10 let se 
během týdne seznámilo s divadlem, 
základními hereckými technikami a 
jak se například nestydět před obe-
censtvem,“ představila některé akti-
vity vedoucí divadla Tereza Vitková. 
Projekt vyvrcholil závěrečným před-
stavením, inspirovaném příběhem 
Malého prince. „Včera nás moc bavila 
polštářová bitva,“ zhodnotili jedno-
hlasně Jan Vojtěchovský a Václav Ho-
dys hru, kterou si děti první den samy 
vymyslely. Lektoři jsou otevřeni všem 
nápadům a podnětům, které v prů-
běhu kurzu od účastníků přicházejí. 
Na aktivitách se děti podílejí a fantazii 
se meze nekladou. Proto i závěrečné 
představení bylo celé v jejich režii.

O příměstský tábor byl ze stra-
ny rodičů velký zájem, a divadlo se 
proto pokusí zrealizovat projekt i v 
příštím roce. (pek)

SLAVME 100 LET SAMOSTATNÉ
REPUBLIKY SPOLEČNĚ 

Dokončení ze strany 1
 Jednotlivé pavilony se promění 

v historické expozice, které budou 
připomínat různé sféry běžného ži-
vota První republiky. V pavilonu A 
bude vystavěna kancelář T. G. Ma-
saryka. Chybět nebude ani samot-
ný první prezident v podání herce, 
který představí Masaryka jako člo-
věka i jako politika. K vidění budou 
také dva ukázkové pokoje, jeden ze 
života třídy nízké a druhý z té vyso-
ké. V pavilonu B bude představeno 
zdravotnictví tehdejší doby, včetně 
pacientů, lékařů i sester. Pavilon D 
se promění v prvorepublikovou tělo-
cvičnu s ukázkou sportovního náčiní 
i historických dresů. V určitých časo-
vých intervalech budou také probíhat 
exhibiční zápasy. V pavilonu G bude 
umístěna putovní výstava, která při-
bližuje nejdůležitější milníky roku 
1918. Pavilon NS připomene školní 
léta první republiky. Pavilon H se 
promění v prvorepublikovou restau-
raci a kavárnu. Jistě zaujme i pánský 
klub a módní salón. Promítání v bio-
grafu, vystoupení v kabaretu či diva-

delní představení představí tehdejší 
kulturu a zábavu v pavilonu T. 

Po oba víkendové dny čekají na 
návštěvníky slavnostní ceremoniály, 
přehlídky družiny legionářů i čety 
vojáků z fronty, příjezd T. G. Masaryka 
i dalších významných představitelů. 
Orchestr zahraje národní lidové 
písně včetně té nejvýznamnější – 
státní hymny Československa. 

"Nechte se vtáhnout do historické 
atmosféry celých oslav a vraťte se s 
námi alespoň na chvíli do roku 1918."

Michaela Mokrá,
ředitelka výstavištěFESTIVAL ZAHÁJIL 

ÚSPĚŠNÝ REŽISÉR
Nezávislost, nespoutanost a svo-

boda byla témata 2. září zakončené-
ho 18. ročníku Filmového festivalu 
Litoměřice, organizovaného Kino-
klubem Ostrov s partnery. Filmo-
vé projekce a řadu doprovodných 
akcí navštívilo několik stovek di-
váků. Největší úspěch zaznamenala 
úvodní projekce nového českého 
filmu Jan Palach, které se zúčastnil 
také režisér Robert Sedláček.  

„Nejedná se o film zaměřený na 
politiku. Snímek pozoruje posled-
ních pár měsíců života Jana Palacha. 
Každý si v něm najde vlastní inter-
pretaci, kdy se mladý muž rozhodl ke 
svému činu,“ poznamenal režisér Ro-
bert Sedláček, který byl potěšen tím, 
že právě jeho dílo zahájilo 18. ročník 
festivalu.  Zároveň ocenil, že se zde 
festival tohoto typu již tolik let koná.

Během tří dnů lidé zhlédli více než 
15 filmů, z nichž některé získaly oce-
nění v prestižních anketách.         (pek)

GALERIE
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Po návratu domů dostaly dívky od rodičů 
nádherný dort s fotografií sboru a nápisem: 
Přijeli jsme z Afriky. Fota Eva Břeňová



646 POHLEDŮ Z  ASIE
Přijďte si poslechnout, jaké je to 

procestovat kus Filipín, Japonska, ale 
především do hloubky poznat život 
v Jižní Koreji. Užijte si netradiční a 
vtipný cestovatelský stand-up plný 
zážitků, trapasů, příběhů lidí a tvrdých 
střetů s naprosto rozdílnou kulturou v 
podání 27letého Petera Chalupianské-
ho, nominovaného na Cenu Via Bona 
v kategorii Mladý srdcař. 5. října od 
18:30 v Kávovně. Vstupné je dobro-
volné. Nutná rezervace místa.

AUTORSKÉ ČTENÍ 
Herec, překladatel, hebraista Jaro-

slav Achab Haidler z ústeckého Čino-
herního studia vystoupí s autorským 
čtením svých překladů jidiš povídek, 
biblických textů i moderního drama-
tu. Spolu s ním pak hudebníci před-
staví několik improvizací v duchu 
moderního elektrického jazzu. Chari-
tativní akce proběhne 7. října od 17. 30 
v modlitebně sboru Církve adventistů 
sedmého dne (Máchova 176/16). (ps)

MICHAL OPĚT DĚTEM
Michal  Nesvadba opět dokáže, že 

během představení rozkvete celé je-
viště. Roztančí sál v různých rytmech 
třeba letní plážové Samby, tančit tak 
budou nejen děti, ale i květiny! Tak se 
přijďte bavit - 13. října od 15 h. v kině.

POUTNÍ MŠE
Zveme 1. 11. od 18 hodin do kostela 

Všech svatých na poutní mši svatou, 
poté na přátelské setkání na faru. Dále 
zveme na 2. 11. v 15 hodin k modlitbě 
za zemřelé na městský hřbitov. Setká-
me se u kříže ke společné modlitbě, 
kterou povede biskup Mons. Baxant. 

FOTOSOUTĚŽ
Vernisáž fotografií, které byly za-

slány do 7. ročníku soutěže Život a 
cestovní ruch v Českém středohoří, se 
uskuteční 3. listopadu od 14 hodin v 
hradu. Přihlásilo se 14 fotografů, kteří 
zaslali 37 jednotlivých snímků a 21 fo-
tek v šesti sériích. (eva)

MÍŠEŇ V DIVADLE
Jedenadvacet velkoformátových 

fotografií  z projektu „Meissen – 
Zeitläufe“  představuje v Máchově di-
vadle v Litoměřicích výstava nazvaná 
„Jeden den v Míšni“.  Osm autorů z 
tohoto saského města se nechalo in-
spirovat  legendárním fotografickým 
projektem  a knihou z 80. let  R. Smo-
lana a D.Cohena  „Den v životě Ame-
riky“.   „Jeden den v Míšni“ potrvá v 
divadle do konce října. (zim)

ČEŠTÍ VINAŘI SI 
VÁŽÍ LITOMĚŘIC

V průběhu vinobraní se pocty 
nejvyšší dočkalo město Litoměřice 
v čele se starostou Ladislavem Chlu-
páčem od Cechu českých vinařů. 
Jeho předseda Stanislav Rudolfský a 
místopředseda Štěpán Weitosch to-
tiž starostovi předali nejvyšší oceně-
ní cechu, kterým je Řád Karla IV. a 
třiceticentimetrová bronzová soška 
české bohyně vína. „Velmi si vážíme 
vinorodého města vedeného osvíce-
ným starostou, který podporuje čes-
ké vinaře a tím, že jim vychází vstříc, 
pomáhá udržovat tradice,“ pronesl 
předseda Rudolfský. (eva)
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ZAHRADA ČECH TRHALA REKORDY
Poslední letní dny patří každo-

ročně v Litoměřicích zahradnímu 
veletrhu Zahrada Čech. Výstava 
zaměřená na všechny zahrádkáře, 
chalupáře, kutily, zahradníky a mi-
lovníky přírody se letos těšila re-
kordní návštěvnosti.

První výstavní sobotu, kdy byla na 
programu populární česká zpěvačka 
Petra Janů a oblíbená Vinšovanka, 
trhla Zahrada Čech rekord v návštěv-
nosti. Za celý den prošlo branami 
výstaviště více než 18 tisíc návštěvní-
ků. „Zájem o Zahradu Čech je letos 
velmi vysoký. V sobotu přesáhla ná-

vštěvnost hodnotu, která byla napo-
sledy před deseti lety. Již nyní víme, 

že překonáme předešlé roky. Na ko-
nečné číslo si v tuto chvíli musíme 
ale ještě počkat,“ nastínila obchodní, 
marketingová a provozní ředitelka 
výstaviště  Michaela Mokrá.

Velice pozitivnímu ohlasu se těší 
také hlavní expoziční části, které se 
v tomto roce nesou v prvorepubli-
kovém duchu. Nosným tématem 
jsou „Symboly První republiky“. Po 
areálu jsou umístěny výstavy, které 
nastiňují význam a historii státní-
ho znaku, hymny, trikolory, lípy i 
samotné osoby prvního prezidenta 
T. G. Masaryka.    Radka Jakovcová

S Richardem Krajčem zpívaly stovky lidí. Ochotně se fotil i 
se svými fanynkami. Fota Eva Břeňová

Žernosecký burčák od Pavla Hrabkovského byl třetím 
nejoblíbenějším burčákem letošního vinobraní. 

KRAJČO BYL HVĚZDOU VINOBRANÍ

Snad do posledního místečka bylo 
v sobotu 15. září večer zaplněné Mí-
rové náměstí. Na  podium litomě-
řického vinobraní se totiž postavil s 
kytarou v ruce lídr skupiny Kryštof 
Richard Krajčo. Jeho sobotní vystou-
pení a páteční koncert zpěvačky Báry 
Polákové patřily mezi lidmi nejoce-
ňovanější koncerty letošního vino-

braní. Velké pozornosti se však těšily 
také domácí kapely a pochopitelně 
i příjezd krále Karla IV. s družinou. 
„Ukázalo se, že posunutí jeho příjez-
du až na 15. hodinu bylo správným 
krokem, který uvítaly hlavně  rodiny 
s menšími dětmi,“ uvedla ředitelka 
MKZ Věra Kmoníčková.

Co se týče burčáku, soutěž o ten 

nejlahodnější mezi návštěvníky vy-
hrál Včelařský dvůr Lednice, na dru-
hém místě skončilo vinařství Vajbar 
a třetí vinařství Pavel Hrabkovský. 

Za zmínku zcela jistě stojí i nové 
mobilní toalety, které byly přímo 
napojené na vodu a kanalizaci, což 
výrazně zvýšilo komfort návštěv-
níků. (eva)

Medaili a sošku bohyně vína převzal starosta od místopředsedy cechu Wei-
tosche (vlevo)  a předsedy Stanislava Rudolfského (vpravo). Foto Eva Břeňová

Nádherná výstava ovoce i zeleniny 
se nesla v duchu blížícího se výročí 
Foto Radka Jakovcová
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