
   Předvánoční čas na Mírovém náměstí zpestří i letos vánoční trhy 
pořádané Zahradou Čech. Začínají v pátek 12. a potrvají do 21. 
prosince. Ponesou se v duchu tradičních českých Vánoc, čemuž 
bude odpovídat nejen sortiment na pultech stánků, ale i charakter 
doprovodného programu. 
   První adventní neděli zpestří pěvecké duo Gránský a Burešová 
(známé z televizního seriálu Gympl), druhou adventní neděli fina-
lista SuperStar a aktuálně hvězda muzikálu Mamma Mia Michal 
Foret. Opět vystoupí Podřipský žesťový kvintet, místní ochotníci, 
děti ze zdejších škol, Rozmarýnu a mnoho dalších. Chybět nebude 
ani soutěž mateřských škol o nejkrásněji nazdobený vánoční strom, 
přičemž hlasovat může každý návštěvník.  Těšit se můžeme i letos 
na živá zvířátka a  betlém. 
   Program vánočních trhů začíná na Mírovém náměstí každý den 
v 10.30 hodin a končí kolem 18. hodiny. Více informací naleznete 
na www.zahrada-cech.cz.                                                           (eva)

Radniční zpravodaj
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LITOMĚŘICE

Máme za 
sebou komu-
nální volby a 
u s t a n o v e n y 
byly orgány 
města na další 
čtyřleté obdo-

bí.  V nejvyšším vedení začal 
pracovat nový místostarosta Pa-
vel Grund, který již jako velitel 
hasičů prokázal své kvality v tak 
krizových situacích, jakými byly 
povodně. Věřím, že spolupráce 
nejen s ním, ale i s dalšími ko-
legy nám umožní pokračovat 
dál v již započatých akcích a 
připravovat nové. Úspěšně byly 
dokončeny Jiráskovy sady, je-
jichž otevření chystáme na jaře 
společně s otevřením nového 
dopravního hřiště. Naplno se 
může rozjet i stavba nového 
parku na Miřejovické stráni, 
probíhá architektonická soutěž 
na budoucí podobu bývalých 
kasáren pod Radobýlem.  Daří 
se nejen našim sportovcům, ale 
také  studentům. Gymnazisté 
opět zazářili na celorepublikové 
soutěži v dějepise. Potěšila mě 
i hojná účast při rozsvícení vá-
nočního stromu. V té souvislosti 
mi dovolte Vám  ještě jednou 
popřát před blížícími se svátky 
vánočními hodně spokojených 
chvil v kruhu nejbližších a naše-
mu městu obyvatele, kteří si váží 
jeden druhého. 

Ladislav Chlupáč

Zapálit svíčku k bustě Václava Havla přišlo 17. listopadu několik 
desítek lidí.                                                            Foto Eva Břeňová  

V PARKU LIDÉ 
CINKALI KLÍČI

 ČTĚTE UVNITŘ
Město čekají dopravní 
omezení                (str. 3)
Budoucnost kasáren 
obyvatele zajímá (str. 7)
Nový výtah už slouží 
knihovně             (str. 12)
Přehled vánočních akcí   
 ve městě              (str. 15)

•

•

•

SLOVO STAROSTY

   Obyvatelé Litoměřic dýchají 
vzduch, jehož znečištění překra-
čuje nejen doporučení Světové 
zdravotnické organizace, ale i 
platné limity. Prohlásil to před 
několika dny  Miroslav Šuta 
z Centra pro životní prostředí a 
zdraví. Vedení radnice o problé-
mu ví, označuje ho za dlouho-
dobý, a ačkoliv byla přijata řada 
opatření výrazně snižujících 
koncentraci škodlivin v ovzdu-
ší, u polétavého prachu se to 
zcela nedaří. Ba co víc. Dosud 

se nepodařilo ani zjistit viníka  
neutěšeného stavu. 
   „Dlouhodobě si uvědomu-
jeme, že polétavý prach je ob-
rovský problém, ale nemůžeme 
nalézt zdroj, přestože jsme se 
zapojili do územního programu 
na snižování emisí, spolupra-
cujeme s odborníky a již jsme 
přijali řadu opatření, která 
však nejsou až  tak účinná, jak 
bychom očekávali,“ přiznává 
starosta Ladislav Chlupáč.    

Dokončení na str. 6

PRACH SUŽUJE LITOMĚŘICE,
VINÍK ZŮSTÁVÁ NEZNÁMÝ

VÁNOČNÍ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

    Komunální volby skončily v Litoměřicích, řečeno sportovní 
terminologií, plichtou dvou nejsilnějších subjektů. Jak hnutí 
ANO (21,89%), tak ODS (21,7%) získaly shodně po 7 mandá-
tech v 27členném zastupitelstvu. V něm přitom usedne hned 16 
nových tváří. 
   Zastupitelstvo bude v následujících letech, co se týče subjektů, 
které překročily pětiprocentní hranici, pestřejší než doposud. Ve 
sboru zasednou zástupci hned devíti subjektů (dosud sedm). Kro-
mě ANO a ODS, které mají dohromady 14 míst, získala 3 man-
dáty Komunistická strana Čech a Moravy (11,53% hlasů), po 
dvou mandátech ČSSD (7,82%), Strana zelených (7,33%), Sport 
a zdraví (6,3%), Severočeši (6,28%). Jedno místo v zastupitel-
stvu obsadí TOP 09 a nezávislí (5,23%) a KDU-ČSL (5,01%).
   Volební účast v Litoměřicích dosáhla pouhých 37,79%. Před 
čtyřmi lety byla vyšší o dvě procenta. Nejvíce preferenčních hla-
sů stejně jako před čtyřmi lety získal i tentokrát Ladislav Chlu-
páč.                                                     (eva),  více na straně 3 a 4

VÝSLEDEK VOLEB: MÁME 
PESTŘEJŠÍ ZASTUPITELSTVO

  Také mnozí Litoměřičané si 
v pondělí 17. listopadu při-
pomněli 25. výročí sametové 
revoluce.  Někteří zapálili 
svíčku společně se starostou 
Ladislavem Chlupáčem již v 10 
hodin dopoledne v podloubí 
radnice u bronzové pamětní 
desky připomínající oběti ne-
demokratických režimů. Další 
pak přišli v 17 hodin do parku 
Václava Havla, kde s místosta-
rostou Karlem Krejzou a další-
mi zastupiteli zavzpomínali na 
prezidenta, který uměl národ 
spojovat. 
    Václav Havel by měl radost. 
V podvečer 17. listopadu se 
totiž v parku, který nese jeho 
jméno, ozvalo i cinkání klíčů, 
jež lidé vytáhli z kapes, aby si 
připomněli 25 let staré události 
znamenající konec komunistic-
kého režimu.                      (eva)

•



   Státní hymna zahájila 4. listo-
padu v konferenčním sále hradu 
slavnostní jednání městského 
zastupitelstva. Stalo se tak poté, 
co 26 nově zvolených zastupite-
lů převzalo osvědčení o funkci 
a složilo slib. Václav Dycka 
(KSČM) se omluvil z důvodu 
svého pobytu v zahraničí a 
slib složí dodatečně. Následně  
došlo k volbě starosty, mís-
tostarostů, členů městské rady 
a výborů zastupitelstva. 
  Město v následujících čtyřech 
letech, již čtvrté volební období, 
povede opět starosta Ladislav 
Chlupáč.  Zvolen byl 14 hlasy 
nově utvořené koalice (ODS, 
ČSSD, Sport a zdraví, Severo-
češi a TOP09), tedy těsnou vět-
šinou. Protikandidát navržený 
hnutím ANO 2011, bývalý ta-
jemník městského úřadu Radek 
Löwy, podporu nezískal.  

   Neprošel ani návrh Petra Ur-
bánka (ANO 2011), aby město 
mělo pouze dva neuvolněné 
místostarosty, což je dle jeho 
názoru dostačující.  Stejně tak 
nezískali dostatečnou podporu 
zastupitelé ANO 2011, kteří 
na post  jednoho z uvolněných 
místostarostů navrhovali právě 
Petra Urbánka.  Nakonec volba 
do funkce prvního místostaros-
ty dopadla úspěšně pro Karla  
Krejzu (ODS), křeslo druhého 
místostarosty získal Pavel 
Grund (ČSSD) a třetím neu-
volněným místostarostou byl 
zvolen Václav Červín (Sport a 
zdraví). Karel Krejza získal 14 
hlasů stejně jako Václav Červín, 
Pavla Grunda podpořilo 15 za-
stupitelů. Ten zároveň opouští 
místo ředitele litoměřického 
územního pracoviště Hasičské-
ho záchranného sboru a plně se 

bude věnovat práci na radnici, 
kde nahradí dosavadního mís-
tostarostu Jana Szántó, který 
vůbec nekandidoval.  
   Rada města bude i nadále de-
vítičlenná. Radními kromě sta-
rosty a místostarostů byli zvole-
ni sociální demokrat  Vladimír 
Kestřánek (16 hlasů), občanští 
demokraté Radek Lončák (14) 
a Pavel Kejř (14), za TOP 09 
Martin Hrdina (16) a za Severo-
čechy Lukas Wünsch (14). 
   Finanční výbor povede i nadá-
le Radek Lončák. Členy se stali 
Vladimír Kestřánek, Miroslav 
Štrop (Sport a zdraví), Aleš Ko-
dytek (Severočeši - Litoměřice), 
Jaroslav Marek (TOP 09), Jiří 
Landa (KDU-ČSL) a Václav 
Knotek (KSČM).
   Předsedou kontrolního výboru 
se stal Jaroslav Růžička, členy 
Zdeněk Dušek (oba KSČM), 

Ladislav Kudrna (ANO 2011),  
Martin Legnavský (Sport 
a zdraví), Helena Lexová 
(ČSSD), Petr Hošek (Severo-
češi - Litoměřice) a Filip Hrbek 
(ODS). 
   Kompetence starosty, mís-
tostarostů a některých zastu-
pitelů budou projednávány na 
příštím zasedání. K odložení 
došlo poté, co zastupitel Panaš a 
Urbánek upozornili, že podle je-
jich názoru takto zásadní doku-
ment neměli k dispozici dříve, 
tudíž o něm nemohou hlasovat. 
Ostatní jejich námitku po krátké 
poradě jednomyslně přijali. 
  Volba byla veřejná. A to i pře-
sto, že zastupitel Radek Löwy 
(ANO 2011) navrhoval volbu 
tajnou. „V ní může každý hla-
sovat dle svého přesvědčení a 
nebýt ovlivněn diktátem,“ odů-
vodnil bývalý tajemník úřadu  
návrh, pro který však hlasovalo 
jen 10 zastupitelů, tudíž nepro-
šel.                         Eva Břeňová 
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STAROSTA CHLUPÁČ POST OBHÁJIL

   Pavel Birner z hnutí ANO 
2011 rezignoval na post za-
stupitele. O svém úmyslu in-
formoval starostu města ještě 
před ustavujícím jednáním 
zastupitelstva.  Slib zastupite-
le tak složil první náhradník, 
kterým byl Ladislav Kudrna. 
Pavel Birner požádal o zveřej-
nění důvodů, které ho vedly 
k tomuto kroku:  
   „Dne 21. října jsem vystoupil 
z hnutí ANO  na základě toho, 
že se neztotožňuji s povolební 
situací v České republice, kdy 
jsou na radnicích uzavírány 
koalice ANO a KSČM (pří-
klady z našeho okolí Lovosice, 
Terezín, Roudnice nad Labem). 
Tento důvod jsem také sdělil 
místní organizaci ANO 2011 
v Litoměřicích.  K její cti je 
třeba říci, že v Litoměřicích se 
toto nestalo a místní hnutí, než 
by usilovalo o funkce, raději 

odešlo do opozice. Místní or-
ganizace je ale součástí celku, 
který tuto praxi aplikuje.  Díky 
tomu, že jsem byl na vysokém 
místě kandidátky ANO, jsem se 
dostal do zastupitelstva města 
Litoměřice. Toto vysoké číslo 
bylo hlavním důvodem mého 
zvolení a ne mé jméno. To 
byl také jeden z důvodů, proč 
jsem se rozhodl rezignovat 
na místo zastupitele a přijde 
mi spravedlivé, když místo 
zastupitele obsadí 1. náhradník 
hnutí ANO.  Do politiky jsem 
šel s vědomím, že budu čelit 
tlaku, atakům i dehonestaci. 
Rodině jsem ale slíbil, že se 
budu snažit, aby se jich to ne-
gativně dotýkalo co možná nej-
méně. Bohužel se mi tento slib 
nepodařilo dodržet.  Všem vo-
ličům, kteří mne volili, děkuji 
a omlouvám se těm, které jsem 
svým rozhodnutím zklamal.“

   Vzhledem k tomu, že do Litoměřic vstoupil nováček – hnutí ANO 
2011, došlo k zásadní změně v rozložení sil v zastupitelstvu. Větši-
na tradičních subjektů si co do počtu mandátů pohoršila. 
   Například sociální demokraté získali místo dřívějších šesti míst 
jen dvě. Občanští demokraté přišli o tři posty, když jich z původních 
deseti obhájili sedm. O jedno místo si pohoršili komunisté (místo 
4 jen 3) a TOP 09 (místo 2 jen 1). Jeden mandát stejně jako před 
čtyřmi lety obdrželi  lidovci, dva Strana zelených. V této souvis-
losti je ale nutno podotknout, že před čtyřmi lety byli za SZ zvoleni 
Petr Hermann a Václav Červín, kteří se však po rozkolu ve straně 
vrátili ke sdružení Sport a zdraví, v jehož barvách svůj mandát nyní 
obhájili. 
   V zastupitelstvu usedne hned 16 nových tváří, z toho 7 z hnutí 
ANO 2011. Zásadní generační obměnou však prošla KSČM s neob-
vykle nízkým věkovým průměrem nových zastupitelů (30 let). Na-
opak vídat se již nebudeme se zastupiteli Ivo Elmanem, Zdeňkem 
Bezděkou, Milanem Grmelou, Martinou Soldatkovou (všichni za 
ODS), Hassanem Mezianem, Petrem Hoškem, Lukášem Znojem-
ským, Janem Szántó a Helenou Lexovou (všichni za ČSSD), dále se 
Zdeňkem Duškem, Františkem Kadeřábkem, Václavem Knotkem, 
Alenou Pávkovou (všichni za KSČM), Petrem Pinkou a Jaroslavem 
Tvrdíkem (oba za VV a živnostníci) a Vladislavem Procházkou 
(TOP 09).                                                                                   (eva)

V ZASTUPITELSTVU ZASEDLO
ŠESTNÁCT NOVÝCH TVÁŘÍ

PROČ JSEM REZIGNOVAL?

Ve stoje vyslechli noví zastupitelé státní hymnu, která zahájila v konferenčním sále hradu ustavující 
jednání městského zastupitelstva.                                                                                 Foto Eva Břeňová 

DALŠÍ VEŘEJNÉ
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Poslední veřejné jednání 
městského zastupitelstva v 
tomto roce se uskuteční 11. 
prosince od 16 hodin v kon-
ferenčním sále hradu.
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   Stavba je rozdělena na dvě 
samostatné etapy. I. etapa za-
hrnuje úpravu objízdné trasy, 
především přestavbu kruhového 
objezdu na Vojtěšském náměstí, 
jež ve stávající podobě není 

schopen zvládnout intenzivní 
nárůst dopravy.  Dokončena 
musí být nejpozději do konce 
března příštího roku tak, aby 
navazující II. etapa, tedy samot-
ná rekonstrukce Tyršova mostu, 
byla stavebně zvládnutá do 31. 
prosince 2015.  Pro chodce 
zde vznikne provizorní lávka 
s bezbariérovým přístupem, 
která však s ohledem na složité 
technické řešení neumožňující 
zimní údržbu nebude provozo-
vána v zimním období.
   Investor stavby, tedy Ředitel-
ství silnic a dálnic, žádá chodce 
i řidiče o trpělivost. Kromě ná-
růstu dopravy, značení objízdné 
trasy, dojde i k dopravním ome-
zením již v první etapě.  „Úpra-
va okružní křižovatky proběhne 
ve dvou částech za částečné 
dopravní uzavírky. Provoz na 
silnici II/261 ve směru do cen-
tra zůstane zachován, provoz 
v opačném směru bude veden 
po objízdné trase. Pěší provoz 
bude v závislosti na postupu 
prací veden po levé nebo pravé 

straně komunikace. V případě 
nepříznivých povětrnostních 
podmínek, které by neumožnily 
dokončit I. etapu před koncem 
zimy, bude okružní křižovatka 
na Vojtěšském náměstí uvedena 
do provozu zrekonstruovaná 
pouze z jedné poloviny, přičemž 
dokončení druhé části by dle 
možností pokračovalo v roce 
2015,“ vysvětlil Roman Daniel, 
ředitel výroby SDS EXMOST, 
spol. s r.o.
   V rámci chystaných doprav-
ních opatření bude dočasně 
zobousměrněna část ulice 
Družstevní, přičemž v daném 
úseku nebude možno parkovat. 
„V určité části rekonstrukce kři-
žovatky pak bude úplně uzavře-
na ulice České armády a v další 
fázi stavby dojde k úplné uza-
vírce Liškovy ulice, a to vždy 
v místě výjezdu do křižovatky 
na Vojtěšské náměstí,“ doplnil 
informace vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
městského úřadu Jan Jakub.     

Eva Břeňová 

LITOMĚŘICE ČEKAJÍ 
DOPRAVNÍ OMEZENÍ

   Již 24. listopadu byly v Li-
toměřicích zahájeny stavební 
práce týkající se rozšíření 
okružní křižovatky na Voj-
těšském náměstí.  Podle 
harmonogramu potrvají do 
konce března příštího roku. 
Zvýšení dopravní kapa-
city křižovatky je přitom 
nezbytným předpokladem 
plánované rekonstrukce 
Tyršova mostu, která má být 
zahájena 1. dubna příštího 
roku a přinese s sebou až do 
31. prosince úplnou uzavírku 
mostu.  Nový most generála 
Chábery, průjezd Mrázovou 
ulicí a kruhovou křižovatkou 
na Vojtěšském náměstí tak 
bude po tuto dobu jediným 
způsobem, jak se autem do-
stat do Litoměřic. 

   Na ustavujícím jednání schvá-
lili zastupitelé v souladu se 
zákonem i výši odměn, jejichž 
základ ponížili o pět procent. 
Oproti předchozímu volebnímu 
období se tak nezměnila. Rad-
nímu města tak náleží měsíční 
odměna ve výši 2 423 Kč, před-
sedovi výboru 2 233 Kč, předse-
dovi komise 2 233 Kč, členovi 
výboru 1 910 Kč, členovi komi-
se 1 910 Kč, členovi zastupitel-
stva 827 Kč. Při souběhu dvou 
a více funkcí se poskytne odmě-
na složená ze součtu odměn za 
jednotlivé funkce v radě, komisi 
a výboru a z příplatku podle 
počtu obyvatel ke každé funkci 
zvlášť. Neuvolněný místosta-
rosta dostane mzdu o polovinu 
zkrácenou, tedy měsíčně bude 
pobírat 17 737 Kč.

VÝŠE ODMĚN

Ladislav Chlupáč (ODS):
„Toto ustavující zasedání bylo 
nejsložitější ze všech předcho-
zích. Musím přiznat, že mě 
netěší fakt, že jsem byl zvolen 
jen těsnou většinou. Nicméně 
věřím, že práce v zastupitelstvu 
bude konstruktivní, že nebude-
me rozlišovat, kdo je opozice a 
kdo koalice, ale všem nám půjde 
o další rozvoj města, který je 
dobře nastartován díky usilovné 
práci mnoha lidí.“ 

Petr Panaš (SZ):
„Šanci na společnou práci všech 
politických stran ve prospěch 
města koalice pohřbila hned 
na úvodním jednání zastupitel-
stva. Tím, že neumožnila, aby 
všechny politické strany měly 
své zastoupení ve finančním a 
kontrolním výboru, dala jasně 
najevo, že o skutečnou spo-
lupráci vlastně nestojí. Je to 
škoda. Výsledek lze komentovat 
následovně. Politická výhra pro 
koalici, prohra pro Litoměřice.“ 

Václav Červín (Sport a zdra-

ví):
„Jsme spokojeni, že do jednot-
livých funkcí usedli lidé, kteří 
už pro naše město něco udělali a 
je za nimi vidět odvedená práce 
ve prospěch všech. Naopak nás 
velmi mrzí a znepokojuje réto-
rika některých nových komu-
nálních politiků. V Litoměřicích 
za poslední léta pracovalo ZM 
vždy jako jednolitý dělný celek. 
Nyní se zdá, že se dostaneme na 
úroveň některých okolních měst, 
kde neustálé dohady narušují 
práci ZM ve prospěch občanů.“

Lukas Wünsch (Severočeši): 
„Ustanovující schůzi zastupi-
telstva hodnotíme pozitivně. 
Na začátku byla cítit nervozita, 
která alespoň na naší straně 
vycházela z nezažitých postupů 
a pravidel a hlavně z hlasovací 
techniky. Jsme rádi, že se sta-
rostou města stal pan Chlupáč, 
který pro město mnoho udělal a 
věříme, že i udělá. Splnili jsme 
též slib daný voličům. Na řízení 
města se v jeho Radě budeme 
spolupodílet. Co hodnotíme 

jako úspěch je, že již z prvního 
jednání byl pořízen záznam a 
zároveň běžel i on-line přenos. 
Naším hlavním cílem je umožnit 
lidem spolurozhodovat.“ 

Jaroslav Růžička (KSČM): 
„Na základě volebních výsledků 
došlo k utvoření současné koali-
ce, jejíž součástí KSČM není.  V 
aktuálním volebním období bu-
deme stranou opoziční. Ve svém 
programu jsme deklarovali 
princip podpořit každý rozum-
ný návrh ve prospěch obyvatel 
města, bez ohledu na stranic-
kou příslušnost navrhovatele. 
Zastupitelé za KSČM se tímto 
principem budou řídit a v roli 
aktivní opozice budou prosa-
zovat jednotlivé vlastní progra-
mové priority napříč zvoleným 
zastupitelstvem, stejně jako 
podpoří návrhy ostatních stran 
v případě, že nebudou v rozporu 
s prioritami KSČM a svědomím 
zastupitelů.“ 

Petr Urbánek (ANO 2011)
„Musím ocenit, že koalice po 

krátké přestávce na poradu s 
právníky nakonec uznala svoji 
chybu a v souladu s doporuče-
ním opozice stáhla z projedná-
vání svůj návrh na schválení 
kompetencí starosty, místosta-
rostů a dalších neuvolněných 
zastupitelů města. Předešla tak 
negativním důsledkům případ-
ného zpochybnění nesprávného 
postupu a možnému zrušení 
příslušného usnesení soudem. 
Věřme, že se z této zkušenosti 
koalice do budoucna poučí a 
bude včas poskytovat nezbytné 
informace všem zastupitelům, 
včetně těch opozičních.“

(Pozn.: zastupitelé za TOP 09 
Martin Hrdina, Jiří Landa za 
KDU-ČSL a Pavel Grund za 
ČSSD necítili potřebu výsledek 
jednání komentovat. Naopak 
všichni zastupitelé za ANO 2011 
žádali zveřejnění  své  reakce. 
S ohledem na prostor věnovaný 
tématu však otiskujeme jen v po-
řadí první zaslaný komentář, 
kterým byl komentář zastupitele 
Petra Urbánka.)                (eva) 

KOMENTÁŘE VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

   Radní se zabývali tím, kdo ze 
zastupitelů bude v následujících 
čtyřech letech oddávat a vítat 
nové občánky. Svatební obřady 
povede: P. Hermann,  V. Červín, 
R. Lončák, P. Kejř, V. Dycka, J. 
Landa a M. Hrdina. Občánky 
bude vítat P. Hermann, P. Kejř, 
R. Kynzlová a M. Jenček.

KRÁTCE 



62 let, absolvent 
strojní průmys-
lové školy a 
p e d a g o g i c k é 
fakulty. Do 
komunální po-
litiky vstoupil z  

pozice ředitele Základní školy 
v Ploskovicích. Dlouholetý po-
litik města Litoměřice. V letech 
1998 – 2002 byl radní města, 
od roku 2002 zastává funkci 
starosty. Pod jeho vedením se 
Litoměřice zařadily na severu 
Čech mezi nejúspěšnější žada-
tele o evropské dotace. Má tři 
dospělé děti, manželka je učitel-
kou Masarykovy základní ško-
ly. K jeho zálibám patří hlavně 
hudba a sport. Byl dlouholetým 
aktivním hráčem basketbalu a 
kopané, instruktorem lyžování a 
plavání, s trenérskou třídou pro 
basketbal a žákovský tenis.
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ZASTUPITELÉ ZVOLENÍ 
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
(ODS)

1. MÍSTOSTAROSTA

STAROSTA

46 let, absolvent 
M a t e m a t i c k o 
- fyzikální fa-
kulty Univerzity 
Karlovy již dvě 
volební období 
pracuje jako za-

stupitel a zároveň radní města, 
poslední čtyři roky zastával 
funkci prvního místostarosty. 
Do jeho gesce spadají ekonomi-
ka, majetek, školství a sport, vě-
nuje se i spolupráci s ochotnic-
kými spolky a dalšími subjekty 
v oblasti kultury. Mezi koníčky 
patří hlavně sport a cestování. Je 
ženatý a má dvě děti.

Mgr. Karel KREJZA
(ODS)

2. MÍSTOSTAROSTA

47 let, absolvent 
Vysoké školy ve 
Vyškově (tech-
nický směr), 
postgraduálního  
studia na  UK 
Praha (sociální 

politika státu a personálního 

Ing. Pavel GRUND
(nezávislý za ČSSD)

řízení), ženatý, 2  děti. Mezi 
jeho záliby patří sport,  zejména 
fotbal, historie, zemědělství. 
Věnovat by se chtěl  jako mís-
tostarosta hlavně oblasti dopra-
vy, zdravotní a sociální politiky 
a je připraven pomoci v oblasti 
krizového řízení.

61 let, zubní 
lékař, ženatý, 2 
děti,  absolvent 
Lékařské fakul-
ty Univerzity 
Karlovy v Praze. 
Již 38. rok žije 

a pracuje v Litoměřicích. Po 
sametové revoluci byl zvolen 
do zastupitelstva jako nezávislý 
a po vzniku ODS v roce 1991  
pak vždy kandidoval a byl zvo-
len za ODS. Pracoval postupně 
v různých komisích, poslední 
dvě  volební období je člen rady 
města. 

MUDr. Pavel KEJŘ
(ODS)

DALŠÍ RADNÍ MĚSTA

49 let, ženatý, 
s manželkou 
Kateřinou máme 
3 děti. V Lito-
měřicích spolu 
žijeme již 24 

Ing. Radek LONČÁK, MBA
(ODS)

40 let, narodil 
jsem se v Lito-
měřicích, kde 
bez přestávky 
žiji. Vystu-
doval jsem 
gymnázium  a 

EKONOM. Od 14 let se vě-
nuji létání a jsem soukromým 
pilotem. Dopravní letectví se 
stalo i mým profesním zájmem.  
Nyní se věnuji výcviku nové 
generace pilotů a letušek, a to na 
letišti v Praze Ruzyni a na Do-
pravní škole v Praze. Dvanáct 
let jsem pracoval u Českých 
aerolinií.  Hovořím anglicky, 

Lukas WÜNSCH
(Severočeši - Litoměřice)

38 let, absol-
vent VŠ, UJEP 
učitelství pro 
2.stupeň ZŠ 
(TV-AJ), ženatý, 
má syna. Mezi 
jeho záliby patří 

rodina, sport (atletika, lyžová-
ní, cyklistika), anglický jazyk,
četba, film, hudba. Chtěl by se 
věnovat oblasti školství, spor-
tu, volnočasových aktivit dětí
a mládeže a zasadit se o budová-
ní dětských hřišť.

Mgr. Martin HRDINA
(TOP09)

53 let, nezá-
vislý za ANO 
2011, absolvent 
Vysoké školy 
c h e m i c k o -
-technologické 
v Pardubicích, 

Ing. Radek LÖWY
(nezávislý za ANO 2011)

ZASTUPITELÉ

43 let, lékař. Můj 
vstup do poli-
tiky byl veden 
přesvědčením, 
že hnutí ANO 
je v současnosti 
prakticky jediná  

alternativa k smysluplnému an-
gažování se a vyjádření názorů 
nejen na komunální politiku. 
Jako zastupitel  se chci zasadit 
o zlepšení fungování zdravotní 
péče, zejména přístupu spolu-
občanů k neodkladné péči, vč. 
stomatologické. Litoměřice jsou 
nádherné město architektonicky 
i svým zázemím a polohou a 
žiji zde od  roku 1984, předtím 
pouze o pár kilometrů dále, v 
Lovosicích. Celým profesním 
životem jsem spjatý s  Litomě-
řicemi.

MUDr. Ondřej Štěrba
(ANO 2011)

Ing. Vladimír KESTŘÁNEK, MBA
(nezávislý za ČSSD)

48 let,  ženatý, 
mám 27letou 
dceru. Vystu-
doval jsem 
Vysokou školu 
ekonomickou a 
jsem absolven-

tem Pražské mezinárodní ma-
nažerské školy při VŠE. Pracuji 
jako ekonom v Městské nemoc-
nici v Litoměřicích. V rámci 
nemocnice se také částečně vě-
nuji poradenství pacientům při 
řešení jejich obtížných sociál-
ně-ekonomických situací. Jako 
zastupitel bych se rád věnoval 
především otázkám rozpočtu 
města, zejména zdravotně-so-
ciální oblasti. Jsem soudním 
znalcem v oboru ekonomika.

44 let, pedagog. 
Od roku 2002 
je zastupitelem, 
v září r. 2008 
byl zvolen 
místostarostou. 
Jako neuvolněný 

místostarosta se bude věnovat 
hlavně územnímu rozvoji měs-
ta. Za priority považuje dokon-
čení tzv. západního přivaděče 
od nového mostu do města, 
budování nových a opravu stá-
vajících komunikací, budování 
nových hřišť apod.  I nadále 
zůstává ředitelem  Základní 
školy Ladova. Je ženatý a má 
dvě děti. Jeho největší zálibou 
je sport, obzvláště judo, jehož 
je i trenérem. 

Mgr. Václav ČERVÍN
(Sport a zdraví)

3. MÍSTOSTAROSTA

let. Vystudoval jsem VŠCHT 
v Praze a absolvoval MBA 
studium se zaměřením na 
ekonomiku zdravotnictví. Od 
roku 2013 zastávám pozici 
výkonného ředitele a předsedy 
správní rady Městské nemocni-
ce v Litoměřicích. Manželka 
provozuje kavárnu spolu se 
zakázkovou výrobou dortů. Na 
vedení města se podílím přes 8 
let a v rámci svého působení 
jsem se zabýval především 
oblastmi zdravotnictví, sociál-
ních věcí a finančního řízení 
města. V těchto oblastech bych 
rád působil i nadále. K mým 
zálibám patří hlavně kultura, 
cestování, astronomie, lyžová-
ní, rybaření.

německy a rusky. Mezi  mé 
koníčky patří létání a cestová-
ní. Protože jsem měl možnost 
poznat „dálky“, rád přispěji v 
místním zastupitelstvu dobrými 
nápady z celého světa. Jedním z 
mých životních hesel je: ber lidi 
takové, jaké jsou, a ne takové, 
jaké by‘s je chtěl mít!
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44 let, učitelka 
na Střední škole 
pedagog ické , 
hotelnictví a 
služeb v Lito-
měřicích. Jsem 
vdaná, mám dvě 

děti. Mezi mé největší záliby 
patří sport, procházky se psem 
a četba. Nejvíce volného času 
však trávím při sportovních 
aktivitách svých dětí, které obě 
aktivně hrají basketbal. Rodina 
je mou největší prioritou. Ráda 
bych se věnovala oblasti škol-
ství a sportu.

Mgr. Renata KYNZLOVÁ
(ANO 2011)

46 let, absol-
vent Vysoké 
školy ekono-
mické v Praze. 
11 let řídil 
pobočky velké 
m e z i n á r o d n í 

společnosti v Evropě, Africe a 
Asii, kde byl odpovědný za ti-
síce zaměstnanců a rozpočet v
řádu desítek miliard korun. 
Zaujala jej vize pana Babiše, 
že by se do politiky měli za-
pojit noví slušní lidé, kteří ve 
svém oboru již něco dokázali, 
a rozhodl se proto v těchto 
komunálních volbách nabíd-
nout své služby a zkušenosti 
spoluobčanům. Jako nováček 
chce pracovat hlavně na změně 
politické kultury tak, aby se 
politika opět stala službou ve-
řejnosti namísto prostředku pro 
získávání osobního prospěchu. 
Je ženatý, má 4 děti a mezi 
jeho záliby patří sport, rodina 
a cestování. 

Ing. Petr URBÁNEK
(ANO 2011)

43 let, grafik 
a vydavatel. 
Chci se pokusit 
nastavit rovné 
příležitosti pro 
všechny a začít 
s drobnými pod-

nikateli vést dialog o vzájemné 
spolupráci s městem. Mám v 
plánu věnovat se promyšlené, 
dlouhodobé koncepci nastar-
tování skutečného cestovního 
ruchu, který by odpovídal po-
tenciálu Litoměřic. Také bych 
rád spolupracoval na takovém 
řešení územního rozvoje, které 
přenese naše město k moder-
nímu a funkčnímu veřejnému 
prostoru s využitím prvků z 
konceptu chytrých měst. Moje 
práce je zároveň i můj koníček. 
Dále se rád věnuji hlavně rodi-
ně a fitness. 

Tomáš SARNOVSKÝ
(ANO 2011)

61 let, vystu-
doval Vysokou 
školu ekonomic-
kou v Praze, pra-
coval 20 let v
ČSAD (jako 
mistr, později 

jako ekonomický náměstek), 
20 let spoluvlastní a provozuje 
dopravní firmu Bohemiasped, 
ženatý, má dospělého syna a 
dceru, má rád sport, cestování, 
rád by se věnoval dopravní pro-
blematice. 

Ing. Vladimír MATYS
(ANO 2011)

28 let, absolvent 
Gymnázia Josefa 
Jungmanna v 
Litoměřicích. V 
roce 2011 jsem 
promoval na 
Právnické fakultě 

Západočeské univerzity v Plzni a 
jsem jedním z prvních absolventů 
Institutu manažerské ekonomie v 
Litoměřicích. V současné době 
vykonávám povinnou tříletou 
praxi advokátního koncipienta v 
litoměřické advokátní kanceláři 
Mgr. Rudolfa Axmanna. Mezi 
mé záliby patří především sport, 
gastronomie a rád trávím volný 
čas s nejbližší rodinou a přáteli.

Mgr. Ladislav KUDRNA
(ANO 2011)

42 let, lékař. 
A b s o l v e n t 
Gymnázia Jo-
sefa Jungmanna 
v Litoměřicích 
a Lékařské fa-
kulty Univerzity 

Karlovy. Od roku 1996 pracuje 
jako lékař v Městské nemocnici 
v Litoměřicích, od  roku 2013 
současně provozuje soukromou 
praxi ve Štětí. Má atestaci z in-
terny, všeobecného praktického 
lékařství a veřejného zdravot-
nictví. V roce 2011 získal ma-
nažerské vzdělání MBA.  Ko-
munálním politikem je od roku 
2002, kdy 8 let byl radním a 
zastupitelem města Štětí, od 
roku 2010 je zastupitelem města 
Litoměřice. Je ženatý, manželka 
je lékařka a má dva syny.

MUDr. Leoš VYSOUDIL, MBA
(nestraník za ODS)

46 let, lékař, ab-
solvent gymnázia 
a následně 1. 
Lékařské fakulty 
Univerzity Kar-
lovy v Praze. Po 
ukončení studia 

nastoupil na 1. interní oddělení 
Městské nemocnice v Litomě-
řicích, od roku 2002 provozuje 
soukromou alergologickou pra-
xi. Poslední dvě volební období 
pracoval jako zastupitel města a 
zároveň byl předsedou zdravotní 
a sociální komise. S manželkou, 
která je lékařka, má čtyři děti. 

MUDr. Petr KUBEC
(nestraník za ODS)

30 let, ženatý, 
vystudoval jsem 
učitelství českého 
jazyka a dějepisu 
pro SŠ na Peda-
gogické fakultě 
Univerzity J. E. 

Purkyně a nyní pracuji jako uči-
tel uvedených předmětů na ZŠ U 
Stadionu. Již asi 15 let jsem čle-
nem místního ochotnického diva-
delního souboru Li-Di. Od roku 
2007 jsem také členem kulturní 
komise při Radě města, tudíž kul-
tura a školství patří mezi oblasti, 
na které bych se rád podrobněji 
zaměřil. Za svůj největší osobní 
úspěch považuji účast v letošním 
finále ankety Zlatý Ámos. Mezi 
mé největší záliby patří historie, 
filatelie a cestování.

Václav DYCKA 
(KSČM)

25 let, lídr kan-
didátky KSČM 
a předseda jejího 
zastupitelského 
klubu žije v Lito-
měřicích od první  
třídy a k městu 

si za ta léta vytvořil srdečný  
vztah. V současné době pracuje 
v Praze jako tajemník Centra 
strategických studií, předmě-
tem studia i koníčkem jsou mu 
společenské vědy. Ve volném 
čase se mj. věnuje neziskovému 
sektoru, a proto vedle věcných 
řešení konkrétních problémů 
města bude podporovat aktivní 
občanství, udržitelný rozvoj, 
přeshraniční spolupráci i kon-
trolu Rady města, k čemuž je 
oprávněn i jako zvolený předse-
da kontrolního výboru.

Jaroslav RŮŽIČKA
(KSČM)

33 let, absolvent 
l i t o m ě ř i c k é h o 
gymnázia a ná-
sledně 2. lékařské 
fakulty Univer-
zity Karlovy 
v Praze (všeo-

becné lékařství).  Zaměstnán od 
r. 2005 v MěN v Litoměřicích, 
od r. 2006 pracuje na oddělení 
radiologie a zobrazovacích me-
tod (dříve RDG).  Ženatý,  2 děti. 
Mezi jeho záliby patří pěstování 

MUDr. Miroslav JENČEK
(KSČM)

41 let, jednatel 
s p o l e č n o s t i 
Balkancar, ab-
solvent Střední 
p r ů m y s l o v é 
školy v Ústí nad 
Labem. Od roku 

2002 pracuje na pozici předsedy 
představenstva akciové společ-
nosti zabývající se manipulační 
technikou.  V roce 2008 se stal 
navíc jednatelem mezinárodní 
výrobní firmy. Má tři děti a 
manželka pracuje jako účetní.  
Již 24 let aktivně vede skautský 
oddíl. Je členem výkonného 
výboru FK Litoměřice a správní 
rady Nadačního fondu Kalich. 

Jaromír MAREŠ
(ODS)

obor ekonomika a řízení v che-
mickém průmyslu. Dříve praco-
val v SCHZ Lovosice, poté 16 
let na MěÚ Litoměřice (nejdříve 
jako vedoucí správního odboru 
a posléze jako tajemník úřadu). 
Je ženatý, má tři děti. Mezi 
jeho aktivity patří rybaření (je 
místopředsedou MO Českého 
rybářského svazu) a práce s 
dětmi (předseda o.s. „Sůváci“, 
které pořádá dětské tábory). An-
gažuje se také u malých judistů 
v Litokanu Litoměřice.



Dokončení ze strany 1
   Zákon a evropská směrnice 
o ovzduší oficiálně povolují 
překročit denní limit (50 µg/m 
3) pro znečištění prachem po 35 
dnů během kalendářního roku. 
Ale monitorovací stanice v Li-
toměřicích podle údajů Českého 
hydrometeorologického ústavu 
(ČHMÚ) překročila limit 36krát 
už 28. října.  Podle statistik 
ČHMÚ byl v Litoměřicích vy-
soký počet dnů s překročeným 
limitem pro prach i v předcho-
zích letech.  V roce 2009 šlo 
o sedmačtyřicet dní s překro-
čeným limitem, v roce 2010 o 
devětačtyřicet dní, v roce 2011 
o čtyřiašedesát dní, v roce 2012 
o třiačtyřicet dní a v roce 2013 o 
osmadvacet dní.  
    „Pozoruhodné na celém je, že 
vysoké hodnoty se objevují jak 
v letních dnech, kdy je mimo-
chodem zakázáno pálení trávy, 
tak i v zimních, kdy se topí, tedy 
bez rozdílu období,“ poukazuje 
na zajímavý fakt vedoucí odbo-

ru životního prostředí městské-
ho úřadu Pavel Gryndler. 
  A viník je stále neznámý, 
vyjma Nového roku, kdy za 
vysokou koncentrací prachu 
v ovzduší stojí silvestrovské 
ohňostroje. Jako možný zdroj 
se nabízí nedaleká čížkovic-
ká cementárna, avšak při její 
dlouhodobé odstávce nebyly 

zjištěny významné rozdíly 
v množství polétavého prachu. 
Jedním z viníků je nepochybně 
doprava, výtopna, ale zřejmě i 
geomorfologický terén. „Rea- 
lizována přitom již byla řada 
opatření, jako intenzivní ply-
nofikace, zákaz spalování listí a 
trávy, město finančně podporuje 
instalaci solárních kolektorů, 

v parku buduje automatické 
závlahy snižující prašnost, 
podporuje autobusy jezdící na 
stlačený zemní plyn apod.,“ 
jmenuje starosta Ladislav Chlu-
páč. Nejvíce nadějí však vedení 
radnice vkládá do geotermální-
ho projektu, který by odstavil 
teplárnu jako významný zdroj 
znečištění ovzduší.
   Co dalšího je možno podnik-
nout? „Stojí před námi několik 
úkolů. Předně zjistit místa 
nejvíce postižená, směry, od-
kud prach přichází a následně 
lokalizovat zdroje,“ charak-
terizuje cíle Pavel Gryndler. 
Pomoci s tím má monitorovací 
síť zahrnující zhruba dvacet 
stanic, která začne být na po-
čátku příštího roku budována 
ve spolupráci s ČVUT v Pra-
ze.  Stanice budou rozmístěny 
nejen po městě, ale i v okolí. 
„Odpověď na všechny otázky 
nám nedá, ale máme šanci zjistit 
zdroj,“ věří Pavel Gryndler.                                                                                           
                              Eva Břeňová 
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 47 let, vystu-
dovala Filozo-
fickou fakultu 
Univerzity Pa-
lackého v Olo-
mouci, obor 
teorie a řízení 

kultury. Společně s manželem 
má dva syny 16 a 19 let. Mezi 
záliby patří staré české filmy, 
práce na zahrádce,  květiny v 
jakékoliv podobě, cestování a 
seriál Teorie velkého třesku. 
Nejbližší jí je kultura, kterou 
by  se ráda zabývala, a také 
cestovní ruch.

PhDr. Olga KUBELKOVÁ
(Severočeši - Litoměřice)

45 let, rodák 
z Litoměřic. 
Vystudoval jsem 
na litoměřickém 
gymnáziu, vyso-
ké školy potom 
už při zaměst-

nání. Titul bakaláře jsem získal 
na právnické fakultě MU Brno 
a magisterský na Metropolitní 
universitě v Praze. Jsem ženatý 

Mgr. Petr PANAŠ
(Strana zelených)

61 let, povoláním 
technik, vzdělání 
vysokoškolské 
(elektro a ekono-
mie), ženatý – 3 
dospělí synové a 
4 vnoučata. Záli-

by – od mládí sport – závodně 
plavání, rekreačně lyžování, 
hry, zahrada a četba. Řadu let 
také cvičitel mládeže, nyní i 
seniorů,  předseda TJ Sokol 
Pokratice – Litoměřice. Práci 
zastupitele beru jako službu pro 

Ing. Jan HRKAL
(Strana zelených)

56 let, absolvent 
l i toměřického 
gymnázia a SPŠ 
elektrotechnické 
v Praze. Pra-
cuji v oblasti 
zabezpečovací 

techniky na železnici ve funkci 
návěstního technika. V Litomě-
řicích jsem se narodil a považuji 
se za patriota, s manželkou Ma-
rií jsme vychovali 5 dětí. Mým 
velkým koníčkem je včelařství. 
Veřejně se angažuji od r. 1989, 
16 let jsem pracoval v uvolně-
ných funkcích pro Město Lito-
měřice. V nastávajícím období 
budu rád pracovat ve finančním 
výboru, do něhož jsem byl zvo-
len na ustavujícím zasedání ZM, 
není mi cizí ani oblast sociální, 
zdravotní, kulturní.

Jiří LANDA
(KDU-ČSL)

PRACH SUŽUJE LITOMĚŘICE, VINÍK NEZNÁMÝ

Situace v oblasti koncentrací polétavého prachu sice není aktuálně 
v Litoměřicích příznivá, ale z grafu je patrné, že je nesrovnatelně 
lepší než v předchozích letech. 

ZASTUPITELÉ ZVOLENÍ NA OBDOBÍ LET 2014 - 2018
město. Chci řešit  i drobné pro-
blémy a starosti obyvatel města, 
více je zapojit  do života ve 
městě – jednoduše dát na jejich 
názory a potřeby, rozpohybovat 
město tak, aby skutečně žilo a 
dýchalo.

a jako „mladý“ dědeček si uží-
vám vnuka Františka. Od roku 
2012 působím v legislativně 
právní komisi Ústeckého kraje. 
Nyní pracuji na částečný úvazek 
jako právník ve veřejné správě 
a dále působím ve Středisku 
ekologické výchovy SEVER. 
V zastupitelstvu se chci zaměřit 
zejména na prosazování trans-
parentní samosprávy. Věřím, 
že budu platným členem našeho 
zastupitelstva a těším se na práci 
v této pro mě zatím nové životní 
roli.

72 let, ženatý, 
dvě děti, absol-
vent pedagogické 
fakulty (obor 
matematika – fy-
zika). V komu-
nální politice od 

r. 2002, v letech 2010 - 2014 za-
stupitel, politik Projektu Zdravé 
město, předseda komise Zdravé 
město. Stálý host Pracovní sku-
piny místní Agendy 21 při Radě 
vlády pro udržitelný rozvoj, je 
předsedou Národní sítě Zdravých 
měst ČR (od r. 2011 dosud) . 
Mezi záliby patří fotografování 
(předseda poroty fotografických 
soutěží a realizace fotografických 
výstav v Litoměřicích), lyžování 
a vysokohorská turistika. 

Mgr. Petr HERMANN
(Sport a zdraví)

kaktusů,  vážná hudba,  historie,  
astronomie,  cestování, atd.  Re-
kreačně hraje volejbal, lyžuje a 
věnuje se  turistice.  Chtěl by 
se věnovat oblasti zdravotnictví,  
nadále rozvíjet kulturu a umění 
a  podporovat obecně všechny  
konstruktivní  návrhy  v  zájmu  
města
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   Budoucnost  kasáren pod 
Radobýlem, která letos v lednu 
bezúplatně převedla armáda 
městu, veřejnost zajímá. Zhruba 
stovka lidí přišla v říjnu do hra-
du diskutovat o využití lokality 
se zástupci města a městským 
architektem Janem Mužíkem. 
   „Jde o  území, které by se mělo 
stát plnohodnotnou součástí 
města, blížit se jeho předměstí 
a zároveň plnit celoměstskou 
funkci,“ shrnul v úvodu měst-
ský architekt. Vidí zde příleži-
tosti  jak pro stavbu rodinných 
domů, tak i menších bytových 
domů. Chybět by neměla ob-
čanská vybavenost, sportoviště, 
místo je i pro administrativní 
zázemí, případně drobnou vý-
robu a služby, které by nabídly 
nové pracovní příležitosti. 
   U několika pracovních stolů 
pak účastníci diskuse hodnotili 
pozitiva a negativa lokality. 
Zmiňovali potřebu zachovat 
již existující sportoviště, cestní 
síť, ale i ráz některých stáva-
jících budov, například bývalé 
jízdárny. Za přínos označili 
blízkost dálničního přivaděče 
a dobrou dostupnost k městské 
infrastruktuře. Připomněli i 
historický odkaz místa, potře-
bu startovacích bytů pro mladé 
nebo sociálně slabé rodiny a 
s ohledem na stárnoucí populaci 
i budoucí potřebu dalšího domu 
pro seniory. Lokalita by dle dis-

kutujících měla mít maximální 
množství zeleně, oddychové 
zóny  a veřejně přístupné spor-
tovní areály.  
   Naopak by zde nechtěli 
satelit bez občanské vybave-
nosti. Jako problém žádající si 
řešení vidí napojení lokality na 
most generála Chábery, špatný 
technický stav objektů, z nichž 
některé bude nutno demolovat, 
nebo možné ekologické zátěže 
území po vojenském autoparku. 
Upozornili i na riziko dalšího 
dopravního zatížení Plešivecké 
ulice a potřebu otevření celého 
areálu veřejnosti. 
    Diskuse s veřejností byla po-
řádána v rámci projektu Místní 

implementace strategického 
řízení v Litoměřicích, financo-
vaného z Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost a z 
rozpočtu města.
   Závěry z diskuze byly předá-
ny architektům přihlášeným do 
ideové soutěže o návrh na revi-
talizaci území bývalých kasáren 
pod Radobýlem. Její výsledky 
by měly být známy na konci 
ledna příštího roku. „Předložené 
návrhy pak budeme občanům 
prezentovat v rámci výstavy a 
diskuze s veřejností a autory 
návrhů,“ uvedla Dana Svobodo-
vá z odboru územního rozvoje 
městského úřadu.               

Eva Břeňová

OSUD KASÁREN POD RADOBÝLEM
NENÍ OBYVATELŮM LHOSTEJNÝ

U několika pracovních stolů v konferenčním sále hradu lidé sepiso-
vali pozitiva a negativa projednávané lokality.    Foto Eva Břeňová 

   Litoměřice nejsou zadlu-
ženy.  Vyplývá to z výkazů 
zveřejněných nejen na 
webových stránkách města, 
ale i Ministerstva financí. 
V kapitole dluhové služby 
je k 30.6. 2014 v případě 
Litoměřic uvedena nula. Tvr-
zení je dohledatelné na http:
//monitor.statnipokladna.cz/
2014/obce/detail/00263958.  
   Přesto se však Litoměřice 
mezi osm měst s nulovým 
dluhem nedostalo. Mezi 
osmdesáti největšími městy 
v České republice se ocitly 
sice na prvním místě, ale 
mezi těmi, které jsou nejmé-
ně zadlužené. Na konci roku 
totiž připadl na jednoho oby-
vatele Litoměřic dluh ve výši 
2 koruny a 50 haléřů. „Do-
bíhá totiž úvěr bez navýšení 
na nákup služebního vozidla 
městské policie,“ vysvětlila 
vedoucí ekonomického od-
boru městského úřadu Iveta 
Zalabáková. K 30. červnu 
dosahovala dlužná částka 
výše 32 tisíc korun a uhra-
zena bude do konce letošního 
roku. O dobrém hospodaření 
svědčí fakt, že město má 
našetřeno zhruba 70 mi-
lionů korun, které mohou 
být v následujících letech 
použity k dalšímu rozvoji. 
Za Litoměřicemi následuje 
Prostějov s průměrným dlu-
hem 25,3 koruny na osobu a 
Jindřichův Hradec (27 Kč). 
  „Domnívám se, že s ohle-
dem na množství finančně 
a stavebně náročných akcí 
realizovaných z dotací jde 
o výborný výsledek, který 
potvrzuje slova, že se město 
chová jako řádný hospodář,“ 
uvedl starosta Litoměřic La-
dislav Chlupáč.            (eva)

MĚSTO NENÍ 
ZADLUŽENO

   Bývalý armádní objekt viditelný z ulice Česko-
lipská je na prodej. Město jej chce prodat formou 
veřejné licitace, kdy nejnižší vyvolávací cena byla 
stanovena na 4 miliony korun. S vítězem licitace  
uzavře kupní smlouvu, přičemž celá částka bude 
splatná před podpisem smlouvy. Radní tedy dopo-
ručili zvolit stejný postup jako při prodeji staveb-
ních parcel na Miřejovické stráni.
      „Termín licitace je stanoven na 10. prosince,“ 
informovala Lenka Jindřichová, pracovnice ma-
jetkového odboru městského úřadu, kde si také 
lze domluvit prohlídku objektu.  
       Nemovitost s pozemkem o celkové výměře 
600 metrů čtverečních se město pokoušelo prodat 
již jednou, a to za 5 milionů korun, přičemž zna-
lecký odhad byl ještě o milion vyšší. Zájemce se 
však nenašel. 
   V případě kasáren Jiřího z Poděbrad jde o druhý 
objekt, který se město pokouší v souladu s usne-
sením z roku 2008 prodat. První získala střední 

škola Pohoda.  Prodej není v rozporu se záměry 
rozvoje města, ani v rozporu s platnou územně 
plánovací dokumentací. Nemovitosti jsou zahr-
nuty do plochy s funkčním využitím pro veřejnou 
vybavenost.                                                    (eva)

ARMÁDNÍ OBJEKT JE NA PRODEJ

  Blokovou pokutou vyřešili 
městští strážníci porušení naří-
zení rady města  zakazující  po-
domní prodej.  Dne 7. listopadu 
byl na tísňovou linku městské 
policie oznámen podomní pro-
dej v ulici Alfonse Muchy. Hlíd-
ka na místě zjistila tři obchodní 
zástupce, kteří nabízeli údajně 
levnější energii.                 (eva)

ZA PODOMNÍ PRODEJ 
DOSTALI POKUTU
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   Ústecký kraj poskytne litomě-
řické nemocnici  neinvestiční 
dotaci. S cílem zvýšit komfort 
pacientů při poskytování akut-
ní lůžkové péče uvolnil pro 
nemocnice na území kraje 5 
miliónů korun na nákup nových 
elektricky polohovatelných lů-
žek, včetně příslušenství. 
   Litoměřické nemocnici bylo 
schváleno více než půl miliónu 
korun, co pokryje nákup cca 12 
lůžek s matracemi a nočními 
stolky s jídelní deskou. „Dotaci 
doplníme vlastními prostředky 
tak, abychom mohli nakoupit 30 
nových lůžek s příslušenstvím a 
vybavit jimi celou stanici B in-
terního oddělení,“ uvedl předse-
da správní rady nemocnice Ra-
dek Lončák.                         (nk)

LŮŽKY VYBAVÍ
STANICI INTERNY

NOVÁ SANITKA.  Nemocnice má od října novou sanit-
ku. VW Transporter, který je po dvouleté přestávce dalším 
přírůstkem do vozového parku nemocnice, nahradí jednu ze 
starších sanitek. Výbava splňuje všechny nároky současného 
standardu stávajících sanitek dopravní zdravotní služby lito-
měřické nemocnice. Významnějším vylepšením je dodávka 
technologicky modernějšího infarktového křesla.  Nákup si 
vyžádal investici ve výši 1,212 miliónu korun, z čehož milion 
korun přispělo město.  Výhody nového vozu předvedl před-
sedovi správní rady nemocnice Radku Lončákovi, starostovi 
Chlupáčovi a místostarostovi Červínovi.    Foto Eva Břeňová

REHABILITACE 
LIDI ZAUJALA

   Akreditace opravňující ke specializačnímu vzdělávání v oboru 
klinická psychologie byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena 
litoměřické nemocnici. Umožňuje specializační vzdělávání v oboru 
klinické psychologie od 1. listopadu 2014 a má platnost na dobu 5 let.  
Poté bude nutno získaný statut znovu obhájit. 
   Litoměřická nemocnice získala již v minulosti akreditace pro spe-
cializační vzdělávání pro obory: radiologie a zobrazovací metody, 
vnitřní lékařství, anestezie a intenzivní medicína, gynekologie a 
porodnictví, chirurgie, ortopedie, neurologie, urologie, rehabilitační 
a fyzikální medicína, traumatologie, dětské lékařství, všeobecné a 
praktické lékařství a otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.  

Naděžda Křečková

  Úsporu času, energie a přede-
vším surovin představuje nový 
konvektomat, který slouží od 
října na oddělení stravovacích 
služeb. Přístroj za 600 tisíc 
korun, plně digitalizovaný a 
ovládaný pouze dotykovým dis-
plejem, nahradil starý konvekto-
mat, který po 18 letech provozu 
vypověděl službu.               (nk) 

   Nákupem devíti lůžek in-
tenzivní péče bude završena 
obměna lůžkového vybavení na 
oddělení mezioborové jednotky 
intenzivní péče. 
      Náklady na tuto akci jsou 
vyčísleny částkou 900 tisíc ko-
run. Uhrazena bude z rozpočtu 
nemocnice. 
     Správní rada se pro tento krok 
rozhodla s cílem dokompletovat 
vybavení oddělení jako celku. 
     Investice do nových lůžek na 
MOJIP totiž doplní nákup lůžek, 
která sem byla pořízena z dota-
ce Integrovaného operačního 
programu v průběhu letošního 
září.                                     (nk) 

VYBAVENÍ MOJIP
BUDE KOMPLETNÍ

KONVEKTOMAT
PŘINESE ÚSPORU

K AKREDITACÍM PŘIBYLA
KLINICKÁ PSYCHOLOGIE 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ SE DAŘÍ STABILIZOVAT

   „Jak vidíme sebe a svět“ je 
název nové výstavy fotografií, 
která je od 3. listopadu k vidění 
ve fotogalerii v hale litomě-
řické nemocnice. Své práce 
různých žánrů zde až do konce 
roku vystavují studenti oboru 
Grafický design Střední školy a 
Mateřské školy, o.p.s. Litomě-
řice.                                    (nk)

HALU OŽIVIL POHLED
STUDENTŮ NA ŽIVOT

   Již půl roku uplynulo od jmenování 
nového primáře chirurgického oddělení 
Městské nemocnice v Litoměřicích. Tím je 
od dubna MUDr. Libor Dostál, lékař lito-
měřické chirurgie s dlouholetou zkušeností 
práce v krajském traumacentru v Ústí nad 
Labem. 
   Vzhledem k tomu, že Libor Dostál byl 
uveden do funkce primáře oddělení v ob-
dobí, kdy se na pracovišti v předchozích 
pěti letech vystřídali dva primáři, bylo jeho 
hlavním cílem oddělení stabilizovat. „Oba 
moji předchůdci odešli za lepší nabídkou 
do zahraničí. Je to problém, který se dotýká 
celé republiky,“ vysvětlil primář chirurgie. 
   Jak dále naznačil, personální situaci na 
oddělení se mu daří i přes tento negativní 
celorepublikový trend stabilizovat. „Evi-

duji si všechny zájemce o práci lékaře na 
našem oddělení. V případě potřeby je mů-
žeme oslovit s nabídkou,“ prozradil Dostál 
a doplnil, že v posledních týdnech se navíc 
snaží na oddělení navýšit počet zkušených 
lékařů s erudicí především v oblasti břišní 
chirurgie a traumatologie. Více možností 
pro posílení traumatologie vidí také v reor-
ganizaci práce a ve využití rezerv v mezio-
borové spolupráci.
   Litoměřická chirurgie rozhodně má 
lékařům, ale i pacientům co nabídnout. 
Chirurgie i traumatologie jsou již několik 
let Ministerstvem zdravotnictví ČR akre-
ditovány pro specializační vzdělávání, což 
zvyšuje zájem o práci na oddělení, ale také 
šetří nemalé prostředky. „Mladé lékaře ne-
musíme vysílat na stáže, ale vzdělávají se 

přímo u nás,“ vysvětlil primář, který navíc 
svou osobou garantuje úzkou spolupráci 
s Traumacentrem ústecké Masarykovy ne-
mocnice a Vyšší odbornou zdravotnickou 
školou v Ústí nad Labem, kde již několik 
let vyučuje. Ministrem zdravotnictví byl 
navíc jmenován pro atestační zkoušky 
v Brně, kde se spoluúčastní při atestaci 
zdravotních sester z nemocnic Ústeckého 
kraje.
   Další předností litoměřické chirurgie je 
vybavení pracoviště v souladu s moderní-
mi trendy. Díky dotaci z ROP Severozápad 
byly do nemocnice letos nakoupeny nové 
moderní přístroje, v nejbližší době navíc 
projdou rekonstrukcí zdejší operační sály. 

Naděžda Křečková, oddělení  
marketingu, vnitřního auditu a kvality

   Několik desítek zájemců si v 
říjnu přišlo u příležitosti dva-
ceti let provozu prohlédnout 
rehabilitační oddělení litomě-
řické nemocnice. 
  Během dne otevřených dveří 
byly přítomným také předsta-
veny nové přístroje pořízené na 
oddělení v rámci Integrované-
ho operačního programu. 
    Díky tomuto dotačnímu titu-
lu bylo v letošním roce odděle-
ní vybaveno přístroji v celkové 
hodnotě přes osm milionů ko-
run.                                     (nk) 
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    Svou práci ve prospěch ve-
řejnosti vykonávají dlouhé roky, 
profesionálně a s pokorou.  Nyní 
za ni získali uznání.  V obřadní 
síni radnice totiž starosta La-
dislav Chlupáč předal 8. Října 
sošky Aloise Klára osmi osob-
nostem, které dlouhodobě svou 
prací přispívají ke zkvalitnění 
a rozvoji zdravotní a sociální 
oblasti. 
   Za přínos městu v oblasti 
zdravotnictví sošku v podobě 
anděla vytvořeného v chráněné 
dílně Diakonie získala Marta 
Ševicová. Vrchní sestra centrál-
ních operačních sálů litoměřické 
nemocnice zde pracuje od roku 
1971 doposud. Od roku 1973 

jako zdravotní sestra působí  
v tomtéž zdravotnickém zařízení 
i Růžena Hanusková. „Děkujeme 
nejen vám, ale všem obětavým 
zdravotním sestrám, které pečují 
celý profesní život o druhé a ne 
vždy se jim společnost umí za 
náročnou práci odvděčit,“ uvedl 
starosta Ladislav Chlupáč. 
   Třetí oceněnou byla členka 
komise Zdravého města a Místní 
agendy 21 Alena Kuldová, která 
dlouhé roky aktivně připravuje 
preventivní programy v oblasti 
zdraví nejen pro školy, ale i pro 
další skupiny občanů. Podílí se 
na rozvíjení spolupráce s ne-
mocnicí, ale i privátními lékaři, 
organizuje návštěvy studentů na 

odděleních nemocnice, spolu-
pracuje se Státním zdravotním 
ústavem apod. „Množství aktivit 
odváděných paní Kuldovou ve 
prospěch města je obdivuhod-
ný,“ ocenil její práci starosta.
   Jako první zubní lékařka zís-
kala sošku Jana Víšková. Za 55 
let práce v Litoměřicích poznalo 
její citlivý přístup tisíce klientů 
z regionu. Jejíma rukama však 
neprošli jen pacienti, ale i řada 
začínajících lékařů.  Doktorka 
Víšková ještě stále pracuje. 
Ocenění se dostalo i Josefu 
Jílkovi, který byl nominován 
za dlouholetou lékařskou praxi 
v oblasti chirurgie a za práci 
v představenstvu Okresní lékař-

ské komory. Nyní působí v pri-
vátní ambulanci. 
   Za rozvoj sociální oblasti 
získaly cenu tři osobnosti. Za 
soustavnou práci ve prospěch 
Klubu seniorů ji převzala jeho 
dlouholetá vedoucí Eva Vlady-
ková. Svým aktivním přístupem 
pomáhá nejen při rozvoji jeho 
aktivit, ale spolupracuje s měs-
tem i při zjišťování skutečných 
potřeb seniorů žijících ve městě.   
„Cenu vnímám jako ocenění prá-
ce, které se věnuji od roku 1991. 
Jsem ráda, že si jí město všímá,“ 
uvedla po skončení slavnosti 
Eva Vladyková.
   U složitého budování Hospi-
ce sv. Štěpána v Litoměřicích 
a počátků šíření povědomí o 
hospicové péči stál Pavel Česal, 
který zařízení vedl od roku 2001.  
Ocenění města Litoměřice získal 
ve chvíli, kdy si od loňského 
roku užívá v důchodu zaslouže-
ného odpočinku. 
   Stále aktivní pak zůstává Zde-
něk Bárta, který v roce 1992 stál 
v Litoměřicích u zrodu Diakonie 
Českobratrské církve evange-
lické, jež poskytuje domov  pro 
matky s dětmi nacházející se 
v obtížné životní situaci a za-
jišťuje širokou škálu služeb pro 
osoby s mentálním a zdravotním 
postižením. Pomoc potřebným 
prosazoval i ve vrcholné poli-
tice, nejprve v České národní 
radě, později i jako senátor. 

Eva Břeňová 

OSM OSOBNOSTÍ PŘEVZALO  SOŠKY 
ALOISE KLÁRA ZA PŘÍNOS MĚSTU

Zleva Alena Kuldová, Marta Ševicová, Josef Jílek, Růžena Hanusková, Jana Víšková, Eva Vladyková, 
Pavel Česal, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Renáta Jurková, Zdeněk Bárta a sta-
rosta Ladislav Chlupáč.                                                                                                   Foto Karel Pech

   V sobotu 22. listopadu se v hradu kona-
la výroční konference Česko-německého 
diskusního fóra, jejíž název zněl „Česko-
-německé sousedství: Kultura vzpomínání 
pro budoucnost“. Politici, spisovatelé, od-
borníci, představitelé občanské společnosti 
a další pozvaní hosté se zabývali různými 
aktuálními odstíny historické paměti, kte-
rá má ve vztazích mezi Čechy a Němci i 
v současnosti mimořádně velký význam. 
Konference byla završena nedělním setká-
ním v Památníku Terezín. 
   Předsedové Rady Česko-německého dis-
kusního fóra – bývalý senátor Luděk Sefzig, 
a spolkový ministr Christian Schmidt - se 
pochvalně vyjádřili o stavu česko-němec-
kých vztahů.  Z debat mimo jiné vyplynulo, 
že mezi Čechy a Němci se stále mohou 
objevovat různá tabu či třecí plochy. Ste-

reotypy a selektivní paměť ovšem ztěžují 
vnímání minulosti, a mělo by se k nim proto 
přistupovat společně a otevřeně.
   Účastníci ale o minulosti nediskutovali 
jako o mrtvém procesu, nýbrž jako o něčem, 
čehož se lze stále dotýkat. Na konferenci 
vystoupili i zástupci občanských sdružení, 
kteří se snaží oživovat oblasti dříve obývané 
Němci, třeba opravou sakrálních památek. 
   Diskutující zmínili Česko-německou de-
klaraci z roku 1997, která velkým podílem 
přispěla k nynějším vynikajícím vztahům 
mezi oběma státy. „Zvládli jsme položit 
základy pro vzpomínání na minulost. Teď 
musíme přemýšlet o tom, jak budeme v Ev-
ropě účinněji prosazovat společné zájmy,“ 
uvedl německý předseda Rady Česko-ně-
meckého diskusního fóra, spolkový ministr 
Christian Schmidt. Bývalý předseda Senátu 

Petr Pithart, někdejší státní tajemník spol-
kového ministerstva zahraničí a vyjednavač 
Česko-německé deklarace Peter Hartmann 
společně s bývalým vicepremiérem a hlav-
ním vyjednavačem Česko-německé dekla-
race na české straně Alexandrem Vondrou 
hovořili o aspektech evropské budoucnosti 
Čechů a Němců. Pithart mimo jiné uvedl, že 
těžiště starostí Evropanů se nyní posunuje 
na východ – směrem k Rusku. 
   „Jsem rád, že na můj popud se tato 
významná akce konala v Litoměřicích a 
Terezíně. Nezapomínat na místa společné 
bolestivé paměti nám umožňuje překonávat 
historická traumata a být lepšími partnery 
pro komplikovanou současnost,“ řekl mj. 
Alexandr Vondra, člen Rady Česko-němec-
kého diskusního fóra. 
Veronika Losmanová, Nadace Forum 2000 

HRAD HOSTIL ČESKO – NĚMECKÉ DISKUSNÍ FÓRUM
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KDE MĚSTU CHYBÍ 
KOŠE? DEJTE TIP JIRÁSKOVY SADY: HOTOVO

  Revitalizace Jiráskových 
sadů skončila. Proběhly 
poslední revize, přičemž 27. 
listopadu zástupci města pře-
vzali od dodavatele dokon-
čené dílo, o jehož kolaudaci 
následně požádali. 
   Ačkoliv si park již žije 
vlastním životem, v němž 
nechybí děti na prolézačkách, 
studenti ve studentském altá-
nu nebo senioři na lavičkách, 
oficiálně ještě není vstup 
povolen.  „Například na nově 
založené trávníky je vstup za-
kázán,“ upozornila pracovni-
ce odboru životního prostředí 
městského úřadu Lenka Bro-
žová, která zároveň žádá ve-
řejnost o respektování cedulí. 
Park bude v plném rozsahu 
přístupný po jeho kolaudaci. 

Slavnostní otevření proběhne 
na jaře. 
   Realizační náklady (včetně 
DPH) jsou vyčísleny na 46,6  

milionu korun.  Celkem 25 
milionu korun představuje 
grant, který město získalo od 
Nadace Proměny.          (eva) 

    Stavba nového parku na 
Miřejovické stráni, podpoře-
ná dotací ze Státního fondu 
životního prostředí,  může po-
kračovat.  V červnu totiž byla 
pozastavena poté, co město 
proinvestovalo vlastní prostřed-
ky určené na realizaci projektu, 
nicméně smlouva se SFŽP stále 
podepsána nebyla. A to i přesto, 
že rozhodnutí o udělení dotace 
bylo vydáno, stejně jako byly 
doplněny vyžádané materiály.
   „V tuto chvíli již máme smlou-
vu podepsanou a tedy i jistotu, 
že stavba může pokračovat,“ 
konstatoval místostarosta Vác-
lav Červín. Za peníze města již 
byla dokončena zhruba jedna 

třetina z celkového objemu 
plánovaných prací, která byla 
finančně nejnáročnější. Prove-
deny byly terénní úpravy, osaze-
ny herní prvky, vybudován ovál, 
veřejné osvětlení, vysazeny jsou 
nové stromy. 
  S ohledem na blížící se zimu 
se však stavební práce rozeběh-
nou naplno zřejmě až na jaře. 
Kolaudace parku by v takovém 
případě proběhla pravděpodob-
ně na podzim. 
   Na výstavbu nového parku 
získalo město od SFŽP dotaci 
ve výši 2,4 milionu korun. Cel-
kové  náklady jsou vyčísleny na 
téměř 8 milionů korun (včetně 
DPH).                                (eva)

     PRÁCE NA NOVÉM PARKU   
MOHOU POKRAČOVAT

   Nedostatek odpadkových košů 
a  poškozování stávajících je 
problémem, na který upozor-
ňovali účastníci letošního dis-
kusního fóra Desatero problémů 
–  řešme je společně. Koše 
jsou každoročně doplňovány a 
v  příštím roce město plánuje 
rozmístit dalších 25 nádob.  
Spolurozhodovat o jejich umís-
tění mohou i občané. Návrhy lze 
zasílat do konce letošního roku  
na e-mail: tereza.kalinova@lito-
merice.cz.                             (rv)

   Svoz bioodpadu ze sběrných nádob, který pro občany ve vy-
braných lokalitách zajišťuje město prostřednictvím svozové firmy 
BEC odpady, byl 25. listopadu ukončen. Nyní lze odkládat odpad 
ze zeleně, stejně jako v průběhu celého roku, na sběrném dvoře 
v Nerudově ulici. O harmonogramu svozu bioodpadu v roce 2015 
budou občané včas informováni prostřednictvím webových stránek 
města a zpravodaje.
   Zároveň byl pro letošek ukončen výdej velkoobjemových vaků na 
biologicky rozložitelný odpad, jejichž svoz zajišťují technické služ-
by. Svoz již vydaných vaků bude ukončen 15. prosince. „Žádáme 
občany, kteří mají velkoobjemový vak zapůjčený a již ho do ukonče-
ní letošního svozu nevyužijí, aby jej vrátili na vrátnici Technických 
služeb města,“ vyzývá Lucie Egrešiová, pracovnice odboru životní-
ho prostředí městského úřadu.                                                   (eva) 

SVOZ BYL UKONČEN
   V prosinci bude zahájen oddělený sběr kovových odpadů. Šedivé 
kontejnery ve tvaru zvonu, do kterých lze kovový odpad vhazovat, 
naleznou občané na deseti místech města. „Do těchto nádob lze 
odkládat konzervy, kovové obaly, alobal, víčka od jogurtů a dalších 
mléčných výrobků, plechovky od nápojů apod. Větší kusy kovo-
vých odpadů, které neprojdou otvorem kontejneru, lze odevzdávat 
zdarma na sběrném dvoře v Nerudově ulici,“ upozornila Lucie 
Egrešiová z odboru životního prostředí městského úřadu.  
   Stanoviště s kontejnery na kovový odpad naleznete v ulicích 
Dukelská, Jiřího z Poděbrad, křižovatka ulice Havlíčkova a Nezva-
lova, křižovatka ulice Nerudova a Sokolovská, Ladova, Seifertova, 
Stránského – u autobusové zastávky, Topolčianská u ZŠ, U Kaplič-
ky a Vojtěšská.                                                                           (eva)

SEPAROVAT LZE TAKÉ 
KOVOVÉ ODPADY

   Třídění odpadů je jediná cesta 
jak ušetřit a nevytvořit z našeho 
okolí jednu velkou skládku. 
Takto na Mírovém náměstí 
apelovalo na obyvatele město 
pomocí výstavy, na níž lidé 
viděli 300 kilogramů vážící 
balík slisovaných fólií, který 
Litoměřičané vyprodukují za 
zhruba tři dny, stejně těžký balík 
slisovaných tetrapaků nebo 34 
balíků slisovaných PET lahví, 
přičemž každý z nich váží 60 
kilogramů. 
   Město za vytříděné množství 
odpadu získává od společnosti 
EKO-KOM finanční odměnu. 
Naopak za svoz a uložení směs-
ného komunálního odpadu pou-
ze platí.                              (eva)

TŘÍDĚNÍ JE CESTA
JAK LZE UŠETŘIT

   V sobotu 22. listopadu proběhl 
v ČR 2. ročník Národní potravi-
nové sbírky. Na Litoměřicku se 
do sbírky zapojily čtyři obcho-
dy, konkrétně v Litoměřicích 
Penny market a DM drogerie.
   „Lidé darovali na charitativní 
účely 1 122 kg trvanlivých po-
travin,“ říká Radka Hrušková, 
ředitelka Potravinové banky 
v Ústeckém kraji, která sídlí 
v Litoměřicích od roku 2011. 
   Potraviny jsou určeny  klien-
tům Naděje Litoměřice, Roud-
nice n. L. a Farní charity Roud-
nice n.L. Svou cestu tak najdou 
k lidem bez domova, k matkám 
samoživitelkám, obyvatelům 
azylových domů a klientům níz-
koprahových zařízení.          (rh)

POTRAVINOVÁ 
SBÍRKA ZAUJALA

Architekt Zdeněk Sendler (vpravo), autor nové podoby Jirásko-
vých sadů, při diskusi s lidmi, kteří se na začátku října zúčastnili 
procházky parkem.                                           Foto Eva Břeňová 
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STAROSTOVI DALI
HASIČI MEDAILI

   Slova plná díků, hrdosti, po-
kory, dojetí i slibů zazněla 23. 
října v hlavním sále Trojského 
zámku v Praze. U příležitosti 
výročí Dne vzniku samostatné-
ho československého státu zde 
ministr vnitra Milan Chovanec a 
generální ředitel Hasičského zá-
chranného sboru ČR  Drahoslav 
Ryba udělili medaile a plakety 
HZS ČR profesionálním hasi-
čům a občanům, kteří zachránili 
lidské životy nebo svojí prací 
přispěli k zajištění bezpečnosti 
České republiky.
   Generál Ryba dále předal 12 
medailí HZS ČR Za zásluhy 
o bezpečnost a 28 Čestných 
medailí HZS ČR. Tu převzal 
i starosta Litoměřic Ladislav 
Chlupáč za to, že příkladně 
spolupracuje s HZS ČR při ře-
šení krizových situací a také se 
podílí na rozvoji hasičských his-
torických tradic.   (Zdroj: 112) 

   Přesně v 11 hodin a 10 minut přeletěly 31. října nad hřbitovem 
ve výšce zhruba 500 metrů dvě nadzvukové stíhačky Gripen.  Letci 
z 211. taktické letky v Čáslavi tak uctili památku svého čestného 
velitele, generála letectva Františka Chábery.  Učinili tak společně 
s vedením radnice a pozůstalými a přáteli hrdiny, který ve II. svě-
tové válce bojoval za svou vlast. Místo slov díků se dočkal žaláře a 
dlouhodobé perzekuce ze strany komunistického režimu. Rehabili-
tován byl až po sametové revoluci.
   „Vážíme si ho jako  válečného hrdiny  i jako člověka, který  mnohé 
z nás, včetně mě, provázel od počátků létání na malých letadlech, až 
po vojenskou kariéru,“  uvedl  kapitán Michal Černý.  „Kdo nectí 
historii, nectí sám sebe,“  dodal  zástupce velitele čáslavské letky 
major Pavel Pavlík chvíli před tím, než položil na hrob věnec s ná-
pisem „Nezapomeneme – piloti 211. taktické letky“.
  Dne 26. října uplynulo již 15 let, co nás František Chábera, čestný 
občan města Litoměřice,  opustil.                                              (eva)

UCTILI PAMÁTKU GENERÁLA

Major Pavel Pavlík, zástupce velitele čáslavské letky, u generálova 
hrobu.                                                                   Foto: Eva Břeňová

   K založení v České republice první Asoci-
ace energetických manažerů došlo 24. října 
v konferenčním sále hradu. Stalo se tak 
v průběhu druhého dne mezinárodní ener-
getické konference „Energie (pro)města 21. 
století“, která zde probíhala za účasti necelé 
stovky zástupců měst, obcí, firem, Státního 
fondu životního prostředí, Ministerstva ži-
votního prostředí a Energie Cities.  
   Konferenci organizovalo město Litomě-
řice, které se dlouhodobě věnuje udržitelné 
energetice a činí konkrétní kroky vedoucí 
k větší energetické nezávislosti. „V ener-
getice totiž vidíme strategickou oblast roz-
voje,“ zdůraznil Ladislav Chlupáč, starosta 
města,  které ve spolupráci s Akademií věd, 
Univerzitou Karlovou, Technickou univer-
zitou Liberec a Českou geologickou služ-
bou pracuje na realizaci v České republice 
pilotního geotermálního projektu. Kromě 

toho podniká řadu kroků vedoucích k ener-
getickým úsporám, které od roku 2012 do-
sáhly zhruba 7,5 milionu korun.
   „Jsme si vědomi indikativních cílů vytýče-
ných Evropskou unií pro rok 2020 až 2030 
v oblasti úspor energie, využití obnovitel-
ných zdrojů a snížení emisí skleníkových 
plynů. Tyto cíle podporujeme,“ odůvodnil 
energetický manažer města Jaroslav Klusák 
založení odborné platformy, kterou je již 
zmiňovaná Asociace energetických mana-
žerů měst a obcí. 
   Zakládajícími členy se staly kromě Lito-
měřic i města Chrudim, Kopřivnice a měst-
ská část Brno – Nový Lískovec.  „Členům 
můžeme nabídnout naše zkušenosti v ob-
lasti udržitelné energetiky a zároveň se rádi 
přiučíme. Chceme tak aktivně podporovat 
dlouhodobou energetickou nezávislost měst 
a obcí nejen v ČR, ale i na evropské úrov-

ni,“ uvedl například starosta Chrudimi Petr 
Řezníček. 
   Starostka místní části Brno – Nový Lís-
kovec Jana Drápalová přidala konkrétní 
příklad dobré praxe. „Renovací panelo-
vých domů v nízkoenergetickém standardu 
jsme dosáhli o 70 procent nižších výdajů 
na energie oproti běžné výstavbě,“ uvedla 
starostka. 
    Místostarosta města Modřice zase prezen-
toval pasivní dům pro seniory, který má až 
o 90% nižší energetickou náročnost než kla-
sické domy tohoto typu, přičemž náklady na 
stavbu jsou srovnatelné.  
   Neméně zajímavé bylo vystoupení Pau-
la Isbella, energetického manažera města 
Bristol, které se snaží energii samo vyrábět 
prostřednictvím větrných elektráren a foto-
voltaiky a za příznivé ceny prodávat svým 
občanům a organizacím.                      (eva)

LITOMĚŘICE INICIOVALY ZALOŽENÍ ASOCIACE 

    Nový zametací vůz BROK-
SL40  za 3,3 milionu korun 
pomáhá již několik dní zvyšovat 
čistotu města. Na snímku ho vidí-
me při úklidu Jiráskových sadů. 
Jeho výhodou je pravostranné 
řízení výhodné pro řidiče, který 
ve zpětném zrcátku vidí přímo 
na zametací koště. Vozidlo dále 
disponuje zásobníkem na vodu 
a nádrží na smetky. Nový vůz 
rozšířil vozový park TS určený 
na údržbu chodníků a komuni-
kací. Zahrnuje dále velké IVE-
CO určené na údržbu hlavních 
komunikací, multikáru a Holder, 
jehož parametry umožňují i úklid 
velmi úzkých chodníků, a v ne-
poslední řadě i Avii, která kromě 
jiného vysává také kanálové 
vpustě.                                 (eva)

  Technické služby města jsou 
na zimu připraveny. Pracovníci 
mají již vozidla přestrojená na 
zimní údržbu. Posypový materi-
ál však letos kupovat nemuseli. 
Od loňska, kdy byla zima ne-
zvykle mírná, totiž ve skladech 
zbylo 40 tun písku a stejné 
množství intertního materiálu, 
který je míchán se solí. I té je 
dostatek.                             (eva)

   Až pětitisícová pokuta může 
být v přestupkovém řízení ulo-
žena ženě, která v ulici Krupka 
založila černou skládku tím, že 
zde shromažďovala starý náby-
tek, ošacení, papírové kartony a 
další podobný odpad. Původce 
hromady odpadků se podařilo 
zjistit místním šetřením, které  
provedli strážníci městské poli-
cie poté, co místo zdokumento-

vali a dále se událostí zabývali. 
 „Kdo neoprávněně založí 
skládku nebo odkládá odpadky 
nebo odpady mimo vyhrazená 
místa, dopouští se přestupku,“ 
upozorňuje velitel městské po-
licie Ivan Králik. 62letou ženu 
strážníci vyzvali, aby místo 
okamžitě uklidila. Jak při ná-
sledné kontrole zjistili, učinila 
tak.                                     (eva)

PŮVODCE SKLÁDKY ZAJISTILI STRÁŽNÍCI

TECHNICKÉ SLUŽBY
ZIMA NEPŘEKVAPÍ

ZAKOUPILI NOVÝ 
ZAMETACÍ VŮZ 

   Jednu ze dvou kašen na Mí-
rovém náměstí chrání přes zimu 
dřevěné bednění.  Na jaře totiž 
byla osazena olověnou vanou, 
která  má zabránit průsakům 
vody, drolení pískovce a násled-
nému zanášení čerpadel.  Poté, co 
byla kašna vypuštěna, bylo nutné 
ochránit olověnou vanu před po-
škozením.  V příštím roce bude 
takto upravena i druhá historická 
kašna na náměstí.                (eva)

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
CHRÁNÍ KAŠNU
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PROSINEC:
Oldřich Hamera / VÝSTAVA
Máchův Máj v monotypech Ol-
dřicha Hamery
2. 12. v 18 hod. AUSTRÁLIE 
- příběh původních obyvatel 
/příběhy světa. Přednáší Jana 
Štefaniková. Vstupné 30 Kč 
3. 12.  v 18 hod. Pavel Brycz 
/autorský večer. Vyprávění o 
nové autorově knize „Muž bez 
ženy není člověk“. 
5. 12. v 16.50 hod. Andělské 
hlasy v knihovně. Překvapení.
5. 12. v 17 hod. Jakub Praibiš 
/autorský večer. Křest knihy 
Zadním vchodem.
6. 12.  9 – 11 hod. Workshop/ 
Výroba žonglovacích míčků a 
jednoduché žonglování. Vhod-
né pro děti (od 6 let), rodiče i 
prarodiče. Rezervace nutná.
10. 12. v 18 hod. Křesťanství/ 
světová náboženství. Přednáší  
Lenka Doležalová.
12. 12. v 17 hod. Svatá Lucie 
noci upije a dne nepřidá/
tradice. Dobrodružná cesta  
městem. Pro děti od 6 let. Trasa 
není vhodná pro kočárky.
13. 12.  9 - 12 hod. Drátování 
rybiček/výtvarný workshop  
pro děti od 10 let. 
16. 12.   14 – 17 hod. Tvořivý 
bazárek Šperkovnice/tradice. 
17. 12.   16 hod. Vánoční besíd-
ka (nejen) pro seniory. 

DĚTEM
1. 11. – 30. 12.
sv. Martin a sv. Lucie/ Interne-
tová soutěž o českých tradicích. 
Otázky na: detske.knihovnalito-
merice.cz
3. 12. 14 – 17 hod.
Výtvarné hrátky s Mikulá-
šem, čertem i andělem. Tvo-
řivé a soutěžní odpoledne pro 
mladší děti.

SENIORŮM:
ZÁKLADNÍ KURZ
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Každé pondělí od 9.30 -11.00 h.
ANGLIČTINA PRO 
SENIORY. Každé úterý.
KDYŽ TVOŘÍ SENIOŘI/ 
klub tvůrčího psaní. Každé úte-
rý od 15.00 – 16.30 h.
DOPOLEDNÍ KLUB AKTIV-
NÍHO STÁŘÍ
Každý pátek od 9.00 – 11.00 h.
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRA-
VÝ DUCH. 2. 12. v 15.30 hod.

KNIHOVNA ZVE

   Vedení  radnice vyslyšelo přá-
ní obyvatel a nechalo v knihov-
ně vybudovat výtah.  Díky tomu 
jsou pro hůře pohyblivé občany, 
seniory  i maminky s kočárky 
snadno dostupné také prostory 
v patrech.  Jako první se 6. října 
novým výtahem, jehož instala-
ce a stavební úpravy stály 1,9 
milionu korun, svezli senioři a 
vedení radnice.
   „Vedení města za tento po-
čin děkujeme.  Myslím, že 
jde o pěkné zahájení Týdne 
knihoven,“  konstatoval ředitel 
knihovny Karel Tománek. Sta-
rosta Chlupáč poté připomněl, 
že radnice činí systematické 
kroky vedoucí k bezbariérovos-
ti veřejných míst. „Musí ale být 

uvážené, zohledňující požadav-
ky památkářů. Jsme totiž histo-
rické město,“ upozornil starosta 
s tím, že byla vydána nová mapa 
bezbariérových míst. 
    Malé slavnosti v knihovně 
byli přítomni i senioři. O tom, 
že jsou v Litoměřicích opravdu 
aktivní, dokazuje i ocenění Na-
dace Charty 77 / Konta Bariéry, 
které letos získal za svou práci 
Spolek LiPen. Jeho členové 
se schází v klubech knihovny 
pravidelně už čtvrtým rokem. 
Cenu předal zástupkyni spolku 
primátor hlavního města Prahy 
Tomáš Hudeček. Spolek LiPen 
se společně s pražským Klubem 
seniorů Průhon umístil na dru-
hém místě.             Eva Břeňová

VÝTAH UŽ SLOUŽÍ KNIHOVNĚ

Jedním z prvních, kdo se svezli 
výtahem, byl ředitel knihovny 
Tománek a lektorka Helena Učí-
ková Lendacká.                  (eva)

SLAVOJ OTEVŘEL KURTY

   Město Litoměřice postupovalo v souladu se 
zákonem, když doporučeně prostřednictvím 
České pošty zaslalo přípravnému výboru pro 
konání referenda petiční archy s žádostí o od-
stranění nedostatků.  Rozhodl tak  Krajský soud 
v Ústí nad Labem.  Přípravný výbor pro konání 
referenda ve městě Litoměřice tak se svou stíž-
ností neuspěl. Což ve svém důsledku znamená, 
že město Litoměřice  nepodniká kroky k vyhlá-
šení referenda. 
   Návrh na vyhlášení místního referenda k ploš-
nému zákazu hazardu obdržel Městský úřad 
v Litoměřicích 9. července. V petičních arších 
se objevilo 2184 podpisů údajně oprávněných 
litoměřických voličů. Uznáno však bylo 1678 
podpisů a potřeba k vyhlášení referenda jich 
bylo 1932.  
    „Podrobnějším zkoumáním jsme totiž objevili 
závažné nedostatky na podpisových arších,“ vy-

světlil tajemník městského úřadu Karel Chova-
nec. Chybovost přesáhla 23%, na základě čehož 
městský úřad v souladu se zákonem o místním 
referendu vrátil návrh na vyhlášení referenda i 
s přílohami, a to s žádostí o odstranění nedostat-
ků v zákonem stanovené lhůtě.
   „Vzhledem k tomu, že dokument výzvy 
k odstranění nedostatků neumožňoval odeslání 
prostřednictvím datové schránky (velké množ-
ství podpisových archů), byl dokument odeslán 
doporučeně poštou,“ dodal vedoucí správního 
odboru městského úřadu Jaroslav Lachman. 
   Radní, ani zastupitelé města tak o petici, jejíž 
nedostatky nebyly odstraněny, nejednali. Již 
na počátku roku však přijali vyhlášku, která 
zpřísňuje a reguluje provoz výherních hracích 
automatů ve městě s tím, že další provozovny 
tohoto typu již v Litoměřicích nevzniknou.                      

(eva)

SOUD OZNAČIL POSTUP MĚSTA ZA SPRÁVNÝ 

PRVNÍ SPORTOVNÍ 
JARMARK NEZKLAMAL

  Vedení TJ Slavoj představilo v 
říjnu dva tenisové kurty v areá- 
lu Střeleckého ostrova, které 
prošly popovodňovou obnovou. 
Slavoj tak zde provozuje sedm 
plně funkčních kurtů.
   „Dva právě otevřené kurty  
jsou opraveny tak, aby odolaly 
případné další povodni,“ upo-
zornil manažer Slavoje Eduard 
Šíf. Spodní, dvaceticentimetro-
vá vrstva je totiž z pórovitého 
betonu, kterým voda může 
volně protékat. Další vrstva 
je z „gumoasfaltu“.  Voda by 
tedy v případě záplavy spláchla 
pouze třímilimetrovou vrstvu 
antuky. Kromě odolnosti je vý-
hodou nového povrchu i to, že 
výrazně prodlužuje hrací sezó-

nu.  „Oprava dvou kurtů v zadní 
části u Labe, které budou vyu-
žívat především děti, nás vyšla 
na 2,5 milionu korun. Polovinu 
jsme hradili z vlastních zdrojů, 
druhou poskytlo město, které-
mu tímto za pomoc děkujeme,“ 
uvedla předsedkyně TJ Slavoj 
Lucie Dvořáková.  
   Současně došlo i k dořešení 
majetkoprávních vztahů souvi-
sejících se směnnou smlouvou 
z roku 2010. Týkala se letního 
koupaliště a jeho převodu za 
úplatu z majetku Slavoje do 
majetku města.  Učiněn byl i 
poslední krok, kterým Slavoj 
bezúplatně převedl do majetku 
města byt využívaný správcem 
koupaliště.                         (eva)

    Třicet sportovních oddílů se 
v sobotu 4. října prezentovalo 
na hřišti Základní školy v Hav-
líčkově ulici. Uskutečnil se zde 
první „Sportovní jarmark“, je-
hož cílem bylo poskytnout dě-
tem a jejich rodičům informace 
o náplni a náročnosti tréninků, 
prezentovat jednotlivé sporty 
a pochlubit se dosaženými 
úspěchy.  Zároveň pomohla 
rodičům a jejich dětem v roz-
hodování, jaký sport je pro 
ně k pravidelnému sportování 
nejlepší. 
   V příštím roce bude akce 
obohacena dle organizátorů o 
burzu sportovního oblečení a 
vybavení.                         (eva)

www.knihovnalitomerice.cz
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DDM ROZMARÝN

4. 12. MIKULÁŠSKÁ NA-
DÍLKA Od 16,30 na zahradě 
Rozmarýnu. Rezervace vstupe-
nek, kvůli omezenému počtu od 
18. listopadu.  Cena pro děti 50 
Kč, pro dospělé 30 Kč.

6. 12.  KERAMICKÁ DÍLNA 
(9 -12 hod.). Nejen že si při 
sobotních setkáních odpoči-
nete, ale také rozvinete svoji 
představivost, vytvoříte si milé 
keramické výrobky, které Vám 
zkrášlí domov či zahradu, nebo 
si vytvoříte dárek pro své blízké. 
Cena: 100 Kč/hod. pro dospělé, 
děti 50 Kč za výrobek.

9. 12. - 11. 12. VÁNOČNÍ 
JARMARK (9 - 12 a 13 - 15 
hod.). Vánoční atmosféru  zpří-
jemní umělkyně lidové tvorby 
výrobou různých vánočních 
dekorací, které si je možno 
také zakoupit. Jarmark bude 
obohacen pracemi dětí z vyhlá-
šené soutěže „Vánoční věnce.“ 
Děti 5 Kč a dospělí 10 Kč.

12. 12. VEČERNÍ ADVENT-
NÍ DÝCHÁNEK PRO DĚTI 
I JEJICH RODINU (17 - 20 
hod). Přijďte se vánočně naladit 
a vyrobit si dárky pro své blízké. 
Výroba dekorativních věnců, 
obrázků pomocí ubrouskové 
techniky, hvězdiček z fouka-
ných skleněných perliček, an-
dílků a šperků z Crystal clay.

13. 12. STIGA HOKEJ TUR-
NAJ (9 - 12  hod). Předvánoční 
víkendový turnaj pro veřejnost i 
členy kroužku.  Připraveny jsou 
tři hrací stoly. Vstupné dobro-
volné. 

14. 12. MAGIC TURNAJ 
(9 - 13 hod). Pravidelný turnaj 
pro veřejnost i členy kroužku. 
Datum bude upřesněn na webo-
vých stránkách. Vstup 50 Kč.

29. 12. VÝLET DO 
TROPICAL ISLANDS
Výlet se zajištěným pedagogic-
kým dozorem do německého 
Tropical islandu. Výlet je určen 
pro děti od 6 let nebo pro děti 
v doprovodu dospělých. Cena 
pro děti je 1 400 Kč a pro do-
spělé 1 700 Kč (ceny zahrnují 
vstupné, průvodce a dopravu).

   Domácí hospicovou péči 
poskytuje od počátku roku 
Hospic sv. Štěpána. Důležité 
je být mobilní. Třem automo-
bilům, zdravotním sestrám a 
ošetřovatelkám poskytujícím 
tuto náročnou službu žehnal 4. 
listopadu biskup Jan Baxant. 
Učinil tak před zraky vedení, 
zaměstnanců hospice, starosty 
Ladislava Chlupáče a předsedy 
správní rady Nadačního fondu 
Kalich Alexandra Vondry, který 
benefičními koncerty hospic již 
několik let podporuje.
   „První vozidlo jsme pořídili 
z výtěžku adventního koncertu 
České televize. Druhý auto-
mobil nám zdarma zapůjčilo 
biskupství.  Třetí byl zakoupen 
z výtěžku charitativního kon-
certu, který uspořádal Nadační 
fond Kalich. Všem za pomoc 
děkujeme,“ uvedla ředitelka 
hospice Monika Marková. Zmí-
nila přitom i město Litoměřice, 
které na provoz hospice každo-
ročně finančně přispívá. 
   Domácí hospicovou péči od 

počátku roku využilo 30 klientů. 
Služba je poskytována 24 hodin, 
7 dní v týdnu. Jejím cílem je po-
moci rodinám, které se rozhodly 
pečovat o smrtelně nemocného 
člověka v domácím prostředí, a 
umožnit mu tak odejít ze života 
doma a důstojně. 
    VZP tuto službu prozatím ne-
hradí. Stojí 75 korun denně bez 

ohledu na vzdálenost, kterou 
zdravotní sestra ujede a kolikrát 
pacienta navštíví. „Počet ná-
vštěv se odvíjí od přání a potřeb 
rodiny a klienta, může to být ale 
i dvakrát denně,“ uvedla vrchní 
sestra Zdeňka Pixová. Polovina 
z dosavadních pacientů přitom 
využívala služby domácího hos-
pice 12 a méně dní.           (eva)

POMOC HOSPIC POTĚŠILA

Mobilita je pro členy týmu poskytujícího domácí hospicovou péči 
nezbytná. Jedno z vozidel představila zdravotní sestra domácí hos-
picové péče Alena Dvořáková.                            Foto: Eva Břeňová

   Město Litoměřice získalo za svůj dosavadní 
přístup k prorodinným aktivitám certifikát 
„Místo přátelské rodině“. Udělen byl 14. října 
v  rámci projektu Fórum pro rodinu Centrem 
komunitní práce v Ústí nad Labem.   
   „Cena byla udělena za splnění stanovených 
kritérií. Hodnocen byl městský úřad i aktivity 
určené rodinám,“ uvedla vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková. Lito-
měřice se dlouhodobě snaží podporovat aktivity 
dětí, dospělých i seniorů. Letos byla schválena 
Koncepce rodinné politiky města Litoměřice 
na roky 2014 - 2019 s cílem zakotvit a zvýšit 
účinnost realizovaných prorodinných opatření a 
přispět k realizaci opatřeních a aktivit nových. 

   Město Litoměřice, odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, uspořádalo tradiční setkání pěstounských 
rodin, kterého se od pátku 31. října do neděle 2. lis-
topadu zúčastnilo v Holanech 16 rodin v celkovém 
počtu 56 osob, z toho 32 dětí. 
   Celý program setkání byl opět koncipován tak, aby 
pěstouni naplnili svou zákonnou povinnost ohledně 
vzdělávání. Šestihodinové školení absolvovali se 
známou lektorkou PhDr. Ivanou Honzlovou. Sobot-
ní i nedělní zábavný program pro děti byl připraven 
opět ve spolupráci s DDM  Rozmarýn. 
   Každoroční setkávání pěstounských rodin je pře-
devším poděkováním a oceněním práce pěstounů.                                                                     

Sylva Svobodová (MěÚ Ltm)

   V úterý 21. října se sešli na 
Střední škole pedagogické, ho-
telnictví a služeb v Litoměřicích 
zástupci všech základních škol 
ve městě s cílem ukázat, že va-
ření je zábava, že mu
rozumí, a že se v oblasti zdravé 
výživy vyznají. „S jídlem si (ne) 
hrajem“ byl totiž název soutěže, 
která proběhla v rámci kampaně 
Dny zdraví Zdravého města 
Litoměřice.
   Nejprve probíhaly přednášky 
o zdravé výživě na školách. 
Poté bylo úkolem žáků prvního 

stupně bylo připravit zdravou 
svačinku, ti starší vařili zdravý 
zeleninový oběd s přílohou. Do 
příprav se zapojili i rodiče. 
   Porota neměla lehký úkol. 
Hodnotila jak chuť jednotlivých 
pokrmů, tak jejich vzhled, ale 
také prostřený stůl a prezenta-
ce žáků. Největší počet bodů 
dosáhla ZŠ Havlíčkova, jejíž 
děti jako hlavní chod připravily 
bulgur zapečený s cuketou. Za 
ní se umístili školáci ze ZŠ Ma-
sarykova a ZŠ Na Valech.                                                          

Rita Vlčková 

DĚTI CHYSTALY ZDRAVÉ SVAČINKY

Úspěšné byly i děti z Masaryko-
vy ZŠ, které nejen jídlo, ale také 
oblečení  ladily  v námořnickém 
stylu.              Foto Rita Vlčková

SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ
PROBĚHLO V HOLANECH

 „MÍSTA PŘÁTELSKÁ RODINĚ“

Více na: 
www.ddmrozmaryn.cz
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TUČŇÁCI Z MADAGASKA-
RU 2D. (USA, 2014, rodinná 
komedie). Od 17:30 hod.
OUIJA (USA, 2014, horor). 
Od 20:00 hod.   
JESSABELLE (USA, 2014, 
horor). Od 17:30 
NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ 
(USA, 2014, thriller). Od 20 h.
NÁVRAT BLBÝHO A BL-
BĚJŠÍHO. (USA, 2014, kome-
die). Od 17:30 hod.
JAK JSME HRÁLI ČÁRU. 
(ČR, 2014, komedie). Od 20 h.
FAKJŮ PANE UČITELI. 
Od 20:00 hod.
JAK JSME HRÁLI ČÁRU.   
Od 17:30 hod.
NÁVRAT BLBÝHO A BL-
BĚJŠÍHO. Od 20:00 hod
JESSABELLE. Od 22:00 hod
TUČŇÁCI Z MADAGASKA-
RU 3D. Od 15:00 hod
POHÁDKÁŘ (ČR, 2014, ro-
mant.drama). Od 17:30 hod.
JAK JSME HRÁLI ČÁRU.   
Od 20:00 hod.
NÁVRAT BLBÝHO A BL-
BĚJŠÍHO. Od 22:00 hod
TUČŇÁCI Z MADAGASKA-
RU 2D. Od 15:00 hod
NÁVRAT BLBÝHO A BL-
BĚJŠÍHO. Od 17:30 hod.
JAK JSME HRÁLI ČÁRU. 
Od 20:00 hod
JAK JSME HRÁLI ČÁRU. 
Od 17:30 hod.
INTIMITY. ( ČR, 2014, povíd-
kový). Od 20:00 hod.
DVA DNY, JEDNA NOC. (Bel-
gie 2014, drama). Od 22:05 hod 
- KINOKAVÁRNA
JAK JSME HRÁLI ČÁRU. 
Od 17:30 hod.
NÁVRAT BLBÝHO A BL-
BĚJŠÍHO. Od 20:00 hod.
ZMIZENÍ ELEANOR RIG-

BYOVÉ: Ona. (USA, 2014, 
drama). Od 20:00 hod.
ZMIZENÍ ELEANOR RIG-
BYOVÉ: On. (USA, 2014, 
drama). Od 22:00 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 3D. (USA, 2014, dobro-
družný). Od 23:59 hod
POHÁDKY POD STROME-
ČEK. (ČR, pohádkové pásmo) 
Od 9:30 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 2D. Od 17:30 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 3D. Od 20:00 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 3D. Od 17:30 hod.
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY. 
(USA, 2014, romantické). 
Od 20:00 hod. 
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 2D.  Od 22:00 hod.
TUČŇÁCI Z MADAGASKA-
RU 3D. Od 15:00 hod
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY. 
Od 17:30 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 2D. Od 20:00 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 3D. Od 22:30 hod.
TŘI BRATŘI. (ČR, 2014, ro-
dinný).  Od 15:00 hod.
HUNGER GAMES: Síla vzdo-
ru 1.část. (USA, 2014, dobro-
družné sci-fi). Od 17:30 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 3D. Od 20:00 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 2D. Od 17:30 hod.
HUNGER GAMES: Síla vzdo-
ru 1.část. Od 20:00 hod.
ŽIVOT PODLE VÁCLAVA 
HAVLA (ČR, 2014, dokumen-
tární). Od 20:05 hod. 
KINOKAVÁRNA
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 2D. Od 17:30 hod.

HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 3D. Od 20:00 hod.
OUIJA. Od 17:30 hod.
PULP FICTION: Historky z 
podsvětí. (USA, 1994, krimi 
thriller). Od 20 hod.
NOC V MUZEU: Tajemství 
hrobky. (USA, 2014, rodinný).  
Od 17:30 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 2D.  Od 20:00 hod.
NOC V MUZEU: Tajemství 
hrobky. Od 15:30 hod
POHÁDKÁŘ. Od 17:30 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 2D. Od 20:00 hod.
ŽELEZNÁ SRDCE. (USA, 
2014, válečný). Od 22:00 hod.
NOC V MUZEU: Tajemství 
hrobky. Od 15:00 hod
NOC V MUZEU: Tajemství 
hrobky. Od 17:30 hod.
POHÁDKÁŘ. Od 20:00 hod.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 2D.  Od 22:00 hod.
TUČŇÁCI Z MADAGASKA-
RU 2D. Od 15:00 hod.
NOC V MUZEU: Tajemství 
hrobky. Od 17:30 hod.
ŽELEZNÁ SRDCE. Od 20 h.
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 2D. Od 17:30 hod.
POHÁDKÁŘ. Od 20:00 hod.
VELKOLEPÉ MUZEUM. 
(Rakousko, 2014, dokument.). 
Od 20:05 hod. 
KINOKAVÁRNA
JAK JSME HRÁLI ČÁRU. 
Od 17:30 hod.
AVATAR 3D. (USA, 2009, sci-
-fi). Od 20:00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. 
(USA, 2012, rodinný). 
Od 9:15 hod.
VÁNOCE U KRTKA. (ČR, 
pohádkové pásmo). Od 9:30 
hod. KINOKAVÁRNA

MAGICKÉ STŘÍBRO - Hle-
dání kouzelného rohu 3D 
(Norsko, 2013, rodinný).
 Od 11:10 hod.
EXODUS: Bohové a králové 
3D. (USA, historický)
Od 17:30 hod.
HODINOVÝ MANŽEL. 
(ČR, 2014, komedie). Od 20 h..
PADDINGTON. 
(Velká Británie, 2014, rodinný)
Od 15:30 hod.
EXODUS: Bohové a králové 
3D.  17:30 hod.
EXODUS: Bohové a králové 
2D. Od 20:00 hod.
HODINOVÝ MANŽEL. 
Od 22:00 hod.
PADDINGTON. Od 15:00 hod.
JAK JSME HRÁLI ČÁRU. 
Od 17:30 hod
HODINOVÝ MANŽEL. 
Od 20:00 hod. 
EXODUS: Bohové a králové 
2D. Od 22:00 hod.
PADDINGTON. Od 15:00 hod.
HODINOVÝ MANŽEL. 
Od 17:30 hod. 
EXODUS: Bohové a králové 
3D.  Od 20:00 hod.
EXODUS: Bohové a králové 
2D. Od 22:00 hod.
PADDINGTON. Od 15:00 hod.
JAK JSME HRÁLI ČÁRU. 
Od 17:30 hod 
HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD 3D. Od 20:00 hod.
BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU. 
(Norsko, 2014, krimi). Od 20:05 
hod. KINOKAVÁRNA
NOC V MUZE: Tajemství 
hrobky. Od 15:30 hod.
HODINOVÝ MANŽEL. Od 
17:30 hod. 
EXODUS: Bohové a králové 
2D.  Od 20:00 hod.
KINO MÁJ NEHRAJE

Kino Máj na PROSINEC 2014
  2.12.

   
  3.12.

  4.12.

  

  5.12.
 

  6.12.

 
  7.12.

  8.12.

  9.12.

10.12.

  

 11.12.

 12.12.

 13.12.

 14.12.

 15.12.

 16.12.

  
  
 17.12.

 18.12.

 19.12.

 20.12.

 21.12.

 22.12.

 23.12.

 24.12.

 

 25.12.

 26.12.

 27.12.

 28.12.

 29.12.

 30.12.

 31.12.

DivadloDům kultury
PROSINEC
ADVENTNÍ POSEZENÍ PRO 
SENIORY. Adventní posezení 
pro pozvané občany. Od 14 hod. 
FEŠÁCI.  Vánoční koncert Fe-
šáků s novým programem a hos-
tem Petrem Martinákem. Od 19:
30 hodin. Vstupné: předprodej 
220 Kč / v den akce 270 Kč
VĚNEČEK. Slavnostní zakon-
čení tanečního kurzu 2014. 
Od 19:00. Vstupné 200 Kč 
VÁNOČNÍ TANEČNÍ ODPO-
LEDNE. Vystoupí duo Kamelie. 
K tanci a poslechu zahraje Viva 
Song Víti Vávry. Od hodin15:00 
hodin.   Vstupné: 85 Kč
PETR BENDE & BAND A 
HOSTÉ. Vánoční turné 2014, 
speciál. hosté R. Horký a A. 
Vacíková. Vystoupí také místní 
pěvecký sbor Hlásek.  Od 19:
30 hodin. Vstupné: předprodej 
230 Kč / v den akce 270 Kč. 
Rezervace platí 10 dní.
TECHTLE MECHTLE. Zce-
la nový pořad PEL MEL. Po 
skončení představení je připra-
vena diskotéka. Od 19:30 hodin. 
Vstupné: předprodej 230 Kč / 
v den akce 270 Kč. Rezervace 
platí 10 dní. 
LINGUA UNIVERSAL.Vá-
noční besídka žáků ZŠ a MŠ. Od 
17 hodin. Vstup jen pro zvané.
VÁNOČNÍ PLES. 5. ples DK 
v předvánočním čase. Přineste 
jeden anonymní dárek a jiný si 
odnesete. Vystoupí duo DaeMen 
a Jan Ondera s partnerkou. Hraje 

OH Band z Ústí n. L. Od 20:00 
hodin. Vstupné: 200 Kč. Rezer-
vace platí 10 dní.
 
LEDEN
TANEČNÍ ODPOLEDNE. K 
tanci a poslechu hraje PICHLO-
VANKA. Od 15 hod. Vstupné: 
65 Kč
MALINA BROTHERS. Bratři 
Malinové, tedy banjista Luboš 
(Druhá Tráva), kytarista Pavel 
(Žalman a spol.) a houslista Josef 
(Cop), se společně sešli na pódiu 
v unikátním projektu nazvaném 
Malina Brothers, ke kterému 
přizvali ještě kontrabasistu Pavla 
Peroutku (Spirituál Kvintet). Za-
hrají známé, i méně známé písně. 
Od 19:30 hodin

   
  2.12.

  3.12.
 
 

 
   5.12.

   7.12.

 10.12.

 15.12.

 18.12.

 19.12.

 

  

  18.1.

  19.1.

PROSINEC 
Zahájení výstavy fotografií 
/ FotoporoT. Výstava snímků 
většiny členů skupiny Fotopo-
roT potrvá do 29. 1. Vernisáž 
od 18 h.
Uloupená vánoční hvězda/ 
Divadlo Puls. Co se stane, když 
uloupí nenechavá Zima vánoční 
hvězdu z oblohy? 
Od 9:00 a 10:30 hod.
Kašpárek v čarovném lese/ 
Sváťovo dividlo. Od 10 hod.
Ledňáček/ Divadlo Ungelt Pra-
ha. Stylová angl. komedie o vdo-
vě, sirovi a jeho komorníkovi. 
Divadelní předplatné. Od 19 h.
Kde se vzaly Vánoce?/ Petr 
Kubec. Komponovaný pořad o 
původu a zvycích Vánočních 
svátků od dob pohanských do 
dnes. Pořad je vyplněn bohatým 
výběrem lidových koled, poezií 
a vánočních písní a hudby. 
Od 9:00 a 10:30 hod.
Drobečky z perníku/ Divadlo 
A. Dvořáka Příbram. Tragiko-
mický příběh s nadějeplným 
koncem. Hrají: Simona Stašová 
a další. Od 19:00 hod.
Vánoční koncert ZUŠ. 
Od 18.00 hod.
Zimní příhody včelích med-
vídků/ Divadlo Krapet Praha. 
Krásná pohádka podle literární 
předlohy J. Kahouna. Od 15 h.
Adventní koncert s harfou/ 
Hana Hrachovinová - harfa. Pě-
vecké sbory Puellae cantantes a 
Modrásci. Koncert se zaměřením 

na dílo Petra Ebena. Zazní krásné 
vánoční melodie: Truvérská mše, 
Řecký slovník a Benjamina Brit-
tena: A Ceremony of Carols. 
Od 19:00 hod.
Madlenka a skřítkové/
Sváťovo dividlo. Od 10:00 hod.

LEDEN 
Ani za milion/ Agentura Nord-
production Praha. Prostředí pří-
mořského majáku, brilantní dia-
logy, strhující tempo a originální 
zápletka dávají téhle současné 
komedii obrovský potenciál. 
Hrají: Michaela Kuklová, Marcel 
Vašinka. Od 19:00 hod.
Zahrada/ Divadlo Krapet Praha. 
Tajemství a kouzla mají rádi vel-
cí i malí. Od 9:00 a 10:30 hod.
Císařovy nové šaty/ Nezávislé 
divadlo Praha. Pohádkový příběh 
o císaři, který nemiloval nic jiné-
ho, než parádu. Od 15:00 hod.
Klavírní recitál/ Michal Ma-
šek. Komponovaný program ob-
sahující Dvořákovu Humoresku, 
ragtimy S. Joplina, Bugatti step 
nebo nejslavnější klavírní sonátu 
„Měsíční svit“, doplněný mluve-
nými vzpomínkami nejbližších 
přátel Jaroslava Ježka, F Chopina 
a Antonína Dvořáka. Od 19 h.
O Sněhurce/ Divadlo Kapsa 
Andělská Hora. Romantický mu-
zikálek plný zábavy a krásných 
melodií. Od 9:00 a 10:30 hod.
Komediograf/Divadlo Komedi-
ograf. Groteskní skeče o mož-
ném i nemožném. Od 19 hod.

28.12.

 
 13.1.

 14.1.

 18.1.

 
 20.1.

 22.1.

  22.1.

MATURITNÍ PLESY:

10. 1.  SpgŠ  4. D
16. 1.  SOŠ a SOU Roudnice
17. 1.  GYMNÁZIUM Lovosice   
           Oktáva
23. 1.  VOŠ a SOŠ  Roudnice n. L.
24. 1.  GYMNÁZIUM  Roudnice 
           n. L. 4. A
30. 1.  PLES DELI
31. 1.  GYMNÁZIUM J. Jung-
           manna Litoměřice 4. A

 
 5.12.

  

10.12.

 
14.12.

14.12.

 
16.12.

 16.12.

 17.12.

 21.12.

 21.12.
Více informací o programech v led-
nu naleznete zde: www.mkz-ltm.cz 
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NÁŠ SERIÁL                         OSOBNOSTI LITOMĚŘIC                      •
    Mezi osobnosti města Litomě-
řice, u jejichž jména je v kolonce 
data úmrtí uveden rok 2014, 
se zařadil i dlouholetý primář 
radiodiagnostického oddělení 
litoměřické nemocnice MUDr. 
Otakar Vejvara.  Otakar Vejvara 
odešel 20. října ve věku nedoži-
tých 80. narozenin. Jen o několik 
dní dříve ho přijal na radnici 
starosta Ladislav Chlupáč, aby 
mu u příležitosti blížícího se 
jubilea  poděkoval za obětavou 
práci, kterou odvedl ve prospěch 
nemocnice i celého města. „Šlo o 
milé chvíle povídání s moudrým 
člověkem, aniž  jsem netušil, 
že jde o setkání poslední,“ říká 
starosta Chlupáč. 

   Doktor Vejvara nastoupil na 
radiodiagnostické oddělení ne-
mocnice v roce 1968.  O pět let 

později byl jmenován primářem 
a současně okresním odborníkem 
pro obor radiodiagnostiky pro 
celé Litoměřicko. S manželkou 
Hanou, dětskou lékařkou, vy-
choval tři dcery. Osud se k němu 
otočil zády v roce 1980, kdy při 
opravě střechy spadl na chalupě 
tak nešťastně, že ochrnul na 
dolní končetiny. Boj však ne-
vzdal a po náročné rehabilitaci 
se vrátil do práce, v níž setrval 
až do roku 1996, kdy s ohledem 
na věk a zdraví odešel z funk-
ce primáře. Na oddělení však 
pomáhal až do loňského roku. 
Rodina, přátelé a kolegové se 
s ním naposledy rozloučili 30. 
října.                       Eva Břeňová

PRIMÁŘ NA OSMDESÁTINY NEPOČKAL 

AUTOŘI VÍTĚZNÝCH SNÍMKŮ
PŘEVZALI V HRADU CENY

   Již 5. ročník soutěže Život a cestovní ruch 
v Českém středohoří má své vítěze. Porota 
rozhodla, že v kategorii jednotlivých fotografií 
zvítězil Jindřich Trojan z Litoměřic se snímkem 
nazvaným  „České středohoří“. „Pořídil jsem ho 
zcela náhodou, při cestě letadlem z Londýna do 
Prahy,“ uvedl autor na adresu snímku, na kterém 
zachytil dominanty Českého středohoří zahale-
né v mlze. Na druhém místě se umístil Tomás 
Kumstát se snímkem Opona se zavírá a na třetím 
Milan Mazánek a jeho Hazmburk.
   Cenu za první místo si v kategorii sérií odnesl 
Jiří Volf z Třebenic, který porotu zaujal sérií 
nazvanou „Slunce a naše sopky“. Druhý skončil 
Jiří Vyvial s fotografiemi nazvanými Koniklec 
otevřený a Otakárek fenyklový. Lidské aktivi-
ty na Radobýlu  pak přiblížil Josef Horčička. 
Umístil se s nimi na třetím místě.
   Do soutěže se přihlásilo celkem 18 autorů, 

kteří zaslali 61 děl. „Snímky nás svou úrovní 
potěšily, obzvláště v kategorii sérií, jejíž úroveň 
se oproti předchozímu ročníku výrazně zvýšila,“ 
konstatoval Petr Hermann, předseda skupiny 
FotoporoT, která soutěž pořádá ve spolupráci 
s Centrem cestovního ruchu Litoměřice. Jejím 
hlavním smyslem je propagace Českého středo-
hoří a podpora cestovního ruchu.                (eva)

Jindřich Trojan z Litoměřic u fotografie, která 
zvítězila v kategorii jednotlivých snímků.    (eva)

6. 11. - 25. 1.  Výstava Hračky 
ze staré půdy
Výstava uceleného souboru his-
torických hraček. Návštěvníci 
uvidí hračky lidové i hračky 
inspirované lidovou produkcí, 
drobné dětské pokojíčky obyd-
lené porcelánovými panenkami 
i několik ukázek zahraniční 
hračkářské produkce.
5. 12.  Mikulášský čertík
Tvořivé odpoledne pro veřej-
nost (14.30 h – 18 h.). 
13. 12.  Korálkové hraní
Sobotní tvořivá dílna pro veřej-
nost (10.00–17.00 h). 
24. 1. Houpy hou, koně jdou.
Tvořivá dílna pro nejmenší (10 
–17 h).                                (gut)

PESTRÝ PROGRAM 
V OBLASTNÍM  MUZEU

  Brány pozemské i nebeské je 
název výstavy, která probíhá v 
galerii. Až do 11. ledna se zde 
můžete seznámit s uměleckou 
tvorbou volného seskupení 
umělců, tvořících bez pevněj-
ších vzájemných vnitřních va-
zeb a propojení v rámci skupiny. 
Skupinu tvoří sochaři i malíři, 
architekti i scénografové, vyja-
dřující se různými technikami, 
stylem, i náměty.               (gab)

  V prostoru Oka-mžik pro-
běhlo 4. října první medobraní 
na severu Čech. “Chtěli jsme 
návštěvníkům ukázat, že med 
může mít mnoho chutí. Ob-
zvlášť ten náš, z botanicky a 
klimaticky unikátního Českého 
středohoří,” sdělil Filip Horák, 
hlavní organizátor. 
   Přes 600 návštěvníků ochut-
nalo více než 18 vzorků medů 
od 8 včelařů z okolí. Sami pak 
hlasováním rozhodli o výběru 
toho nejlepšího. Vítězem se 
stal akátový med včelařky Hany 
Kubů z Křešic.  Renata Vášová

Otakara Vejvaru starosta přijal 
na radnici jen několik týdnů 
před jeho smrtí. 

PRVNÍ MEDOBRANÍ
MÁ SVÉHO VÍTĚZE

ZLATO.  Úspěšný mužský komorní sbor Pánů kluků – Concentus 
Ludibundus  -  se v uplynulých dnech umístil ve zlatém pásmu 
celostátního finále středoškolských sborů v Opavě. K nejvyššímu 
ocenění získal i dvě zvláštní ceny poroty – za provedení povinné 
skladby a za kulturu hlasového projevu. Po stříbrném diplomu na 
celosvětové sborové olympiádě v Rize jde o další významné oceně-
ní tohoto litoměřického pěveckého tělesa.           Foto: archiv sboru  

GALERIE OTEVŘELA 
DALŠÍ VÝSTAVU

  Již 12. února vstoupí do kin 
film Padesát odstínů šedi. Do 
24. prosince lze zakoupit na 
pokladnách MKZ vouchery pro 
jednu nebo dvě osoby na tento 
film, a to za zvýhodněnou cenu 
120 korun za osobu. Při výměně 
voucheru za vstupenku na které-
koliv představení tohoto filmu 
v kině Máj dostane jeho majitel-
ka kosmetický dárek.          (mš)

DÁREK PRO ŽENU

ŠTĚDRÝ DEN V KINĚ
  Dopoledne plné pohádek nabí-
zí dětem o Štědrý den kino Máj. 
V 9:30 začíná v sále promítání 
hudební zimní pohádky Ledové 
království, pro nejmenší zase v 
kinokavárně pohádkové pásmo 
s Krtečkem. V 11:10 pak star-
tuje vánoční pohádka Magické 
stříbro: Hledání ztraceného 
rohu ve 3D provedení. Pohádky 
budou promítány za symbolické 
vstupné. Po celou dobu bude  k 
dispozici skákací hrad.       (mš)


