
Mostku lemuje 
40 nových laviček 
Desítky let staré kovové lavič-
ky nahradily na Mostné hoře 
nové betonové. Počet se snížil  
o třetinu, stání však neubyla.
/více na str. 10/

Cílem je snížit 
spotřebu energie 
Snížit spotřebu energie města  
o 1,2 procenta ročně je cílem 
litoměřické radnice. Pomoci má 
řada chystaných projektů. 
/více na str. 2/

Porodnice plní 
přání maminek 
Připravila pro ně porodní box, 
nabízí aromaterapii a jako jediná  
v České republice také těho-
tenské  plavání.
/více na str. 11/

Řepnický psí útulek 
slaví 30 let existence
Útulek v Řepnici za třicet let exis-
tence pomohl více než 35 tisícům 
psů a koček a stovkám dalších 
zvířat.  
/více na str. 13/

HOSPODAŘENÍ 

Rozpočet pro letošní
rok je již schválený
Rozpočet města Litoměřice na rok 
2023 schválili na prosincovém 
jednání zastupitelé. Celkové vý-
daje dosáhnou 751 milionu korun, 
příjmová část počítá s finance-
mi ve výši 687 milionů korun. 
Schodek ve výši 64 milionů město 
pokryje z vlastních zdrojů. 

Na deficit rozpočtu mají vliv 
výdaje na plánované investice  
a to, jak je v případě dotačních 
akcí poskytovatelem nastaveno 
proplácení dotace nebo nutné 

předfinancování. I přesto město 
zvládne chystané investice finan-
covat i nadále bez úvěrů, pouze  
z vlastních zdrojů a rezerv. Běžný 
rozpočet, tedy rozpočet na chod 
úřadu a příspěvkových organizací, 
je naopak přebytkový. 

„V běžném rozpočtu je na 
straně výdajů promítnuto i zvýšení 
nákladů za energie, které jsou pro 
rok 2023 o 40 milionů korun vyšší 
než v roce předchozím,“ upozornil 
starosta Radek Löwy.       

          Pokračování na straně 2

REKORDNÍ VÝTĚŽEK

Tříkrálová sbírka 
končila koncertem
Rekordních 142 538 korun vydaly 
v Litoměřicích kasičky z letošní 
Tříkrálové sbírky. Pracovnice Cha-
rity Litoměřice a městského úřadu 
čekalo při sčítání výtěžku 51 zape-
četěných kasiček. Jak informovala 
koordinátorka sbírky pro Litoměři-
ce Ivana Jelínková, do ulic města 
vyšlo celkem 46 skupinek kolední-
ků. Na závěr Tříkrálové sbírky se 
v Domově na Dómském pahorku 
uskutečnil koncert žáků základní 
umělecké školy.

„Moc děkujeme všem dárcům 
a dobrovolníkům,“ vzkazuje ředi-
telka Charity Litoměřice Karolína 
Wankovská. Výtěžek z letošní 
sbírky bude směřován na podpo-
ru sociálně slabých rodin s dět-
mi, zdravotně postižených či na 
pomoc seniorům.                  /rz/

Tříkrálová sbírka končila v lednu koncertem ZUŠ v Domově na Dómském pahorku. V rámci programu zazpívala i skupinka 
koledníků pod vedením Ivany Jelínkové, jež byla hlavním koordinátorem litoměřické sbírky.        Foto: Dominik Faustus

MARIE POMOCNÉ

Druhá etapa začne na jaře
První etapa oprav havarijního sta-
vu komunikace v ulici Marie Po-
mocné skončila. 

Pravá strana příjezdové komunika-
ce od ulice Mezibraní dostala nový 
asfaltový povrch, byl předlážděn 
parkovací pruh pro osobní vozidla 
a vozidla taxislužby. Uprostřed si-
lnice vyrostl nový ostrůvek, který 
bude osazen zelení. Zároveň byly 
provizorně vyspraveny největší 
výtluky i na druhé polovině komu-
nikace včetně výjezdu směrem  
k Penny marketu. Pro autobusy do-
časně skončilo objíždění uzavřené 
části přes ulici Nádražní.

„Druhá etapa prací začne 

letos na jaře,“ sdělila Venuše 
Brunclíková, vedoucí odboru 
územního rozvoje MěÚ. Spočívat 
bude v odtěžení nevyhovujících 
podkladních vrstev a ve vytvo-
ření nové konstrukce vozovky 
(kamenivo, betonová stabilizace  
a asfaltobeton).                    /tuc/

Levá polovina komunikace je opra-
vená, na jaře přijde na řadu pravá část.
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NOVÁ ZELENÁ 

Program je cestou
vedoucí k úsporám
Šanci ušetřit za energie dostávají 
senioři a nízkopříjmové domácnosti. 
V platnost totiž vstoupil program 
Nová zelená úsporám Light, zamě-
řený na podporu energetických 
úspor domácností. Získat lze až 
150 tisíc korun na snadno rea-
lizovatelné úpravy a částečné 
renovace rodinných domů, jako 
jsou zateplení fasády, střechy, 
stropů, podlah, výměny oken nebo 
vstupních dveří. Tyto prostředky 
žadatel získá zálohově (tedy před 
realizací) a výše dotace může do-
sáhnout až 100 % přímých výdajů 
na realizaci. Podpořena budou 
opatření realizovaná již od 12. září 
loňského roku. Dle odhadů by lidem 
mohly renovace ušetřit až 40 pro-
cent nákladů za spotřebu energií. 
Žádosti lze podávat do 31. 8. 2024.

Pokud budete potřebovat po-
radit, pomoc nabízí Místní akční 
skupina České středohoří z.s. (MAS 
ČS). „V případě zájmu náš zástupce 
provede žadatele celým procesem 
získání dotace, od podání žádosti 
až po doložení realizace úsporných 
opatření,“ upřesnil litoměřický za-
stupitel Lukas Wünsch, který 
město v MAS ČS zastupuje. 

V případě vašeho zájmu o rea-
lizaci úsporných opatření ve vaší 
nemovitosti se obracejte na za-
městnance MAS ČS, konkrétně 
na Janu Chládkovou (603 762 657, 
jana.chladkova@mascs.cz) nebo 
Alenu Trnkovou (775 678 525, ad-
ministrativa@mascs.cz). Více na 
www.novazelenausporam.cz   /tuc/

HOSPODAŘENÍ 

Litoměřice mají schválený rozpočet na rok 2023
Dokončení ze strany 1

Vedoucí ekonomického odboru MěÚ Iveta 
Zalabáková přiblížila, že nejvýznamnější in-
vesticí příštího roku je regenerace budovy B  
v bývalém pivovaru. „V rozpočtu pro příští rok je 
na tento projekt vyčleněno zhruba 60 milionů 
korun. Dotace činí bezmála 33 milionů korun, 
zbývajících 27 milionů město uhradí ze svého,“ 
uvedla Iveta Zalabáková a doplnila, že mezi další 
důležité investice se řadí také pokračující rekon-
strukce objektu staré radnice, která je sídlem 
oblastního muzea. Rozpočet je v tomto případě 
přibližně 10 milionů. 

K podstatným investicím letošního roku dále 
patří vybudování nové komunikace a inženýr-
ských sítí v ulici Karolíny Světlé za 15 milionů 
korun. A také nové komunikace v ulicích Jarní a 
Trnková ve výši 7,2 milionu korun. 

V ulicích Jarní a Trnková vznikne nová ko-
munikace pro přibližně 13 rodinných domů.  
V ulici Karolíny Světlé je 17 pozemků pro výstav-
bu rodinných domů. Pouze osm je ve vlastnictví 
města. Tyto parcely budou prodány formou ve-

řejné dražby. Ostatní pozemky budou napoje-
ny na stávající inženýrské sítě za předpokladu 
uzavření smlouvy o spolufinancování,“ vysvětlila 
Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního 
rozvoje. 

I v roce 2023 město počítá s podporou kul-
tury, sportu, sociálních služeb a s financováním 
participativního rozpočtu, který bude letos 
navýšen na 1 milion korun. Oproti minulým letům 
tak občané Litoměřic mohou na své nápady, kte-
ré povedou ke zlepšení veřejného prostranství 
města, získat o 800 tisíc korun více. 

„V oblasti kultury, sportu, volného času  
a sociální oblasti vyhlašovala rada města nové 
dotační programy. Pravidla pro přidělování byla 
pouze mírně upravena, finanční alokace zů-
stávají přibližně stejné. V oblasti sportu jsme 
se řídili schválenou Koncepcí rozvoje sportu, 
která je platná ještě v letošním roce,“ pozna-
menal starosta s tím, že vedení města společně  
s komisí sportu bude v následujících měsících 
připravovat pravidla nová.

„Participativní rozpočet jsme navýšili na  
1 milion korun, tak aby bylo možné realizovat 

i větší projekty, se kterými veřejnost přijde, 
a popřípadě zrealizovat i projekty, na které se 
nedostalo v minulých letech,“ dodal Radek Löwy. 

Místostarosta Petr Panaš doplnil, že projekty 
z uplynulých ročníků participativních rozpočtů, 
které neuspěly, ale byly by pro město přínosem, 
se nacházejí v takzvaném zásobníku. „Pokud 
budou zbývat peníze a prokáže se jejich smys-
luplnost, tak po těchto projektech automaticky 
sáhneme. Přičemž nemusí být financovány pří-
mo z participativního rozpočtu, ale i z rozpočtu 
města,“ uvedl Petr Panaš a vysvětlil, že se to 
týká projektů, jež jsou navrženy spíše obecně 
než konktrétně.  

V rozpočtu na příští rok nejsou zatím za-
hrnuty některé investiční akce, které by město 
rádo realizovalo. Do rozpočtu budou zapojovány 
postupně podle fáze projektové připravenosti. 
Některé mohou přecházet i do dalších let. Jedná 
se například o projekt vybudování prostupného 
bydlení v objektu ubytovny v Želetické ulici (více 
na str. 11), který si vyžádá přibližně 55 milionů 
korun. Realizován bude jen v případě získání do-
tace.                                 Michaela Rozsypalová

ENERGIE 

Cílem města je snížit spotřebu 
o více než procento ročně
Snížit spotřebu energie o 1,23 % ročně je cílem 
města Litoměřice. Pomoci k tomu má projekt „Za-
vedení systému řízení energetického managementu  
a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001“. 

Na realizaci projektu získalo město dotaci z progra-
mu Efekt spravovaného Ministerstvem průmyslu  
a obchodu ve výši 500 tisíc korun. „V současné době 
probíhají přípravné aktivity na certifikaci města cer-
tifikační autoritou,“ charakterizovala aktuální stav 
energetická manažerka města Romana Hönigová. 

„V následujících pěti letech plánujeme snížení spo-
třeby o 6,15 %, tedy o 817,615 MWh,“ konkretizoval 
místostarosta Jiří Adámek. Převést chystanou úsporu 
na konkrétní částky není jednoduché, protože loni 
mělo město ceny výrazně nižší díky dlouhodobé 
smlouvě na dodávky energie. Pro letošek má ceny 
spotové, které budou pravděpodobně nižší v příš-
tím roce. „Jedno je ale jisté. Pokud se podaří plán 
realizovat, úspory se budou pohybovat v řádech mi-
lionů korun,“ dodal místostarosta. Cíle chce město 
dosáhnout zavedením systému řízení energetického 
hospodářství v kombinaci s identifikací úsporných 
opatření a jejich realizací. V neposlední řadě i s ak-
tivitou zaměřenou na vlastní výrobu energie, zejména  
s využitím solární a geotermální energie. 

Výroba energie je přitom hlavní činností or-
ganizace města ENLITOS a.s. „Připraveno je je-
denáct projektů vedoucích k úsporám. Jde  
o výstavbu fotovoltaických elektráren, využití geo-
termální energie a optimalizaci veřejného osvětlení,“ 
uvedl člen představenstva a litoměřický radní Tomáš 
Sarnovsky.                                             Eva Břeňová 

Kroky vedoucí k úsporám:
• Výstavba vlastních zdrojů energie na bázi
obnovitelných zdrojů energie
• Snižování energetické náročnosti budov
• Optimalizace veřejného osvětlení
• Využití geotermální energie

Norma ČSN EN 50001
• je mezinárodní norma pro certifikaci systé-
mu energetického managementu (EnMS), 
která specifikuje požadavky na systém hos-
podaření s energií
• přináší nástroje pro snižování energetické 
náročnosti, snižování nákladů, hledání úspor 
a rezerv, snižování negativních dopadů na 
životní prostředí, jednotné stanovení odpo-
vědností a pravomocí a v neposlední řadě
image společensky odpovědné organizace

VÝZVA 

Radnice chce jít příkladem
Šetřit s energiemi jsou povinni  
i pracovníci městského úřadu. 
Starosta města s tajemníkem vy-
dali Pravidla energeticky úsporné-

ho chování zaměstnanců. Ta jsou 
zaměřena například na rozdílnou 
teplotu v kancelářích, na chod-
bách či toaletách. Řeší také úspo-

ru v doporučené době větrání či 
svícení ve všech budovách.

„Hlavním smyslem je minima-
lizovat plýtvání drahými energie-
mi. Věřím, že zaměstnanci přijmou 
tuto výzvu za svou a společně 
přispějeme k úspoře nákladů,“ 
vysvětlil Pavel Richter, tajemník 
MěÚ.                                    /tuc/

INFORMUJEME2



SLOVO STAROSTy

Vážení spoluobčané,

jen před ne-
dávnem nám 
skončil dosti 
n á r o č n ý  
a turbulentní 
rok 2022. Při 
ohlédnutí zpět 
vidíme, že to 
byl již třetí rok 
v pořadí, který 

neprobíhal normálně dle našich 
dosavadních představ. Zjistili 
jsme, že nás ohrožoval nejenom 
Covid 19, ale že poměrně blíz-
ko může propuknout válečný 
konflikt, který se dotkne každého 
z nás a s jehož důsledky se dnes  
a denně potkáváme ať již v podo-
bě pro nás nevídané migrační 
vlny válečných uprchlíků (se kte-
rou jsme se vyrovnali se ctí 
a důstojně) či ve ztrátě našich 
ekonomických jistot projevují-
cích se při pohledu do našich 
peněženek, na ceny v obchodech 
či na faktury za energie. 

Toto vše samozřejmě ovlivni-
lo také naše město, jehož hos-
podaření je v nynější době 
mnohem složitější. Vysoké 
ceny energií zvýšily náklady na 
agendy, školská zařízení, správu 
sportovišť a kulturních zařízení 
či na provoz technických slu-
žeb, které nás stojí víc, než 
jsme předpokládali. Plánovaná 
položka na energie ve městě 
se zvýšila o zhruba 40 milio-
nů. Cenový nárůst však vidíme 
i u ostatních položek – například  
u cen stavebních prací. 

Rozpočet města na rok 
2023 je navržen jako schod-
kový s tím, že bude dofinan-
cováván z přebytků minulých 
let. Podstatnou část tvoří in-
vestiční akce, kde se u řady 
z nich počítá s financováním 
v případě získání příslušných 
dotací. Rozpočet byl na prosin-
covém jednání zastupitelstva 
schválen a já touto cestou dě-
kuji všem, kteří se na jeho vý-
sledné podobě podíleli.  

K tomu, abychom vše 
zvládli, budeme samozřejmě 
potřebovat i vaši spolupráci, 
a především vaši trpělivost 
při provádění toho, co jsme 
si předsevzali. A to obzvláště  
u akcí, které se vás budou bez-
prostředně týkat. 

Závěrem vám chci po-
přát pevné zdraví a pozi-
tivní myšlení, mnoho radosti  
i spokojenosti. Ať je rok 2023 
pro vás lepší než ten právě mi-
nulý. 

                      Radek Löwy 

VÝRAZNÁ ÚSPORA 

Veřejné osvětlení čeká rekonstrukce

Město čeká v následujících le-
tech rekonstrukce veřejného 
osvětlení, díky níž má výrazně 
ušetřit. Rozdělena bude do tří 
etap. V případě přidělení dotace 
je realizace první naplánována na 
září 2023 až leden 2024. Podání 
dotace již schválili zastupitelé.

„Účelem rekonstrukce je dosa-
žení úspory elektrické energie a 
splnění platných norem. Na zákla-
dě vyhodnocení stávajícího stavu 
veřejného osvětlení odbornou fir-
mou bylo území města rozděleno 
na tři etapy oprav. Předpokládaný 
termín celkového dokončení je 
30. červen 2025,“ vysvětlila Venu-

še Brunclíková, vedoucí odboru 
územního rozvoje MěÚ. 

V 1. etapě bude ze stáva-
jícího počtu 1009 svítidel vy-
měněno 754 za úsporné LED 
žárovky. Zpravidla se jedná  
o zastaralé modely starší deseti-
let, vykazující značné znečištění  
a poškození krytu. Spolu s korozí 
optického systému je účinnost 
svítidel snížena až o 50 %, 
čímž klesá efektivita osvětlení. 
„Kromě výměny svítidel tak bu-
dou modernizovány i rozvaděče. 
Po dokončení bude vyhotovena 
revizní zpráva a pasportizace ve-
řejného osvětlení,“ doplnila Venu-
še Brunclíková.

První etapa rekonstrukce 
veřejného osvětlení se dotkne 
ulic Mládežnická, Stránské-
ho, Dobrovského, Štursova, 
Kamýcká, Havlíčkova, Žižkova, 
Pražská, Vrchlického, Daliborova, 
Na Valech, Sovova a Třebízského.

Spotřeba energie v této části 
města činila 410,25 MWh za rok. 
Předpokládaná spotřeba po re-
konstrukci má klesnout o 369,65 
MWh na pouhých 40,60 MWh za 
rok. Rozpočet první etapy oprav 
byl dle projektové dokumenta-
ce vyčíslen na cca 10,7 milionu 
korun, přičemž dotace by mohla 
dosáhnout až 10 milionů. 

                          Radim Tuček

PODPORA 

Projekt Sokolu Pokratice na pořízení
fotovoltaiky zastupitelé podpořili 
S výraznou úsporou energie může do budoucna 
počítat TJ Sokol Pokratice – Litoměřice. Na svém 
objektu u fotbalového hřiště v Sadové ulici totiž 
plánuje instalaci fotovoltaické elektrárny. Na její 
vybudování sportovcům přispěje i město. 

Poskytnutí dotace ve výši 250 tisíc korun a ná-
vratnou finanční výpomoc 250 tisíc korun už 
Sokolu Pokratice schválili zastupitelé města. Jak 
přiblížil místostarosta Jiří Adámek, TJ Sokol si na 
projekt snížení energetické náročnosti sportoviště 
nejprve sám zajistil část financí, o zbytek poté 
požádal město. 

„Vzhledem k tomu, že chceme podporovat sport, 
a to nejen jeho samotnou činnost, ale také rozvoj 
infrastruktury a hledání úspor, jsem za jednomysl-
nou podporu zastupitelů této žádosti rád,“ uvedl 

Jiří Adámek s tím, že do budoucna město rádo fi-
nančně přispěje i na obdobné smysluplné projekty. 

Dohromady chce TJ Sokol Pokratice na budově  
u fotbalového hř iště umíst it  56 kusů 
fotovoltaických panelů. Celkové náklady činí 
přibližně 900 tisíc korun. Ze svého tedy Sokol 
zaplatí 400 tisíc korun. Čtvrtmilionovou půjčku 
bude městu splácet postupně. 

Předseda TJ Sokol Pokratice – Litoměřice Jan 
Hrkal nastínil, že práce na instalaci fotovoltaické 
elektrárny začnou s ohledem na počasí nejspíše 
v březnu. „Předpoklad je takový, že instalace by 
mohla být hotová v červnu, nejpozději do konce 
léta,“ poznamenal Jan Hrkal a dodal, že úspory 
za energie budou v budoucnu vyšší, než je výše 
investice.                             Michaela Rozsypalová

Mapa ukazuje ulice, v nichž proběhne první etapa rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). Barevné rozlišení zvýrazňuje 
jednotlivé okruhy VO, které jsou napojeny na jeden rozvaděč.                                      Zdroj: odbor územního rozvoje
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VyŠŠÍ KOMFORT 

Přes Pokratický potok se nyní
dostanete po novém mostku
Kovový mostek s pochůznými 
rošty přes Pokratický potok pod 
Družbou je na místě. Do připravené 
konstrukce ho usadili pracovníci 
zhotovitelské fi rmy TE-ST. Zakáz-
ku za 375 tisíc korun připravili 
komplet včetně přístupových cest 
a nových betonových schodů.

„Usazení mostku se bohužel 
o několik měsíců protáhlo kvůli 
požadavkům dotčených orgánů. 
Hlavní však je, že nyní je vše ho-
tovo a místní obyvatelé, včetně 
školáků, již mohou bezpečnější 
přechod přes Pokratický potok 
využívat,“ sdělil městský zastu-
pitel pro územní plánování Filip 
Hrbek, jenž stál u zrodu projektu. 

Při jeho realizaci byla nutná 
spolupráce s Povodím Ohře, kte-
ré je majitelem koryta potoka. 
Poděkování patří nejen této or-
ganizaci, ale i pracovníkům od-
boru územního rozvoje, odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství, občanovi, který na dřívější 
nevyhovující technický stav 
přechodového místa upozornil, 
a projektantce. „Projekt bylo totiž 
nutné několikrát upravovat, aby 

vyhověl požadavkům na průtok 
v případě povodně. Lávka je tedy 
bytelná, ale zároveň v případě 
potřeby snadno demontova-
telná,“ dodal Filip Hrbek. 

Pokud se nestane něco ne-
čekaného, mohla by lávka slou-
žit i několik desítek let, protože 
není ze dřeva, které podléhá 
povětrnostním vlivům. Samotná 

konstrukce mostku s žárově 
zinkovaným povrchem váží 350 
kilogramů a je usazena do be-
tonových patek. Na místo ji 
z korby vozu ručně přeneslo 
a do konstrukce usadilo osm 
pracovníků firmy. Původně 
plánovaná pomoc jeřábu tak 
nakonec nebyla nutná.

                        Radim Tuček

Ztrouchnivělé dřevěné prkno přes Pokratický potok nahradil nový kovový 
mostek. Foto: Radim Tuček

OCENĚNÍ PRÁCE 

Dobrovolní hasiči 
dostali poděkování

Jednotka dobrovolných hasičů 
z Litoměřic odvedla na loňském 
obřím požáru v Národním parku 
České Švýcarsko výbornou práci. 
Za to se jí dostalo uznání od primá-
tora Děčína Jiřího Anděla a starosty 
Hřenska Zdeňka Pánka, kteří zaslali 
starostovi města Radku Löwymu 
děkovný dopis.                /tuc/

NOVINKA 

Cestu na Mostnou horu lemuje 40 nových laviček
Čtyři desítky nových laviček lemují cestu 
z ulice Macharova k rozhledně na Mostné 
hoře. Desítky let staré kovové lavičky slou-
žící k posezení a odpočinku nahradily nové, 
betonové. Součástí opěradel je materiál 
z recyklátu, který je trvanlivější a bezúdržbový.

„Počet laviček klesl zhruba o třetinu, ale žádné 
z dosavadních stání nebylo zrušeno. Jen tam, 
kde například byly čtyři lavičky, jsou nyní dvě. 
Naopak několik kusů přibylo na zcela nových 
místech včetně dvou za rozhlednou,“ vysvět-
lil Václav Blecha, investiční technik odboru 
územního rozvoje městského úřadu. 

Investici uhradí město ze svého rozpočtu 
a činí cca 400 tisíc korun.                         /tuc/

ZVELEBENÍ 

Opravy prostoru u ZUŠ pokročily
První část revitalizace odpočin-
kového prostoru vedle základní 
umělecké školy skončila. 

Díky příznivým klimatickým pod-
mínkám zde totiž bylo možné 
již v lednu položit nový chodník. 
Práce v této lokalitě začaly na

podzim výměnou laviček a opravou 
zdi. „Rekonstrukce bude dále 
pokračovat. Ještě v letošním 
roce plánujeme opravit přístřešek 
zdejší autobusové zastávky včetně 
chodníku před ním,“ prozradil Václav 
Blecha, investiční technik odboru 
územního rozvoje MěÚ.            /tuc/

Pokládka nového chodníku u posezení 
nacházejícího se poblíž ZUŠ. Nyní již 
je hotovo. Foto: Radim Tuček

PRVNÍ KOLO 

Účast ve volbách 
byla rekordní

V historicky třetí přímé volbě 
prezidenta republiky hlasovalo 
v Litoměřicích v prvním kole 
68,13 procenta voličů. Jde tak 
o rekordní  vo lební  účast 
v prvních kolech prezidentských 
voleb. Zatímco v roce 2018 to 
bylo 61,88 procent, v roce 2013 
jen 59,03 procent. Pro voliče 
v Litoměřicích bylo zřízeno do-
hromady třicet volebních okrs-
ků.

Výsledky druhého kola nebyly 
v době uzávěrky Radničního 
zpravodaje známy.                   /rz/

OMEZENÍ PROVOZU 

Město brzy čekají
dvě uzavírky

Na dvě uzavírky se musejí při-
pravit obyvatelé Litoměřic. První, 
drobnější, proběhne od 16. do 18. 
února v ulici Akátová z důvodu 
stání jeřábu a kamionu za účelem 
výstavby rodinného domu. Druhá, 
v ulici Michalovická, pak potrvá 
sedm měsíců. Od března je zde 
totiž v plánu rozsáhlá oprava 
vodovodu a kanalizace.             /tuc/
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KLUBy A SPOLKy 

Podpora sportu 
zůstala stejná
I v letošním roce město finančně 
podpoří činnost místních spor-
tovních oddílů. První dotace  
v celkové výši 11,3 milionu korun 
už schválili na posledním zasedání 
zastupitelé. Peníze budou rozdě-
leny mezi čtyři kluby. Konkrétně 
basketbalový klub Lvice Litomě-
řice získá 900 tisíc korun. Dva 
miliony korun jsou určeny pro 
fotbalový klub FK Litoměřicko, 
pro hokejový klub HC Stadion Li-
toměřice pak 6,2 milionu korun. 
Slavoj BK Litoměřice obdrží 2,2 
milionu korun. 

„Dotace na celoroční činnost 
těchto sportovních klubů byly 
navrženy zhruba ve stejné výši, 
jako tomu bylo v minulých letech. 
Řídili jsme se přitom koncepcí 
sportu platnou až do konce roku 
2023,“ komentoval místostarosta 
Jiří Adámek s tím, že současná 
komise sportu, jejímž předsedou 
je Josef Mayer, má v letošním 
roce za úkol vytvořit koncepci 
novou. 

Další finanční prostředky 
město Litoměřice rozdělí v rám-
ci Programu podpory celoroční 
činnosti sportovních spolků, kde 
je pro letošek alokována částka 
4,2 milionu korun. Žádost o pří-
spěvek podávaly sportovní spolky 
se sídlem nebo působištěm  
v Litoměřicích, které celoročně 
pracují s mládežnickou základnou,  
do 29. ledna. 

Výši dotace určují přesně 
stanovená kritéria, například 
členská základna a nejvyšší 
hraná soutěž, finanční náročnost 
a zajištění vícezdrojového finan-
cování, tradice, atraktivita spor-
tu a jiné.

Podklady pro žádost o 
dotaci najdou zájemci pře-
hledně online pod odkazem:  
https://www.litomerice.cz/dotace.                

/rz/

ÚDRŽBA MĚSTA 

Technické služby se starají
o desítky kilometrů chodníků
Zimní měsíce patří v rámci údržby ulic a chodníků pro 
pracovníky Technických služeb města (TSM) k těm 
náročnějším. Příkladem může být silná ledovka, se 
kterou se Litoměřice potýkaly před koncem minulého 
roku. Chodníky i komunikace, na kterých se tvořila 
souvislá vrstva ledu, zaměstnanci TSM ošetřovali 
posypem i v nočních hodinách. 

Provozní ředitel a koordinátor TSM Vítězslav Votru-
ba připomněl, že ve městě je dohromady několik 
desítek kilometrů chodníků. „Chodníky udržujeme 
podle plánu priorit komunikací a po celé zimní období 
držíme pohotovost tak, abychom včas zareagovali na 
takové situace. Nicméně je nutné počítat s jistým 
zpožděním v důsledku délky spravovaných úseků,“ 
vysvětlil Vítězslav Votruba a upozornil, že v případě 
ledovky jsou zejména vedlejší plochy u chodníků 
zrádné. Je to dáno tím, že se ošetřují hlavně pochozí 
části chodníků, kam se dostane technika. Ostatní 
plochy, obrubníky, parkoviště a jiná okolní místa 
mimo chodníkové linie mohou být velice kluzká. 

Zimní údržba komunikací je zakotvena v právním 
předpisu, který schvaluje rada města. TSM pak postu-

pují v souladu s tímto nařízením, které bylo vydáno 
a zveřejněno loni v říjnu. Na tomto odkazu https://
www.litomerice.cz/narizeni-rady-mesta/oznameni-o-
vyhlaseni-pravniho-predpisu-narizeni-6-2022 naleznete 
v příloze 2 a 3 seznam ulic rozdělených podle pořadí 
důležitosti. Dokument obsahuje také lhůty, do kte-
rých technické služby zajišťují schůdnost a sjízdnost. 
Uvedený je tam také seznam komunikací a chodníků 
(včetně lávek a schodů), na kterých je zakázáno pou-
žívat posypovou sůl.   

                          Text a foto: Michaela Rozsypalová

VANDALISMUS 

Proč si zeleň
sami ničíme? 
Pokuta až do výše 50 tisíc korun 
hrozí neznámému vandalovi, který 
se vyřádil na městské zeleni pod 
Tyršovým mostem (viz foto). Tam 
na konci roku poničil část trávníku 
driftováním a zanechal po sobě vy-
jezděné kruhy.

„Případem se zabýváme a přestup-
kové jednání neznámého pachatele 
prošetřujeme. V případě dopadení 
mu hrozí pokuta, o jejíž výši roz-
hodne příslušný správní orgán,“ 
uvedla tisková mluvčí územního 
odboru Policie ČR v Litoměřicích 
Pavla Kofrová.

Pracovníci Technických služeb 
města povrch urovnali, trávník v pří-
padě potřeby dosejí na jaře. „Pacha-
teli hrozí za přestupek proti veřejné-

mu pořádku až 50tisícová pokuta,“ 
informovala Jana Koňaříková z od-
dělení přestupků správního odboru 
městského úřadu.                   /tuc/

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Obnova značení přechodů pro chodce začne opět na jaře
Značení přechodů pro chodce na Mírovém ná-
městí je podle některých občanů už „téměř 
neviditelné“. V zimě však není možné nástřiky 
obnovit. Počkat musíme na jaro.

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) 
probíhá zhruba od konce března do konce října, 
vždy jen v období klimaticky příznivém a tech-
nologicky vstřícném. Děje se tak dle aktuální 
potřeby a nástřiky tedy nejsou pravidelné. 

„Na celé město máme v rozpočtu vyčleně-
no každoročně cca 300 tisíc korun, což s při-
hlédnutím k neustále se měnícímu rozsahu 
tohoto druhu značení není mnoho. Na základě 

toho tak nedochází ke kompletní obměně VDZ 
každoročně, ale vždy pouze v dílčích lokacích, 
popř. ulicích, kde je to již nezbytné,“ vysvětlil 
Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství MěÚ. Tento druh služeb pro 
město dle svých časových a personálních 
kapacit zajišťují externí nasmlouvané subjekty. 

Specifická je z pohledu obnovy VDZ histo-
rická centrální část města, kde dochází k aplika-
ci nástřiků na kamenné přírodní materiály, na 
nichž značení v řádné kvalitě vydrží podstatně 
kratší dobu než na asfaltové vozovce. „Přecho-
dy jsou zde obnovovány 1-2x ročně. U přechodů 
na běžných površích místních komunikací je 

frekvence nástřiků významně delší, což platí  
i pro parkovací stání. Některá se obnovují 
častěji dle potřeby, jiná jsou v řádném stavu 
i bez obnovy roky,“ uvedl Jan Jakub. 

Přechody pro chodce na pozemních komu-
nikacích v kategorii „silnice“ jsou obnovovány 
v režii a správě jednotlivých vlastníků, resp. 
majetkových správců. Silnice II. a III. třídy (např. 
ul. Mrázova, Komenského, Na Valech, Žitenická, 
Pokratická, Masarykova atd.) udržuje Správa  
a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. a silnice  
I. třídy (ul. Mezibraní, Tyršův most, Na Kocandě, 
Českolipská) pak Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní p.o.                                         Radim Tuček 
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U některých členů koalice jsou problémem 
náznaky populismu, což se projevilo například 
v nutnosti rozšíření hřbitova, které nové vedení 
na tři měsíce pozastavilo, protože před volba-
mi někteří jeho členové dávali voličům nerea-
listické sliby. I proto jsme rádi, že řada dlouho 
připravovaných projektů je již tak rozpracována, 
že je snad nic příliš neohrozí. Otazník visí nad 
geosolárním projektem, ale to naplno ukáže až 
únorové jednání zastupitelstva. 

Jako varovnou vnímáme skutečnost, 
že nové vedení, ač složené i z bojovníků za 
transparentnost, zveřejnilo koaliční smlouvu 
až tři měsíce po jejím podpisu, bez jakýchko-
liv programových priorit, a to pouze po našem 
dvouměsíčním naléhání. 

Přehnané kritiky z naší strany se však netřeba 
obávat. Koalici budeme hodnotit jen podle činů 
a jejích názorů. Smysluplné projekty podpoříme. 
Rozhodně však budeme proti všem projevům 
extrémistů a obdivovatelů totalitních režimů, 
kteří se bohužel vyskytují i v zastupitelstvu. 

Nadále také budeme pracovat ve prospěch 
obyvatel města, což dokládá například v závě-
ru roku 2022 realizovaná lávka přes Pokratický 
potok nebo nové veřejné osvětlení ze zastávky 
Litoměřice - Cihelna.

ODS není stranou jednoho muže, a proto bu-
dou v dalších zpravodajích zveřejněny komentáře 
ostatních kolegů z ODS, abychom představili 
názory všech našich kvalitně připravených za-
stupitelů. 

Přeji vše dobré v roce 2023!

PhDr. Lenka SIMERSKÁ
/ Více pro Litoměřice
„Rudoarmějec budí vášně. 
Pojďme se o něm bavit!“

Všichni mu tak říkáme, ale 
není to Rudoarmějec. Vznikl  
v roce 1975 jako pomník armá-
dě Sovětské, nikoli Rudé. Tak 
nějak samozřejmě ho máme 
za symbol padlých a odkaz 
na útrapy války. Jenže pom-
ník nesl název Čest a sláva 

Sovětské armádě. Ta v té době už několik let 
okupovala naše území po vpádu v srpnu 1968. 
Čistě technicky je to tedy okupant.

Pod známou sochou v Jiráskových sadech 
se v poslední době vystřídala pračka, její zabě-
lení a několik měnících se cedulí. Vyšly i články  
v médiích. Důkaz, že si tento symbol říká o naši 
pozornost a že je to akutní. Za mě ji nedostal 
dostatečně a měly by zaznít základní informace. 
Kromě názvu je tu totiž další řada paradoxů. 

U sochy se před rokem 89 odehrávalo diva-
dlo režimu. Dnes do ní neznámý autor promítl 
symbol ruského násilí na Ukrajině. A je tu další 
paradox. Litoměřice byly totiž osvobozovány 
ukrajinským frontem. Slyšela jsem i názor, že 
ukrajinští uprchlíci můžou pomalování sochy 
vnímat jako znesvěcení obětí tisíců jejich životů. 

Hranice mezi poškozováním a snahou uvést 
souvislosti na pravou míru je tenká. Se sochou 
a s minulostí se nevypořádáme, když se o ní 
nebudeme bavit a mít k tomu potřebné faktické 
podklady. Jedna malá cedulka a sdělení, že so-
chu nelze odstranit kvůli právním ujednáním  
o pietních místech, to nestačí. Nejsem ani pro 
bourání bez předchozího zarámování debatou. 
Zejména pro starší lidi musí jasně zaznít, že 
památka padlých druhé světové války není touto 
sochou uctěna.

Dlouholetý kronikář města Oldřich Doskočil ve 
své knize dokonce nabízí představu, že všechny 
sochy, co na tom místě kdy stály, by tam zůstaly 
v řadě, a byla by to taková názorná výuka dě-
jepisu. Má to jeden zádrhel, totiž nedalo by se 
na to koukat. Jsme ve veřejném prostoru, kde 
potřebujeme vytvářet funkční estetiku a ne bizár.

Nejhorší je ale neudělat nic. Na jednání zastu-
pitelstva budu navrhovat zpracování dobových 
materiálů s popisem událostí a jejich výstavu 
instalovanou přímo u sochy. K tomu debaty se 
zapojením pamětníků, studentů a historiků.

Josef DOUŠA / ANO 2011
„Participativní rozpočet byl navýšen
pětinásobně. A to je dobře“

Oslavy nového roku jsou za 
námi a výzvy toho nového nás 
čekají. Jednou z nich je doza-
jista Participativní rozpočet 
(PR), ve kterém budeme mít 
v letošním roce k dispozici na 
projekty rovný milion korun. Je 
to tak pětinásobné navýšení 

oproti roku loňskému. Za mě osobně je to 
jasný signál směrem k našim občanům, že to 
s jejich náměty myslíme vážně. 

A jak to celé funguje? Pokud máte nápad, 
jak zlepšit naše město, anebo vám chybí něco 
specifického pro vaše okolí nebo přímo pro 
vaši ulici, nenechte si to pro sebe, vaše ná-
pady v první fázi setřídíme a následně konzul-
tujeme s pracovníky městského úřadu a ve 
finále necháme o realizaci vítězných projektů 
hlasovat zase vás občany. Ještě bude nutné 
upravit pravidla PR vzhledem k navýšenému 
rozpočtu a rozšíření tak počtu vítězných/rea-
lizovaných námětů.

Vyhlášení PR bude v průběhu května či 
června v návaznosti na jednání zastupitelstva, 
sledujte webové stránky Zdravého města, kde 
najdete podrobnější informace. A já se už teď 
moc těším na spoustu dobrých nápadů, kte-
ré nám naše město zase o trochu vylepší.  

Ing. Dominik HANKO / SPD
„Do příštího rozpočtu budeme chtít
zapracovat naše návrhy“

Na posledním zastupitelstvu 
byl schválen rozpočet města 
na rok 2023. Rozpočet města 
Litoměřice kryje všechny vý-
daje nutné k řádnému fungo-
vání města a jím zřízených or-
ganizací včetně financování 
projektů, proto jsme tento 
rozpočet podpořili.

Přestože jsme rozpočet podpořili, máme 
k jednotlivým položkám své programové vý-
hrady a budeme pracovat na tom, aby se  
v dalším rozpočtu, popř. v rozpočtovém 
opatření, zapracovaly naše návrhy. Jde na-
příklad o navýšení částky na opravu a re-
konstrukci dětských hřišť ve městě, finanční 
podporu Spolku na ochranu zvířat (SOZLIT), 
snížení poplatků za svoz komunálního od-
padu o 50 % (pro seniory a děti do 3 let), 
investice do startovacích bytů, nových par-
kovacích ploch, oprav silnic a chodníků. Dále 
budeme prosazovat, aby byly do rozpočtu 
zahrnuty investiční projekty, které pomohou 
snižovat energetické výdaje města jako na-
příklad fotovoltaika na veřejných budovách.

Mgr. Petr PANAŠ  

/ Naše Litoměřice 

„Děkuji všem, kteří hlasovali
pro schválení rozpočtu“

Jaké to je být ve vedení 
radnice po 8 letech v opozici? 
Hlavně o zodpovědnosti. Se-
čtením výsledků komunálních 
voleb se kolem mne začalo 
slavit, ale já už měl v hlavě 
spoustu věcí, které nás čekají 
a nebudou vůbec jednoduché. 

Což se ukázalo jako správný předpoklad. 
Nicméně si myslím, že nové vedení radnice 
vyšlo správným směrem.

Začnu tím, co běžný občan nevnímá, ale je 
to důležité pro politickou kulturu. Opozice není 
nijak válcována, což dříve úplně zvykem nebylo. 
Všichni mají zastoupení ve výborech a komisích. 
Dokonce i politické subjekty, které ve volbách 
neuspěly. Materiály do zastupitelstva jsou posí-
lány o něco dříve a pro všechny se koná poradní 
schůzka všech zastupitelů k vyjasnění možných 
sporných bodů před samotným jednáním. Ne-
chceme a nebudeme bojkotovat rozdělané 
projekty, kterým se už věnovala spousta času. 

Ale máme své vize, které postupně začneme 
naplňovat. Bylo důležité se podrobně seznámit 
s činností úřadu. Byť jsem v minulosti na radni-
ci pracoval, hodně věcí se posunulo. Chtít vše 
měnit ihned s nástupem, osobně považuji za ne-
zodpovědné. Ale s novým rokem chci já i ostatní 
členové hnutí Naše Litoměřice postupně pro-
sazovat myšlenky, kvůli kterým jsme do politiky 
šli. Nebude to jednoduché a nelze se zavděčit 
všem. Některá rozhodnutí jsou i bolestivá, ale to 
k životu patří. Pevně věřím, že se nám za 4 roky 
podaří přesvědčit naše voliče i ostatní spoluobča-
ny, že do práce dáváme maximum a vše děláme 
s tím nejlepším vědomím a svědomím. 

Aktuálně jsem rád, že byl schválen rozpočet 
na rok 2023 a úřad může plnohodnotně pra-
covat. Trochu jsem byl zaskočen, že ne všichni 
rozpočet podpořili, byť s jeho přípravou se začalo 
za předchozího vedení, byl doporučen finančním 
výborem, kde jsou zastoupeny všechny strany 
a mimo mandatorní výdaje jsou značné položky 
už realizované projekty z minulosti. Důležitý je 
však výsledek, ten dopadl dobře a chci tímto 
poděkovat všem, kteří pro schválení rozpočtu 
dali svůj hlas.

PhDr. Filip HRBEK / ODS 
„Koalici budeme hodnotit podle činů“

Poprvé se na Vás neobracím 
jako radní, ale jako řadový za-
stupitel. Chtěl bych proto před-
stavit několik shrnutí z pozo-
rování dosavadních kroků nové 
koalice a nastínit, co naopak  
v opoziční roli můžete očekávat 
od ODS.

Prozatím se jako problém nového vedení jeví 
nerozhodnost a nedostatečná rozpočtová dis-
ciplína – rozpočet za rok 2022 skončil vysokým 
přebytkem, rozpočet na rok 2023 byl schválen 
se schodkem téměř 70 milionů. Problematické 
nejsou projekty zahrnuté do rozpočtu, ale nedů-
slednost v určování priorit. V zásobníku projek-
tů města jsou totiž projekty za mnoho miliard  
a nelze je realizovat všechny najednou. A na ve-
dení města tak je, aby určilo směr.
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PŘEDSTAVUJEME 

Členky zdravotní a sociální komise
navštívily domov pro seniory 
Členové zdravotní a sociální 
komise, která je poradním or-
gánem zastupitelstva, zahá-
jili v novém volebním období 
svou činnost a seznámili se  
s provozem Domova pro seniory 
na Dómském pahorku.  

Ředitelka Charity Litoměřice Ka-
rolína Wankovská návštěvu po-
stupně provedla celým zařízením 
a přiblížila jeho chod. Hovořila  
i o velkém zájmu seniorů o umístění 
do domova. „Máme 122 lůžek  
a všechna jsou obsazená. Limituje 
nás to, že se některé okolní domy 
seniorů transformují na domovy 
se zvláštním režimem, kam se ale 
běžný senior nedostane. Tlak na 
volná místa u nás se proto zvy-
šuje,“ upozornila ředitelka. 

Zařízení město postavilo v roce 
2009. Jako vlastník objektu má 
s Charitou Litoměřice uzavřenou 
koncesní smlouvu, na jejímž zákla-
dě služby pro seniory poskytuje. 
Služba je určena lidem nad 65 let 
se sníženou soběstačností, kteří 
potřebují pomoc druhé osoby, kdy 
pomoc rodiny a jiných sociálních 

služeb nepokrývá jejich potřeby.
„Jsem mile překvapená, na jak 

vysoké úrovni zařízení funguje,“ 
konstatovala předsedkyně 
zdravotní a sociální komise Zdena 
Klementová, která by chtěla v nad-
cházejícím období plynule navázat 
na podle ní velmi dobře fungující  
komisi vedenou jejím předchůd-
cem  Petrem Kubcem. Je zřejmé, 
že nejčastěji řešenou záležitostí 
nadále bude posuzování žádostí 
o vyhrazená parkovací místa pro 

invalidy. „Dále projednávání žádostí 
o podporované pečovatelské byty 
a o seniorské byty. Chtěla bych se 
podívat detailněji i na rozmístění 
parkovacích míst pro invalidy. 
Žádostí totiž přibývá. Již nyní je 
zřejmé, což ostatně vyplynulo  
i z tvrdých dat prezentovaných  
v lednu na krajské konferenci 
Zdraví 2030, že město bude potře-
bovat tato místa navýšit,“ dodala 
předsedkyně komise.

              Michaela Rozsypalová 

CHyBA  

Omluva zastupiteli
V posledním vydání Radničního 
zpravodaje jsme představili nové 
zastupitele města Litoměřice pro 
období 2022-2026. Nedopatřením 
vypadl z přehledu při grafických 
úpravách zastupitel Ing. Vladimír 
Matys. Touto cestou se panu za-
stupiteli velice omlouváme a jeho 
představení přinášíme nyní. /red/

Vladimír MATYS (ANO 2011)
69 let

20 let jsem pracoval 
v ČSAD Lovosice  
/dispečer, ekonom/, 
30 let podnikám  
v mezinárodní kami-
onové  dopravě  
/spoluvlastním firmu 

Bohemiasped Litoměřice/.
Volební období 2022-26 bude 

moje třetí. Osm let jsme byli jako 
zástupci ANO v opozici. Zku-
šenost je taková, že opoziční za-
stupitel, žádný zastupitel. O to víc 
se těším na období, kdy konečně 
můžeme realizovat změny, po kte-
rých jsme tolik volali. Moje místo 
bude opět v dopravě. Jako před-
seda dopravní komise se budu 
věnovat všemu, co s dopravou 
ve městě souvisí, parkování, do-
pravnímu značení, průjezdnosti, 
MAD atd.

ZMĚNy  

Matrika prošla rekonstrukcí,
radnice chystá stavbu výtahu 
Pracoviště matriky městského 
úřadu, které na sklonku loňského 
roku prošlo rozsáhlou rekonstruk-
cí, nabízí klientům moderní zázemí 
i kvalitnější služby. 

Novinkou je vyvolávací zařízení  
a elektronický objednávkový sys-
tém, kteří občané naleznou pří-
mo u hlavního vstupu na radnici, 
tedy o patro níže, než je umístěno 
samotné pracoviště matriky. 

Zásadní změnou prošlo uspořá-
dání přepážek. Zatímco před rekon-
strukcí sloužila na matrice pouze 
jedna, nyní jsou k dispozici tři. Klien-
ti tak mají při vyřizování záležitostí 
s pracovníky matriky více soukromí. 

„Zároveň s otevřením zre-
konstruovaného pracoviště byl 
spuštěn elektronický objednávkový 
systém, kdy se občané prostřednic-
tvím webových stránek města 
mohou v úřední dny objednat na 
jimi preferovaný čas,“ informovala 
vedoucí oddělení správních činností 
MěÚ Milena Nováková. Po zprovoz-
nění aplikace Svatby online, která 

snoubencům umožňuje vybrat si 
termín sňatku z pohodlí domova, 
to tak bude další služba pro příjem-
nější a efektivnější vyřízení poža-
davků klientů matriky.  

Už v létě by pracoviště matriky 
mělo navíc získat bezbariérový pří-
stup. S jednou z výstupních stanic 
nového výtahu je počítáno právě 
u jejího vstupu. Prosklený výtah 
s ocelovou konstrukcí má vyrůst 

ve dvoře hlavní budovy městské-
ho úřadu a kromě matriky usnadní 
vozíčkářům a osobám se sníženou 
pohyblivostí přístup do obřadní síně 
nebo na oddělení přestupků. 

„Po úpravě a přestěhovaní pra-
coviště pokladny to tak bude další 
krok vedoucí ke zkvalitňování služeb 
i prostředí,“ poznamenal tajemník 
městského úřadu Pavel Richter. 

Michaela Rozsypalová 

Opravené pracoviště matriky si přišel prohlédnout i starosta Radek Löwy.  
Na snímku s matrikářkou Janou Hříbalovou.                       Foto: Eva Břeňová 

ZDRAVÁ MĚSTA 

Město nadále patří 
mezi šampiony
Město Litoměřice znovu za-
bodovalo v Lize Národní sítě 
Zdravých měst ČR (NSZM ČR). 
Již počtvrté se dostalo mezi 
nejlepší města, městské části, 
kraje a obce, které získaly titul 
šampionů. Slavnostní předávání 
ocenění proběhlo v prosinci  
v reprezentativních prostorách 
budovy Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR (PS PČR)  
v Praze. Záštitu nad akcí 
převzala 1. místopředsedkyně 
PS PČR Věra Kovářová, aktu se 
dále zúčastnili náměstek minis-
tra vnitra David Sláma ad.

„Ocenění  je  udělováno 
za soubor opatření směrem  
k občanům, zejména pak za 
příkladnou participaci neboli 
zapojování obyvatel města do 
jeho rozvoje. Rád bych touto 
cestou poděkoval bývalému 
politikovi Zdravého města Li-
toměřice Petru Hermannovi, 
který příkladně stál v jeho čele 
dvacet let,“ sdělil městský za-
stupitel Josef Douša, jenž se 
minimálně na následující čtyři 
roky stal Hermannovým nástup-
cem.                               /tuc/

Předsedkyně komise Z. Klementová (zleva), vedoucí odboru MěÚ R.Jurková, 
zastupitelka L. Simerská a místostarostka A. Rožcová si v doprovodu 
ředitelky K. Wankovské prohlédly domov pro seniory. Foto: M. Rozsypalová 
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SEPARACE 

Sběr kapslí od kávy
předčil očekávání
Zájem veřejnosti o zpětný odběr 
použitých hliníkových či plastových 
kapslí od kávy na sběrném dvoře 
v Nerudově ulici mile překvapil pra-
covníky odboru životního prostře-
dí (OŽP). „Nečekali jsme, že se tak 
rychle nádoba na kapsle naplní. 
Tímto občanům děkujeme, že kaps-
le třídí a odevzdávají je ve sběrném 
dvoře,“ pochválila obyvatele města 
Miroslava Jirků, referentka OŽP 
městského úřadu. „Za první mě-
síc přivezli lidé na sběrný dvůr 
38 kg použitých kapslí. Je dobře, 
že nekončí na skládkách,“ uvedla 
Miroslava Jirků s tím, že materiál  
z recyklovaných kapslí je následně 
využíván pro nové výrobky.   /tuc/

KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Zvýšení poplatku 
město nechystá
I přes značný nárůst cen za svoz 
odpadu mohou být obyvatelé Li-
toměřic klidní. Pravidelný roční po-
platek zůstane letos stejný jako 
vloni, tedy 696 korun.

„Částka se letos zvyšovat ne-
bude, i když reálné náklady na od-
padové hospodářství jsou výrazně 
vyšší. Zachovat ji můžeme i díky 
občanům města, kteří se snaží 
výrazným způsobem separovat 
odpady, a relativně úspěšnému 
výběru financí za poplatek, který 
činil v roce 2022 cca 15,5 milio-
nu korun,“ sdělil starosta města 
Radek Löwy.                        /tuc/

PODZEMNÍ KONTEJNERy 

Průzkum ukázal, že i na náměstí
mohou být kontejnery v podzemí
Nedávno ukončený geofy-
zikální průzkum ukázal, že i na 
Mírovém náměstí v Litoměři-
cích protkaném sítí podzemních 
chodeb lze vybudovat podzemní 
kontejnerové stání. 

„Bude ve východní části, naproti 
prodejně knih,“ specifikoval Pavel 
Gryndler, vedoucí odboru život-
ního prostředí městského úřadu.  
„S výstavbou počítáme zhru-
ba ve třetím čtvrtletí letošního 
roku. Nyní ještě musíme počkat 
na vyjádření památkářů, síťařů 
a na přípravu projektu,“ upřesnil 
Pavel Gryndler s tím, že na zá-
kladě kladného výsledku geofy-
zikálního průzkumu bylo vybráno 
místo, kde bude při vlastní stav-
bě minimalizováno riziko nálezu 
případného archeologicky vý-
znamného objektu.

Kromě Mírového náměstí 
vzniknou v průběhu letošního roku 
další podzemní kontejnerová stání  
v ulicích Liškova a Jiřího z Po-

děbrad. Další přijdou na řadu  
v roce 2024. Všechna nově 
realizovaná stání již budou 
mít čtyři nádoby, včetně té na 
kovy. Dříve se pod zem dávaly 
pouze tři, a to na papír, plast 
a sklo. Na vybraná starší stání 

bude čtvrtá nádoba doplně-
na. „Konkrétně v ulicích Marie 
Majerové, Družstevní, Na Valech  
a Topolčianská,“ upřesnila Vero-
nika Kleverová, referentka odbo-
ru životního prostředí městského 
úřadu.                    Radim Tuček

UPOZORNĚNÍ 

Neodkládejte odpad vedle kontejnerů,
může se totiž stát, že tam zůstane
Pracovníci odboru životního prostředí žádají občany, 
aby neodkládali odpad vedle kontejnerů na komunál. 
Svozová firma totiž nemá za povinnost tyto věci od-
vážet, a mohou tak na místě zůstat. 

V poslední době bývá také na několika málo místech 
pravidlem, že nádoby na separovaný odpad jsou plné 
komunálního nevytříděného odpadu, který do nich 
nepatří, a to dokonce do té míry, že objem komunálního 
odpadu je mnohem vyšší než objem odpadu vytřídě-
ného. Vzhledem k tomu, že se separovaný odpad vozí 
na třídící linku, není přijatelné, aby se na ni dostával 
komunální odpad v takové míře.

„Tento problém momentálně pravidelně řešíme  
u nádoby na sklo v ulici Revoluční a u nově přidaných 
kontejnerů na separovaný odpad v ulici Alfonse Mu-
chy, zejména u kontejnerů na kovy a na sklo. Občas 
k těmto problémům ale dochází i v jiných částech 
města,“ poznamenala Veronika Kleverová, referentka 

odpadového hospodářství odboru životního prostředí 
městského úřadu. 

Svozová posádka je v takových případech povinna 
obsah kontejneru spolu s tříděným odpadem nevyvézt, 
ale ponechat ho na místě pro svoz komunálního od-
padu. „Prosíme občany o důsledné třídění. Pokud jsou 
separační nádoby plné nevytříděného komunálního 
odpadu, dochází k výraznému zvýšení nákladů na svoz 
i uložení, vzhledem k tomu, že komunální odpad se dále 
nerecykluje,“ dodala Veronika Kleverová.

„Pokud obyvatelé města nebudou třídit, porostou 
již tak vysoké náklady města na ukládání komunálního 
odpadu. Taková situace by se pak musela promítnout 
do výše poplatku za komunální odpad,“ upozornil na 
rizika vedoucí odboru životního prostředí městské-
ho úřadu Pavel Gryndler. Za odpadové hospodářství 
(všechny druhy odpadu včetně poplatku z uložení atd.) 
město v roce 2022 zaplatilo 24,1 milionu korun, plus 
za veškerou dopravu 2,27 milionu korun.            /tuc/

SÍDLIŠTĚ 

Město rozmístí první polopodzemní kontejnery na bioodpad
Město vyslyšelo přání obyvatel a rozmístí 
letos první polopodzemní kontejnery na bio-
odpad. Nejprve přijdou na řadu sídliště.
 
„Návrhy v tuto chvíli řeší projektant. Pokud to 
technické podmínky vybraných míst umožní, 
začínat bychom měli v ulicích Alfonse Muchy, 

U Kapličky, Mládežnická a Bojská,“ vyjmenova-
la Veronika Kleverová, referentka majetkové 
správy odpadového hospodářství odboru 
životního prostředí městského úřadu.

Základní rozdíl mezi polopodzemním 
a podzemním kontejnerem je v tom, že 
podzemní bývá celým objemem vhazované-

ho odpadu (i při zcela zaplněném kontejne-
ru) pod zemí. Nádoba je krychlového tvaru  
a objem nadzemní vhozové části bývá menší 
než u polopodzemních kontejnerů, které jsou 
pod i nad zemí kruhového tvaru a odpad při 
naplněnosti dosahuje až do nadzemní části 
kontejneru.                                           /tuc/

Geofyzikální průzkum probíhal na Mírovém náměstí.         Foto: Radim Tuček

Nádoby na kapsle se poměrně 
slušně plní.        Foto: Radim Tuček
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ŘÁDy, PLATBy, APLIKACE 

Městská doprava 
má několik novinek
Nové jízdní řády Městské auto-
busové dopravy (MAD) platné od 
poloviny prosince obsahují oproti 
předchozím odjezdovým časům jen 
kosmetické úpravy. „Pouze u něko-
lika spojů proběhly drobné změny 
po zavedení zastávek na znamení,  
a to v rámci minut, o něž doprava 
zrychlila,“ sdělil Jan Jakub, vedoucí 
odboru dopravy a silničního hos-
podářství městského úřadu. „Na 
žádosti občanů jsme také mírně 
upravili odjezdové časy s ohledem 
na vlakové spoje a spoje krajské 
autobusové dopravy,“ doplnil Jan 
Jakub.

Zájem občanů o MAD, která jez-
dí po městě od května roku 2018 
zdarma, se stále zvyšuje. Rok 2022 
byl v tomto ohledu zcela výjimečný. 
MAD se totiž svezlo 613 583 ces-
tujících, což je o 143 tisíc více než  
v roce 2021 a o 283 tisíc více než  
v roce 2019. „Jedním z důvodů 
jsou i současné vysoké ceny po-
honných hmot. Jsme rádi a mile 
překvapeni, že lidé městskými 
autobusy v takové míře jezdí. 
Šetří tím i životní prostředí,“ do-
dal místostarosta Litoměřic Jiří 
Adámek, v jehož gesci se doprava 
nachází. 

Provozovatelem MAD v Litomě-
řicích je společnost Autobusy Kar-
lovy Vary, a.s., která již odboru do-
pravy dodala podklady k výpočtu 
částky, o kterou žádá navýšit plat-
by za rok 2022. „Prověřili jsme je  
a zaslali zpět s našimi připomín-
kami. Počítáme, že za loňský rok za-
platíme o cca 1,5 – 2 miliony korun 
více,“ doplnil Jan Jakub s tím, že 
město dále dostane od Ústecké-
ho kraje zdarma aplikaci, která 
poskytne občanům prostřednic-
tvím QR kódu umístěném na au-
tobusových zastávkách informaci  
o tom, kde se zrovna nachází auto-
bus MAD.                              /tuc/

PROJEKT 

Jednání o vysokorychlostní trati pokračují
Jednání o vysokorychlostní trati, která se přímo 
dotýkají i města Litoměřice, pokračují. V prosin-
ci proběhlo za účasti vedení města, zastupitele 
pro územně plánovací činnost a odboru územní-
ho rozvoje jednání s bývalým ústeckým politikem 
Martinem Hausenblasem a zástupcem společnosti 
CEDOP (Centrum pro efektivní dopravu).

Novému vedení města bylo představeno alternativní 
vedení návrhu vysokorychlostní trati, které je umís-
ťováno západně od města Litoměřice. Řeku Labe pře-
konává zhruba na hranici katastru s obcí Žalhostice, 
aby následně vstoupilo do tunelu pod masiv Českého 
středohoří. Pro tuto trasu se vžilo označení „varianta 
H“. Tento návrh obsahuje variantní napojení obou 
stávajících konvenčních železničních tratí.

„Je nutné konstatovat, že se jedná o vlastní 
a soukromou iniciativu pana Hausenblase, která 
nekoresponduje se třemi variantami vedení vy-
sokorychlostní trati, které jsou již několik měsíců 
projednávány v procesu aktualizace Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje. Tyto tři varianty z návrhu 
Správy železnic jsou umísťovány východně od Lito-
měřic. Všechny tři nyní projednávané varianty z dílny 
Správy železnic poskytují městu Litoměřice přímé 
vysokorychlostní napojení ve směru na Prahu,“ kon-
statoval v této souvislosti místostarosta Litoměřic 
Jiří Adámek. 

Po seznámení s variantou H považuje i nové ve-
dení města za nutné vyjádřit obavy z hlediska její 
proveditelnosti. Zejména napojení na stanici Lito-
měřice horní nádraží nijak nereflektuje místní po-
měry, protože by vyvolalo koncentraci dopravy ve 
zklidněné rezidenční a školní části města a obecně 
by mělo významný negativní vliv na dosavadní kon-
cepci rozvoje města. Napojení zastávky Litoměřice 
město, kam jsou již mnoho let směřovány všechny 
dostupné módy dopravy, se ve variantě H naopak 
jeví jako technicky velmi obtížně realizovatelné  
z důvodu blízkosti mostu generála Chábery, řeky 
Labe coby mezinárodní vodní cesty, čistírny od-
padních vod a také samotné železniční trati 072. 
Problémem varianty H je také umístění vysokorych-
lostní trati do blízkosti stávajícího úložiště radio-
aktivního odpadu Richard, protože umístění dvou 
staveb kritické infrastruktury blízko sebe může zna-
menat významné bezpečnostní riziko, zvlášť v sou-
vislosti s nevyjasněným rozsahem bývalé podzemní 
továrny Richard s nejistými geologickými poměry.

„Město Litoměřice má i nadále zájem o napo-
jení na systém vysokorychlostních tratí, nicméně 
varianta H se po jejím prostudování a ve srovnání  
s aktuálně projednávanými variantami Správy železnic 
v návrhu aktualizace zásad územního rozvoje jeví 
jako obtížně realizovatelná,“ prezentoval stanovisko 
vedení města Litoměřice místostarosta Adámek. (red)

TRAŤ LOVOSICE - LITOMĚŘICE - ÚŠTĚK 

Místo zrušení došlo k modernizaci
Ještě před několika lety uva-
žoval provozovatel o jejím zru-
šení. Naštěstí se tak nestalo.  
Naopak došlo ke zcela zásadní 
modernizaci. Řeč je o železniční 
trati Lovosice – Litoměřice – Čes-
ká Lípa, jejíž revitalizaci Správa 
železnic ukončila a ukázkovou 
jízdou představila řadě hostů, 
mezi kterými nechyběli ani zá-
stupci města v čele se starostou 
Radkem Löwym. 

Oprava byla zahájena předloni  
v listopadu a za vysoutěženou 
cenu 981,9 milionu korun ji 
provedlo sdružení firem AŽD Praha 
a EDIKT. Realizace projektu přines-
la vyšší bezpečnost železničního 
provozu, umožnila zvýšení traťové 
rychlosti v některých úsecích,  
a tím zkrácení jízdní doby vlaků.

„Jsem velice rád, že k opravě le-
tité tratě včetně nástupišť či mos-
tů došlo, čímž se zvýšil komfort 
pro cestující. Konkrétně pro Lito-
měřice pak spočívá přínos zejména 
v tom, že se podařilo vybudovat 
nový přístupový chodník k pře-
jezdu v ulici Osvobození a další 
od přejezdu podél kolejí přímo na 
horní nádraží. Tato místa jsou nyní 
bezpečnější,“ uvedl starosta Radek 
Löwy. Chodníky byly do projektu 
zapracovány dodatečně na přání 
předchozího vedení radnice, které 
ocenilo kvalitní spolupráci.

Stavební práce se zaměřily 

nejen na obnovu železničního 
spodku a svršku. „Cestující ocení 
dvě nová nástupiště s přístřešky 
v kompletně přestavěné stanici 
Žalhostice, pohodlný nástup do 
vlaku je nyní také na zastávce 
Trnovany. V Ploskovicích a Horních 
Řepčicích se upravila stávající ná-
stupiště na výšku nástupní hrany 
550 mm nad kolejí,“ sdělil generální 
ředitel Správy železnic Jiří Svobo-
da. Na uvedených zastávkách bylo 
vybudováno nové osvětlení a roz-
hlasové zařízení pro informování 
cestujících, které bylo doplněno 
i na stávajících zastávkách Lito-
měřice Cihelna a Lovosice závod.

V Žalhosticích slouží nej-
modernější staniční zabezpečova-
cí zařízení ESA-55, dálkově bude 
ovládané z nově vybudovaného 
dispečerského pracoviště v Lovo-
sicích. Některé úseky pak získaly 

nové traťové zabezpečovací za-
řízení. Opraveny byly vybrané 
přejezdy, které dostaly moderní 
zabezpečovací zařízení. Na pohyb 
cestujících v Žalhosticích a na 
horním nádraží v Litoměřicích do-
hlížejí kamerové systémy. Oprava-
mi prošlo také poměrně velké 
množství mostních objektů. Díky 
novému svršku a zabezpečení bylo 
možné zvýšit rychlost vlaků až na 
100 km/h.

Stavební činnost se zaměřila 
na komplexní modernizaci úseků 
Žalhostice – Litoměřice Cihelna 
a Litoměřice horní nádraží – Libě-
šice. Ve zbývající části do České 
Lípy se provedla rekonstrukce vy-
braných mostů a propustků a také 
železničních přejezdů pro dosažení 
vyšších rychlostí a zvýšení bez-
pečnosti jízdy vlaků.

„Mám radost, že byl splněn 
nejenom celý rozsah stavby, ale 
také termíny ukončení stavebních 
fází. Nyní se jedná o vysoce 
moderní regionální železnici, 
hojně využívanou cestujícími. Na 
trati operují zejména České dráhy  
s modernizovanými jednotkami 
Stadler, mezi Lovosicemi a Li-
toměřicemi i naše společnost  
s jednotkami RegioSprinter,“ sdě-
lil generální ředitel AŽD Zdeněk 
Chrdle.

Radim Tuček
(zpracováno s využitím

tiskové zprávy AŽD)

ROZSAH STAVBY 
 
- délka želez. tratě: 45,5 km 
- počet revitalizovaných 
stanic a zastávek: 5 
- počet nových nástupišť: 6 
- počet zrekonstruovaných 
mostů: 5 
- počet zrekonstruovaných 
propustků: 23 
- počet zrekonstruovaných 
přejezdů: 15 

ZMĚNA 

Oddělení ICT se 
osamostatnilo
Od 1. ledna letošního roku došlo 
k osamostatnění Oddělení infor-
mačních a komunikačních tech-
nologií (ICT) Městského úřadu  
v Litoměřicích, jež původně 
spadalo pod správní odbor. „Dů-
vodem vyčlenění byla příprava na 
vznik nového odboru, který by 
zastřešoval oddělení ICT a oddě-
lení spisové služby. Oddělení ICT 
vede Ing. Leona Slabochová. Ke 
vzniku uvažovaného nového od-
boru zatím nedošlo,“ informoval 
tajemník městského úřadu Pavel 
Richter.                                 /rz/
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PŘÍKLADNÁ SPOLUPRÁCE 

Část operativy z Děčína se 
dočasně přesunula k nám

V souvislosti s výstavbou 
nového pavilonu Emergency 
v děčínské nemocnici došlo  
k dočasnému přesunu části ope-
rativy chirurgického oddělení 
Nemocnice Děčín do Litoměřic 
a Rumburku. 

Plnohodnotný tým operatérů, 

anesteziologů i sester se bude 
podle stanoveného harmonogra-
mu přesouvat k operacím do 
nemocnic v Litoměřicích nebo 
Rumburku. Kapacity těchto 
nemocnic budou využívány 
současně. Obě nemocnice také 
dočasně zajistí nezbytnou lůž-
kovou péči. /KZ/

Lékařům a sestrám děčínské chirurgie je pro přesun k operacím do Li-
toměřic a Rumburku k dispozici vozidlo KZ. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

PORODNICE 

První miminko letošního roku
se narodilo manželům Malým
Hodinu a jedenáct minut po 
novoročním poledni přišlo  
v litoměřické porodnici na svět 
první letošní miminko. Je jím 
chlapeček Radovan, který se 
narodil manželům Ivaně a Ra-
dovanovi Malým z Litoměřic 
jako jejich prvorozený potomek. 

„Že bude náš syn prvním mi-
minkem, který se v Litoměřicích 
narodí, jsme vůbec nečekali. Ter-
mín porodu byl totiž plánovaný 
až o týden později,“ prozradili 
novopečení rodiče.  

Přivítat první miminko nové-
ho roku a pogratulovat rodičům 
přišli zástupci města - starosta 
Radek Löwy, místostarostka 
Alena Rožcová a vedoucí od-
boru zdravotnictví a sociálních 
věcí MěÚ Renáta Jurková, a to 
s ředitelem nemocnice Vladi-
mírem Kestřánkem. „Vybrali jste 
pro chlapečka krásné jméno. A 
my mu přejeme hodně štěstí a 
zdraví a také aby se vám i synovi 
v Litoměřicích dobře žilo,“ řekla 
Alena Rožcová, která má jako 
místostarostka v gesci oblast 
sociálních věcí a zdravotnictví. 

Kromě gratulací dostala ma-
minka od města také pamětní list 
a zlatý řetízek s medailonkem. 

Za loňský rok se v litoměřické 

nemocnici uskutečnilo 433 poro-
dů. V jednom případě se narodila 
dvojčata.

    Text a foto: M. Rozsypalová

Manželům Malým se prvorozený Radovan narodil 1. ledna letošního 
roku v 13.11 hodin v litoměřické porodnici. Foto: Michaela Rozsypalová

NOVINKA 

Přes Portál pacienta
se můžete objednat
Zcela novou službu pro pacienty 
spustila před koncem roku 2022 
Krajská zdravotní (KZ) ve spolupráci  
s Ústeckým krajem. Portál pacienta 
Ústeckého kraje, přístupný na webu  
portal.kzcr.eu, umožňuje občanům 
vzdálený přístup k objednávání 
zdravotních služeb (rezervaci ter-
mínu) ve zdravotnických zařízeních 
i bez nutnosti předchozí registrace.

„Portál značně usnadňuje ko-
munikaci se zdravotníky, čímž vý-
razně šetří čas pacientů a zjedno-
dušuje administrativu nemocnic,“ 
pochvaluje si novou službu Petr 
Malý, generální ředitel KZ.

„Portál pacienta umožňuje 
občanům vzdálený přístup k ob-
jednávání zdravotních služeb (re-
zervaci termínu) ve zdravotnických 
zařízeních,“ doplňuje náměstek pro 
řízení informačních systémů KZ Jan 
Pejchal a dodává: „Systém je už 
nyní přístupný, ale jednotlivá pra-
coviště do něj přidáváme postupně. 
Portál testujeme a ladíme.“

Přihlášení do systému je možné 
přes lokální účet či přes identitu 
občana. Preferovaným způsobem, 
díky ověření totožnosti poskytuje 
více funkcí, je přihlášení přes identi-
tu občana, přes bankovní identitu, 
MojeID, eObčanku a další možnosti. 

Tisková zpráva KZ, a.s.

BEZDOMOVCI 

Venku spát nikdo nemusí  
Sociální služby v Litoměřicích 
fungují pro všechny, kteří je po-
třebují, tedy i pro lidi bez domova. 

Ochranu lidem bez přístřeší pos-
kytuje středisko sociální prevence 
a humanitární pomoci Charity Lito-
měřice, na jejíž provoz město přispí-
vá. Podle vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Renáty Jurkové 
je v Litoměřicích cca 35 až 40 bez-
domovců. Z toho asi dvacítka nemá 
zájem o spolupráci a nevyužívá na-
bízené pomoci.

Místostarostka Alena Rožcová 
doplnila, že v případě zhoršení 
situace, například kdy by pomoc  
v podobě nouzového přístřeší 
potřebovalo větší množství lidí, 
je město připraveno zareagovat.  
„I s takovou situací bychom si 
dokázali poradit a přechodně je 
ubytovali ve vlastních objektech,“ 
uvedla místostarostka.  

Ve středisku sociální prevence  
a humanitární pomoci Charita 
kromě služeb azylového domu  
s kapacitou 23 lůžek nabízí  
i možnost přenocování v rámci slu-
žeb noclehárny pro muže. „Má kapa-

citu pět lůžek. Další pomocí, kterou 
lidem bez domova při nepřízni poča-
sí přes noc nabízíme, je tzv.  krizová 
židle s kapacitou pro osm lidí. Další 
službou je nízkoprahové denní cent-
rum poskytující teplé zázemí přes 
den,“ popsal vedoucí střediska so-
ciální prevence a humanitární po-
moci Jakub Ružbatský s tím, že obě 
zmíněné služby jsou určeny jak pro 
muže, tak i pro ženy. „Ženy bez pří-
střeší mohou využít služeb azylové-
ho domu, který provozuje Charita  
v Lovosicích a má volnou kapacitu,“ 
připomněla Renáta Jurková. 

Další z možností k přespání je 
takzvané iglú. Využít ho mohou 
lidé, kteří z různých důvodů (alko-
hol, pes) nemohou přespat ve stře-
disku. Dohromady tři iglú, které si 
nocležník vyhřívá vlastním teplem, 
bude mít středisko v případě po-
třeby umístěné na svém pozemku. 
Jedno z iglú Charitě zapůjčila or-
ganizace Naděje, která na území 
města poskytuje lidem bez domova 
podporu v rámci svého terénního 
programu. Jedná se například o po-
travinou pomoc, poradenství nebo 
základní zdravotní ošetření.      /rz/
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NABÍDKA PRO TĚHOTNÉ 

Porodnice se snaží plnit přání maminek 
Litoměřická porodnice plní přání 
maminek. Připravila pro ně porodní 
box a v Česku jako jediná nabízí 
těhotenské plavání. 

„Porodnice Gynekologicko-po-
rodnického oddělení Krajské 
zdravotní, a.s. – Nemocnice Litomě-
řice, o.z., se snaží postupně rozši-
řovat portfolio toho, co maminkám 
může v tak výjimečné situaci, ja-
kým je porodní proces, nabídnout. 

Porodní boxy jsou 
trendem moderní doby 

Porodní boxy patří k mo-
derním trendům v porodnic-
tví. „Zde budoucí maminka se 
svým doprovodem stráví čas od 
svého příchodu až po přesun  
i s miminkem na stanici šestine-
dělí. Odpadá tedy již opakované 
přecházení k vyšetření do jiné 
místnosti a i finální fáze poro-
du probíhá zde v tomto boxu. 
Maminka může být spokojena 
i s tím, že její děťátko nikam perso-
nál neodnáší a ošetřuje jej přímo 
před zraky novopečených rodičů. Z 
uvedeného je jasné, že nepřetržitá 
přítomnost doprovodu je samozřej-
mostí,“ vysvětluje Monika Boudová, 
vrchní sestra litoměřického gyne-
kologicko-porodnického oddělení.

Kurzy předporodního plavání 
probíhají jen v Litoměřicích

Zdravotnické pracoviště v Li-
toměřicích je jediným v České 

republice, které maminkám nabízí 
těhotenské plavání. „Kurzy předpo-
rodního plavání probíhají řadu let 
v litoměřickém krytém plaveckém 
bazénu, zájem o ně je stále velký. 
Instruktorkami jsou porodní asi-
stentky našeho gynekologicko-po-
rodnického oddělení. Jsem velmi 
ráda, že se předporodnímu plavání 
se zaujetím věnují,“ říká primářka 
gynekologicko-porodnického od-
dělení Petra Hejtmánková. 

Aromaterapie je další 
přidanou hodnotou 

Gynekologicko-porodnické 
oddělení v litoměřické nemocni-
ci vsadilo i na aromaterapii, kte-
rá je nejpoužívanější doplňkovou 
metodou v období těhotenství, 
porodu i poporodní péči. Vrchní 
sestra Monika Boudová vysvět-

luje: „Účinky éterických olejů,  
s nimiž aromaterapie pracuje, 
jsou vědecky podloženy a ověře-
ny v práci porodních asistentek 
v zahraničí. Éterické oleje jsou 
účinné při snížení stresu, strachu, 
úzkosti, únavě, bolestivých stavů 
a napomáhají produktivnímu poro-
du. Kurz Aromaterapie v porodnic-
tví, který jsme společně s kolegy-
němi z oddělení absolvovaly, nám 
umožňuje maminkám nabídnout 
další přidanou hodnotu již před 
samotným porodem.“

Doprovod u porodu již 
od přijetí je samozřejmostí 

Samozřejmostí v litoměřické 
porodnici je umožnění nepřetr-
žité přítomnosti doprovázející 
osoby starší 18 let již od přijetí 
rodičky do zařízení – tedy jak na 

porodním sále, tak dále na stanici 
šestinedělí. U každého pokoje je 
vlastní sociální zařízení. Maminky 
po operativním porodu, tedy po 
císařském řezu, putují z operační-
ho sálu zpět přímo na oddělení 
šestinedělí, a tak se kontakt s mi-
minkem nepřeruší na delší dobu, 
než je nutné.

„Snažíme se reagovat na 
současné trendy v oblasti po-
rodnictví a s ním související péčí  
o matku a dítě. A plnit přání 
maminek, aby byly s pobytem  
u nás co nejvíce spokojené. Velice 
nás těší příznivé ohlasy,“ říká pri-
mářka Petra Hejtmánková. 

Spolupráce a realizace 
projektů jako součást rozvoje

Litoměřické oddělení mimo 
jiné úzce spolupracuje s Jiřím 
Slámou, vedoucím Onkogyne-
kologického oddělení Gyneko-
logicko-porodnické kliniky 1. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy  
a Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze a členem výzkumného 
týmu pro léčbu rakoviny.  

„Jsem rád, že se daří škálu 
služeb na gynekologicko-po-
rodnickém oddělení postupně 
rozšiřovat. Od roku 2007 si 
díky naší porodnici držíme 
statut Baby Friendly Hospi-
tal a zapojili jsme se také 
do projektu Přirozený porod  
v porodnici a nově jsme sou-
částí charitativního projektu s 
názvem Život v kufříku určeného 
dětem odloženým do dětských 
domovů,“ říká ředitel nemocnice 
Vladimír Kestřánek.  

          Tisková zpráva KZ, a.s.

REKONSTRUKCE UByTOVNy V ŽELETICKÉ ULICI 

Prostupné bydlení má pomoci lidem v nouzi 
Unikátní model prostupného bydlení na 
jednom místě. To je cíl chystaných projektů 
na kompletní rekonstrukci ubytovny v Žele-
tické ulici, kterou má město ve svém majetku.  
V každém z celkem tří podlaží tam má vzniknout 
odlišný typ bydlení. 

V přízemí je počítáno se šesti menšími bezbarié-
rovými byty pro muže, jejichž zdravotní stav tuto 
formu bydlení vyžaduje a současně si nemohou 
dovolit využívat jiné pobytové zařízení sociální 
péče. Kapacita azylového bydlení bude 10 lidí. 

Zároveň s tímto projektem bude vznikat 
i projekt sociálního bydlení. Ten se týká prvního 
patra budovy, kde je plánováno dohromady 
šest menších bytů. Cílovou skupinou jsou  
v tomto případě lidé v bytové nouzi nebo jí bez-
prostředně ohrožení.  Může se jednat například 
o rozvádějící se ženu s dětmi, která nemá kam 

jít, mladé lidi opouštějící dětský domov nebo 
rodiny z azylového bydlení, které si vytvořily 
podmínky ke standardnějšímu bydlení. 

Ve druhém patře budovy město počítá s 
výstavbou šesti standardních bytů s tržním 
nájemným. 

Místostarosta Petr Panaš vysvětlil, proč je 
přestavba objektu v Želetické ulici rozdělena na 
tři části. „Náklady na projekt azylového bydlení 
v přízemí budovy a na projekt sociálního 
bydlení v prvním patře budou z větší části 
kryty z dotací, avšak každý z jiného titulu a s 
jinými podmínkami čerpání. Realizaci bytů ve 
druhém patře město uhradí ze svého,“ přiblížil 
místostarosta.  

Projekt dohromady vyčíslený na přibližně 
55 milionů korun není zatím zařazený do roz-
počtu města na letošní rok. Jeho realizace je 
podmíněna získáním dotací. 

Ačkoli Litoměřice patří mezi města s nejroz-
vinutější sítí sociálních služeb a ročně do této 
oblasti investují bezmála 20 milionů korun, 
takzvané prostupné bydlení tu chybí. Jeho 
prostřednictvím chce město lidem ohroženým 
bytovou nouzí poskytnout bydlení s nižším 
nájmem a zároveň pomoc postavit se „na 
vlastní nohy“. 

V domě proto má být přítomný sociální 
pracovník, který lidem v nouzi pomůže řešit 
jejich problémy a postupně si najít vlast-
ní bydlení. Provozovatel těchto sociálních 
služeb vzejde z výběrového řízení. Služby  
a náklady na pracovní místa si bude následně 
financovat z prostředků získaných z Minis-
terstva práce a sociálních věcí. Město hodlá 
poskytovat pouze dotaci v rámci rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví.           

                                 Michaela Rozsypalová

Těhotenské cvičení v litoměřické nemocnici.      Foto: Archiv KZ, a.s.
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Severočeská galerie výtvarné-
ho umění, Michalská 29/7, 
otevírací doba v zimní výstavní 
sezoně (říjen–květen) středa–ne-
děle 10:00–17:00 hod. Pro ná-
vštěvníky do 19 let a nad 65 let 
vstup do stálých expozic zdarma. 

Hlavní výstavní budova, Michalská 
29/7, dne 23. 2. v 17 hodin zahá-
jení výstavy Jan Pohribný – Spi-ri-
tuální krajina. Výstava představí 
tvorbu významného fotografa a 
pedagoga se zaměřením na různé 
přístupy ke krajinářské fotografii. 
Prezentovány budou autorovy 
práce převážně z posledních let. 
Dne 9. 3. od 16:30 komentovaná 
prohlídka výstavy. Končí 28. 5.

Stálá expozice Gotika. Umělecká 
topografie regionu severních 
Čech ve 13.–16. století nabízí vý-
běr z nejvýznamnějších památek 
regionálního gotického umění, a 
to včetně výjimečného oltáře Mi-
stra litoměřického oltáře (1500–
1505). Ve dnech 23. 1. – 23. 2. je 
hlavní výstavní budova z důvodu 
instalace nové výstavy uzavřena.

Diecézní muzeum, Mírové nám. 
24/16 (přední trakt): stálá expozice, 
jež je společným projektem SGVU 
a biskupství. Nabízí výběr z nejvý-
znamnějších kulturních památek 
ze sbírek historického Diecézního 
muzea, doplněný dalšími příklady 
jedinečného umělecko-historického 
dědictví z území ltm. diecéze. 

Muzeum insitního umění, Mírové 
nám. 24/16 (zadní trakt): stálá 
expozice insitního umění (naivní 
a art brut umění). 

Kostel Zvěstování Panny Marie, 
Jezuitská ulice: 25. 3. slavnostní 
Poutní slavnost (více na str. 14)

Více na www.galerie-ltm, FCB a IG. 

Galerie
CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Obědy zdražily jen pro veřejnost
S ohledem na výrazné zdražení 
energií musela Centrální školní 
jídelna (CŠJ) se začátkem nové-
ho roku přistoupit k navýšení cen 
obědů. Týká se to ale pouze cen 
pro veřejnost. 

Jak ujistil ředitel Centrální školní 
jídelny Martin Mudra, dětí v před-
školní a školní kategorii se zdražení 
obědů nedotkne. „Cena za hlavní 
jídlo pro veřejnost se zvýšila  
o devět korun,“ informoval ředitel.  

Strávníci z řad veřejnosti nyní 
nově za hlavní jídlo zaplatí 83 ko-
run, za polévku 12 korun. Před-
školní děti, žáci základních a stu-
denti středních škol platí za obědy 
od 29 do 40 korun v závislosti na 
tom, do jaké věkové kategorie patří.  

Centrální školní jídelna je pří-
spěvková organizace zřizovaná 

městem. Tým sedmdesáti za-
městnanců připravuje v rámci 

všech provozů zhruba tři tisíce 
obědů denně.      M. Rozsypalová

Ceny za obědy pro školáky zůstávají stejné.        Foto: Michaela Rozsypalová

SPOLUPRÁCE   

Starostové navštívili knihovnu
Třicítka starostů obcí a měst 
z Litoměřicka se účastnila se-
tkání v Knihovně Karla Hynka 
Máchy. 

Cílem schůzky bylo připomenout 
vzdělávací, kulturní i sociální 
důležitost místních knihoven  
v malých městech a obcích, které 
litoměřická knihovna metodicky 
vede na základě pověření kraje, 
a zároveň zástupce obcí a měst 
informovat o možnostech využití 
dotačních titulů pro další rozvoj. 

Kromě ředitelky Knihovny 
Karla Hynka Máchy Martiny 
Vondrákové a okresní metodičky 
Evy Krejčí se schůzky účastnila  
i ředitelka Knihovny Ústeckého 
kraje Jana Linhartová a krajská 
metodička Jana Bednářová. Ne-
chyběli ani zástupci města - sta-

rosta Radek Löwy  
a místostarosta 
Petr Panaš. 

Ok resn í  me -
todička Eva Krej-
č í ,  která př ímo  

s knihovníky z obcí spolu-
pracuje, přiblížila starostům, 
jak by malá knihovna měla  
v současné době vypadat, a co 
pro ni jako starostové mohou 
udělat. „Důležité je vybavení 
knihovny, moderní knižní fond, 
ale také pořádání různých se-
tkání či besed. Podstatné je  
i její vhodné umístění, nejlépe 
v centru obce,“ nastínila mimo 
jiné Eva Krejčí.  

V rámci kraje má právě Lito-
měřicko nejhustší síť knihoven. 
Dohromady jich zde funguje 83,  
z toho je 76 místních.        /rz/

PODPORA ČTENÍ U DĚTÍ

Čtenářský klub bude pravidelný
Knihovna se snaží rozvíjet 
čtenářství u dětí. Nyní přichází  
s programem, který má u nich 
lásku ke knihám podpořit.

Jde o pravidelné čtení dětem 
mladšího školního věku, kte-
ré se koná jednou za měsíc, 
v pátek odpoledne. Program 
vede knihovnice, ale děti se 
aktivně zapojují, aby předčítaly 
vrstevníkům, společně disku-
tují nad obsahem a sdělením 
čteného textu a nechybí kreativní 
výtvarná aktivita. „Zkušební akce 

s názvem Pohádkové čtení 
proběhly již loni a koncept se 
osvědčil. V létě se tak například 
četlo venku v prostoru před 
knihovnou, za pomoci našich 
dobrovolnic,“ uvedla Martina 
Vondráková, ředitelka knihovny.

„V plánu je střídat předčítají-
cí osobnosti tak, aby čtení bylo 
pro děti zajímavé. Chceme pozvat 
seniory, teenagery, spisovatele 
i litoměřické osobnosti,“ dodala 
Hana Plechačová, knihovnice dět-
ského oddělení knihovny.

                 Miroslava Matušková

NOVÉ LOGO 

Rozevřená kniha
dominuje vizuálu
KnihovnaKarla Hynka Máchy se  
s novým logempřipojila k jednotné-
mu grafickému vizuálu města.

Autorem identity, jíž domi-
nuje logo se stylizovanou knihou  
a vlnkou jako symbolem pro řeku 
Labe, je Studio Svéráz. Uplatnilo 
svěží styl laděný do modré a zlaté 
barvy, korespondující  s grafickým 
vizuálem města.  

„Základním motivem jsou abs-
traktní tvary knihy. Tak jako kaž-
dá kniha má svůj příběh, i tento 
modifikovatelný objekt pracuje 
pokaždé s jiným obsahem. Mů-
žeme na něj reagovat ilustrací, 
vkládat do něj či za něj fotografii 
nebo použít více pohledů dohro-
mady, a tvořit tak „hejno letících 
knih,“ uvádí Studio Svéráz.    /rz/

Pohádkové čtení pořádané v letních dnech i před knihovnou se loni 
osvědčilo. Probíhat proto bude na podporu dětské čtenosti i v letošním 
roce.                                                                         Foto: archiv knihovny
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PÉČE O ZVÍŘATA 

Řepnický útulek je s námi již tři desetiletí 

„Bohatí lidé mají na šatech značkové visačky. 
Šťastní lidé mají na šatech psí a kočičí chlupy.“

Tato slova najdete na dveřích Psího útulku  
v Řepnici, který právě slaví třicet let své exis-
tence. Za tuto dlouhou dobu pomohl více než 
15 tisícům koček, 20 tisícům psů a stovkám 
jiných druhů zvířat.

„Začínali jsme na dvoře s několika většími 
psy u boudy a oříšky ve stodole. Ale s lás-
kou, nadšením a odhodláním vybudovat 
plnohodnotný útulek, který se stane dočasným, 
někdy i trvalým útočištěm pro opuštěná zvířa-
ta,“ vzpomíná na nelehké začátky s již zesnulým 
manželem Markem Miluše Maskulanisová. 

Po čase se podařilo koupit sousední po-
zemek, na kterém postupně rostl domov pro 
zvířata. Stalo se tak i díky finanční podpoře 
města Litoměřice, jehož zastupitelstvo v čele  
s tehdejším starostou Milanem Tejklem schvá-
lilo útulku finanční pomoc ve výši 300 tisíc 
korun. Bylo totiž nutné zabezpečit v katastru 
města i okolních obcí volně pobíhající zvířata, 
která mohla, a často se tak i stávalo, ohrožovat 
zdraví a bezpečí lidí, případně šířit nákazu. 

„Tahle částka pochopitelně nestačila, tak-
že jsme si k tomu půjčili ještě milion, a začali 
stavět,“ vzpomíná paní Miluše. Postupně se 
budovala karanténa pro kočky a psy, kotce pro 
malé i velké psy, kotce pro feny se štěňaty, 
výběhy pro malé a velké psy zvlášť, dále vytá-
pěná část pro zvířata po operacích, štěňata, 

ošetřovna, sklad krmiv. Časem přibyly i kotce 
pro policii, která zde umísťuje zvířata 24 hodin 
denně, a dřevěná kancelář. Jako administrativní 
budova a zázemí pro pracovníky a dobrovolníky 
útulku slouží objekt v jeho přední části. 

Útulek je v současné době schopen po-
skytnout péči a domov více než čtyřiceti 
malým i velkým psům. Obdobné zázemí zde 
naleznou i prokazatelně zatoulané kočky. Jde 
o jediné zařízení v širokém okolí, které se ale 
dokáže v případě nouze postarat i o větší 
zvířata. Například v říjnu byl v Litoměřicích, v 
ulici České armády, nalezen zatoulaný kozel. 
V Řepnici byl do doby, než se našel majitel. 

Pracovnice útulku úzce spolupracují s od-
borem životního prostředí litoměřického měst-
ského úřadu. Společně řeší týrání zvířat, účastní 
se přestupkových řízení i soudů. „Spolupráce 
je neocenitelná obzvláště ve chvíli, kdy musí-
me přistoupit k umístění týraného zvířete do 
náhradní péče. Takové situace bývají často 
psychicky náročné. Mnozí lidé i přesto, že zví-
řata prokazatelně týrají, se jich nechtějí vzdát. 
Někdy dochází k agresivním výpadům chova-
telů vůči zúčastněným (správní orgán, veteri-
nární správa, zaměstnanci útulku atd.). Zejmé-
na tehdy jsem ráda, že mohu spolupracovat  
s tak zkušenou profesionálkou, jakou paní Mas-
kulanisová je,“ hodnotí spolupráci Veronika Kleve-
rová, referentka odboru životního prostředí, zod-
povědná za agendu ochrany zvířat proti týrání. 

Pracovní doba v útulku neplatí. „I proto se 
nám lidé někdy nedovolají hned, jakmile se  

o to pokusí,“ vysvětluje Miluše Maskulanisová. 
Spolu se svou dcerou Janou a pomocnicí za-
městnanou přes úřad práce totiž pracuje sedm 
dní v týdnů nikoliv podle toho, jak se jim chce, 
ale podle toho, jak potřebují zvířata. „Pro nás je 
pomoc zvířatům v nouzi poslání, jinak bychom 
ji tolik dlouhých let nemohli dělat,“ říká Miluše 
Maskulanisová. A to i přesto, že její tělo „zdobí“ 
nespočet jizev od zachráněných zvířat. I to však 
k této práci patří. 

Finanční podpora útulků

Provoz útulku je v souladu se zákonem na 
ochranu zvířat. Je kontrolován Státní veteri-
nární správou. S tím vším souvisí i pro útulek 
administrativně náročné vedení evidence zví-
řat, poskytnuté péče, plateb za veterinární 
zákroky apod., což je nezbytné obzvláště  
v případě, kdy je příjemcem veřejných finan-
cí. Například město Litoměřice uzavřelo loni 
s provozovatelkou smlouvu o spolupráci na 
dalších deset let. Do výběrového řízení se 
řepnický útulek přihlásil jako jediný.  

Na vedení města se obracejí s žádostí  
o finanční podporu i další útulky. „Vážíme 
si každé iniciativy vyvíjené ve prospěch za-
toulaných, opuštěných či týraných zvířat. 
Veřejná podpora má ale svá pravidla. Pokud 
budou dodržena, respektovány zákony, bude-
me hledat možné formy spolupráce,“ uvedl v 
této souvislosti starosta Radek Löwy.

                                              Eva Břeňová

Útulek v Řepnici provozuje již třicet let Miluše Maskulanisová. Za tu dobu se tu postarala o více než 35 tisíc koček a psů.         Foto: Eva Břeňová

ZAPOJTE SE  

Mladí zastupitelé 
si prohlédli radnici 
Dětské zastupitelstvo, které má 
momentálně 12 členů napříč zá-
kladními a středními školami, přijal 
v lednu na radnici místostarosta 
Petr Panaš s cílem navrhnout  
a ukázat možné způsoby spolu-
práce s městem.

Mladí zastupitelé se scházejí 
pravidelně ve  Středisku ekolo-
gické výchovy SEVER v Masary-
kově ulici. „Do dětského zastupi-
telstva jsem se rozhodl vstoupit 
na základě výzvy pana ředitele. 
Od tohoto školního roku také 
navštěvuji školní parlament. Dění 
a vývoj města mě zajímá a věřím, 
že bych mohl třeba nějakým ná-
padem pomoci,“ uvedl Libor Malý, 
žák ZŠ Havlíčkova, jehož zájem 
místostarosta Panaš ocenil.   /tuc/

Dětské zastupitelstvo vedené Kateřinou Simajchlovou (vpravo) zve  
do svých řad mladé lidi se zájmem o dění ve městě.       Foto: Radim Tuček
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PROGRAM MKZ NA 1. ČTVRTLETÍ 

Novinkou bude Mezinárodní pivní festival
Rozmanitými kulturními akcemi nabitý kalendář 
akcí pro první čtvrtletí roku 2023 představují 
Městská kulturní zařízení Litoměřice. Žhavou 
novinkou roku se stane prestižní 33. ročník 
Mezinárodního pivního festivalu, který se do 
Litoměřic přesouvá z Českých Budějovic. 

Již 15. února se návštěvníci kulturního centra 
mohou těšit na vystoupení české zpěvačky 
Dashy a 1. března na koncert českého popo-
vého a muzikálového zpěváka Jiřího Korna, 
který přijede s velkolepou sólovou show na-
zvanou „Korncert”. 

O tři dny později, tedy 18. února, se usku-
teční na Mírovém náměstí tradiční masopust. 
Program celého veselí začne ve 13 hodin  
a skončí v 18 hodin. Návštěvníky čeká bohatý 
kulturní program. Těšit se mohou na pravou 
českou zabíjačku, staročeské písničky, poví-
dání o tom, jak správně vepříka naporcovati, 
ale i na pohádky pro děti a třeba na soutěž  
O nejlepší masku. Slavnosti vyvrcholí v 15 

hodin masopustním průvodem okolo rynku.
Divadlo Karla Hynka Máchy se má také čím 

pochlubit. V únoru odstartuje první večerní 
představení ze série abonomá Tři muži na 
špatné adrese (22. 2.) v podání Karla Heř-
mánka. Dále nás 16. března čeká představení 
Divadla Ungelt, a to Pan Halpern a pan John-
son v podání Petra Kostky a Františka Němce. 

Jako každoročně, tak i letos nebude v na-
bídce divadla chybět pětidenní Litoměřický 
loutkový festival. Již 19. ročník festivalu 
proběhne od 4. do 8. března. Opět ho od-
startuje tradiční průvod v sobotu 4. března 
vycházející z divadla. Následovat bude Divadlo 
Evy Hruškové a Jana Přeučila - Pověsti české 
aneb Pohádky pod Řípem a program plný nej-
různějších loutkových představení.

Naprosto odlišnému žánru pak bude patřit 
hrad 16. března. Uskuteční se zde přednáška 
největšího znalce etikety Ladislava Špačka. 
Ve svém druhém díle - Etiketa není věda, 
vás zbaví nejistot a zodpoví všechny otázky  
a nejasnosti. Budete překvapeni, jak umí být 
etiketa zábavná. 

Tradičním Plesem jara a přátel vína, který 
probíhá jak na velkém sále, tak i v prostorách 
hradu, ožije 25. března Kulturní a konferenční 
centrum. Celým večerem provede hosty český 
moderátor, komik a zpěvák Vladimír Hron, který 
se v průběhu večera představí i jako zpěvák. 
Zatímco ve velkém sále zahraje kapela No Hea-
dache, v hradu pobaví Rosťa Pechoušek Band.  

Kulturní lahůdkou pro všechny, kteří milu-

jí dobrý humor, se v KKC stane 29. března 
one-man show Miroslava Donutila s názvem  
„Na kus řeči“.

Příznivci Kina Máj se mohou těšit na obno-
venou premiéru filmu Titanic, který byl na-
točen před 25 lety. Dále na druhý díl dobro-
družného fantasy filmu Shazam! Hněv bohů, 
Asterix a Obelix: Říše středu, nového Ant-ma-
na nebo třeba na českou komedii Buď chlap! 
s Jakubem Prachařem v hlavní roli.  

V dubnu se do centra pozornosti celé 
České republiky dostane výstaviště. Od 5. do  
9. dubna se stane místem konání tradiční 
Tržnice Zahrada Čech. Poté již začnou or-
ganizačně náročné přípravy na Mezinárodní 
pivní festival / XXXIII. International beer 
festival 2023, který je nejprestižnějším 
pivním festivalem v České republice. Část 
určená veřejnosti proběhne na výstavišti 
ve dnech 21. - 22. dubna. Významnou a ne-
dílnou součástí neveřejné části festivalu je 
degustační klání o ocenění Světová pivní 
pečeť 2023 a Zlatá pivní pečeť 2023. Jde 
o dvě nejprestižnější pivovarnické ceny  
v České republice, z hlediska kvality oceňované 
a respektované i v zahraničí.

„Kalendář akcí na první čtvrtletí letošního 
roku je pestrý a věřím, že každý si v něm najde 
to své. Obzvláště mě těší, že se do Litoměřic 
přesouvá tak prestižní akce, kterou je Meziná-
rodní pivní festival, jenž obohatí dění na vý-
stavišti,“ uvedla ředitelka MKZ Michaela Mokrá.                           

                   Aneta Břeňová, MKZ Litoměřice

SBÍRKA NA REVITALIZACI KOSTELA 

Přijďte na Poutní slavnost 
Loni se Severočeské gale-
rii výtvarného umění (SGVÚ)  
v Litoměřicích ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností – 
děkanstvím u Všech svatých 
Litoměřice úspěšně podařilo 
uskutečnit první ročník Poutní 
slavnosti ke svátku Zvěstování 
Páně. Také letos, v sobotu 25. 
března se sejdou věřící i lai-
ci ke společné oslavě jednoho  
z nejvýznamnějších mariánských 
svátků. 

Celodenní program se odehraje 
nejen v kostele Zvěstování 
Panny Marie, který litoměřická 
galerie využívá již více než 30 
let k výstavním účelům, ale 
také na mnoha dalších místech  
v centru Litoměřic. Slavnost má 
široké veřejnosti připomenout 
zasvěcení impozantního barokní-
ho kostela, nepřehlédnutelné 
dominanty města, a zároveň 
zpřístupnit prostory této vý-
znamné kulturní památky vý-
jimečně i mimo letní výstavní 
akce. 

Program začne v sobotu 
dopoledne poutní mší sva-
tou, po níž budou slavnostně 

vyzdobené prostory kostela 
přístupny široké veřejnosti.  
V odpoledních hodinách se zde 
uskuteční koncert výjimečného 
vokálního souboru staré hudby 
Schola Gregoriana Pragensis. 
Každý návštěvník kostela ob-
drží pamětní poutní obrázek, 
který jej v sobotu 25. března  
opravňuje k volnému vstupu do 
Diecézního muzea v Litoměři-
cích, do stálé expozice Gotika 
Severočeské galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, na tvo-
řivou dílnu pořádanou v sute-
rénu Muzea insitního umění a do 
Galerie Gotické dvojče, kam zve 
Institut kresby a grafiky. 

Záměr vytvořen í  nové, 
duchovně zaměřené tradice, 
jejíž veškerý výtěžek je vě-
nován na projekt Revitalizace 
kostela Zvěstování Panně Marii 
v Litoměřicích, v letošním roce 
podpořil dotací Státní fond kul-
tury ČR. Nemůžete-li se letos 
poutní slavnosti zúčastnit, ne-
vadí, přispět můžete i tak po-
skytnutím finančního příspěvku 
na transparentní účet veřejné 
sbírky č. 6131854329/0800.

       Barbora Klipcová, SGVÚ

10. ROČNÍK 

Kampaň pro seniory 
začne v březnu
Již 10. ročník kampaně Místa 
přátelská seniorům chystá 
město Litoměřice. Slavnostní 
zahájení jubilejního ročníku se 
uskuteční v neděli 12. března 
v 15.30 hodin v sále hradu. 
Stane se tak v rámci taneční-
ho odpoledne začínajícího v 16 
hodin, na který je vstup zdarma.

Kampaň bude probíhat od 
března do listopadu. „Pro senio-
ry opět chystáme ve spolupráci 
s partnery řadu zajímavých ak-
tivit v podobě přednášek, vý-
letů, tance apod.,“ informovala 
vedoucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví městského 
úřadu Renáta Jurková s tím, 
že program aktivit bude i ten-
tokrát podrobněji rozepsán  
v chystaných propagačních ma-
teriálech. Rozdávány mají být 
jak při zahájení kampaně, tak 
následně v infocentru. 

Vyhodnocení kampaně, kte-
ré se každoročně účastní kolem 
stovky aktivních seniorů star-
ších šedesáti let, je plánováno 
na závěr roku do Kulturního  
a konferenčního centra.      

 /eva/

ŠTAFETOVÉ PLAVÁNÍ 

La Manche senioři
zdolají již podeváté
Devátý ročník štafetového 
plavání seniorů s názvem Pře-
plavme svůj La Manche je za 
dveřmi. I letos se do něho mohou 
zapojit litoměřičtí senioři. Spor-
tovní výzvu projektu SenSen 
(Senzační senioři) v Litoměřicích 
pořádá spolek LiPen ve spoluprá-
ci s městem a Městskými spor-
tovními zařízeními. 

„Senioři nad 60 let, kte-
ří se do výzvy zapojí, mají 
možnost zaplavat si zdarma  
v městském krytém bazénu.  
A to každý čtvrtek od 9. února 
do 2. března, vždy od 9 do 11 
hodin,“ uvedla Kateřina Bene-
šová z odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. Účastníci se do 
plavání mohou zapojit i v rámci 
mezigeneračních týmů. A to tím, 
že na plavání přivedou například 
své vnouče do 12 let.

Průkazky, do kterých účast-
níci výzvy zapíší uplavané 
kilometry, bude možné vy-
zvedávat buď v Knihovně Kar-
la Hynka Máchy nebo přímo  
v pokladně krytého bazénu. Po 
skončení akce je pak odevzdají  
v knihovně.                 /rz/
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Sobotní keramická dílna 
18. 2., 9 – 11 hod. 
200 Kč / hod. / dospělí
100 Kč / hod. / děti

Večerní keramika
24. 2., 17 – 19.30 hod. 
400 Kč / dospělí
200 Kč / děti

Overwatch turnaj 
25. 2., 14.30 – 17 hod. / 50 Kč
Chceš si vyzkoušet hraní ve stylu 
profesionálního e-sportu? 
Tak se stav na turnaj.

Pokémon turnaj 
25. 2., 10 – 14 hod.
50 Kč

Jarní příměstský tábor 
6. – 10. 2., 2000 Kč / týden
6.30 – 16 hod.
školní děti 6 – 15 let

Jarní pobyt na horách
4. – 10. 2.
Harrachov / hotel Mumlava
https://www.sporthotelmumlava.
cz , cena: 6 300 Kč / dospělý,
4 800 Kč / dítě, výlety na běž-
kách, vycházky, doprava vlastní, 
stravování - polopenze

Večer deskových her 
24. 2., 17 – 22 hod. / 50 Kč

Zábavné dopoledne 
18. 2. Program: 10 – 11 hod. / 
zumba kids s rodiči
11 – 12 hod. / tvoření z papíru

Zpravodaj Města Litoměřice, 
list územně samosprávního 
celku, pro obyvatele města vy-
chází každé dva měsíce zdarma 
v nákladu 11 700 ks. 
Vydavatel Město Litoměřice, 
Mírové náměstí, 412 01.
IČO: 263 958. 
Zapsán Ministerstvem kultury 
do evidence periodického tisku 
pod evidenčním číslem MK ČR 
E 17395.
Redakční rada: šéfredaktor 
zpravodaje Ing. Eva Břeňová 
(eva), Tomáš Sarnovsky, Ing. 
Petr Pinka, Ing. Venuše Brunclí-
ková, MBA a Václav Sedlák.
Tiskne Samab Brno, distribuce 
Česká pošta.
Příspěvky je možno zasílat na 
e-mail: zpravodaj@litomerice.
cz. Uzávěrka 15. dne měsíce 
předcházejícího vydání.
Redakční rada si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit a po 
stylistické stránce upravovat. 
Autoři nesou odpovědnost za 
obsah svého příspěvku.

JUBILEUM 

Čerstvý osmdesátník Petr Hermann
se do důchodu ani náhodou nechystá 
Bývalý pedagog s aprobací mate-
matika a fyzika a ředitel Základní 
školy Na Valech. Dlouholetý za-
stupitel města, jenž v letech 
2002 až 2006 zastával i pozici 
místostarosty.  

Předseda Národní sítě Zdravých 
měst, pod jehož vedením dosáh-
ly Litoměřice nejvyšší kategorie 
oceňující kvalitu veřejné správy. 
Tahoun skupiny FotoporoT. Sám 
úspěšný fotograf, který má na 
kontě řadu publikací a výstav, 
jenž pořádá nejen pro sebe, ale 
i pro další kolegy na řadě míst 
ve městě. Několik let organizátor 
Swingových kaváren. Milovník tu-
ristiky a hor v zimě i v létě. Tím 
vším a mnohým dalším je Mgr. Petr 
Hermann, kterého přijal na radnici 
starosta Radek Löwy s místosta-
rostou Jiřím Adámkem. Společně 
mu popřáli k jen těžko uvěřitelným 
80. narozeninám, které v životní 
formě, s neutuchajícím elánem 
a pln dalších nápadů oslavil na 
třetí adventní neděli. 

„Petře, za celé město ti za veš-
kerou tvou práci a aktivitu moc dě-
kujeme,“ adresovali oba zástupci 
litoměřické radnice společně se 
senátorem Ladislavem Chlupáčem 
slova díků jedné z nejvýraznějších 
litoměřických osobností, která se 
do důchodu ani náhodou ještě 
nechystá.

Předsedou Národní sítě 
Zdravých měst (NSZM) sice již 
být nemůže, protože tu smí za-
stávat pouze politik s mandátem 
zastupitele. Nicméně stává se 
externím spolupracovníkem kan-
celáře NSZM pro práci s mládeží. 
Litoměřická veřejnost se s ním 
i nadále bude setkávat při spole-
čenských událostech typu vítání 

občánků a výročních svateb. 
Vídat ho pochopitelně budeme 
s fotoaparátem v ruce, jak fotí 
tajemná litoměřická zákoutí, ale 
i při fotografi ckých výstavách, 
jež hodlá pro město i v budoucnu 
organizovat. Tou nejaktuálnější 
je jeho vlastní výstava probí-
hající do konce února v Divadle 
K. H. Máchy.               Eva Břeňová

Petr Hermann na vernisáži své výstavy Zastavení, která je momentálně 
ke zhlédnutí v Divadle K. H. Máchy.                           Foto: Eva Břeňová

JAK VIDÍTE LITOMĚŘICE?  

Soutěž o hodnotné ceny
je určena mladým lidem
Jak vidí mladí lidé Litoměřice? Na 
co by přilákali návštěvníky z oko-
lí? Jakým způsobem by město 
představili? Město Litoměřice 
vyzývá mladé do 26 let, aby se 
zapojili do soutěže o nejlepší pro-
pagační video, které originálně 
a zábavně představí Litoměřice 
a naláká turisty k návštěvě.  

Přihlásit se mohou jak jednotliv-
ci, tak i vícečlenné tvůrčí týmy. 
Příspěvky bude následně hodno-
tit několikačlenná porota, jež se 
při posuzování došlých snímků 
zaměří zejména na obsah, kvalitu 
a originálnost nápadu.  

Autor vítězného videa získá 
sedm tisíc korun, druhé nejlepší 
bude odměněno třemi tisíci ko-
runami, třetí získá sadu propa-
gačních předmětů města.   

„Maximálně dvouminutové 
video by mělo být originální po-
zvánkou do Litoměřic. Soutěžící 
v něm mohou prezentovat, jak 
vidí město oni sami. Výběr loka-
lit i celkové atmosféry videa je 
čistě na jejich nápadu,“ nastíni-
la vedoucí Odboru komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu 
Městského úřadu v Litoměři-
cích Eva Břeňová s tím, že při 
finálním hodnocení budou plu-
sové body udělovány i za to, zda 
se v díle objeví prvky grafického 
vizuálu města.  

Přihlášky do soutěže s propa-
gačním videem mohou soutěžící 
zasílat na e-mail: marketing@
litomerice.cz nejpozději do 31. 5.   

Podrobné podmínky soutěže 
najdete na webu města.

          Michaela Rozsypalová  

LIDSKÉ OSUDy 

Výstava připomíná 
koncentrační tábor
Ve Státním oblastním archivu 
v Litoměřicích probíhá putovní 
výstava bavorského Památníku 
koncentračního tábora Flos-
senbürg „Dneska ctí tě za sva-
tého, zítra budeš sviňák!“ Česko-
slovenské osudy ve 20. století.

V letech 1938 - 1945 bylo v 
tomto táboře  a jeho pobočkách 
(z nichž 17 bylo v letech 1942 - 
1945 zřízeno na území dnešní ČR, 
z toho jeden přímo v Litoměřicích) 
internováno asi 4 500 českosl. 
občanů, z nichž pětina zahynu-
la. Tématem výstavy jsou osudy 
patnácti z nich. Zobrazované 
životní epizody současně přibližují 
proměnlivé dějiny Československa 
v období let 1918 - 1992.

Výstava je přístupná do 
15. března, v pondělí a středu od 
8 do 17 h., v úterý a ve čtvrtek od 
8 do 15 h. a po domluvě.        /sd/
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ÚNOR
1. 12. – 25. 2.
Výstava fotografií  
„Na okamžik“
Galerie Gotické dvojče

5. 1. – 3. 3.
Výstava fotografií „Zastavení“
Petr Hermann 
Divadlo K. H. Máchy 

1. 2. - 28. 2.
Listuj světem 
Knihovna K. H. Máchy

1. 2. – 15. 3.
Humor ve fotografii 5. ročník
Kolektiv autorů
Fotogalerie nemocnice

1. 2. - 30. 4.
Fotografie Litoměřic
Výstava Eduarda Čecha
Nádraží Litoměřice - město

2. 2.
LiStOVáNí
Historky z Tinderu  
- autorka Lucie Macháčková
Káva s párou, 18.30 h
 
5. 2. 
Matěj a zoubková víla
Sváťovo dividlo
Divadlo K. H. Máchy, 10 h

12. 2.
49. Přechod přes Dlouhý vrch
Odjezd z parkoviště u soudu 
v 10 h

15. 2.
Indonésie Sulawesi: Dvě perly 
Toradžů
Přednáška Jany Štefanikové
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

15. 2.
Dasha
Koncert s kapelou Pajky Pajk  
a Epoque Quartet
Kulturní a konferenční centrum, 
19 h

16. 2.
Burza škola
Prezentace litoměřických 
základních škol
Hrad Litoměřice, 15 h 

17. 2.
Čtení nás baví
Knihovna K. H. Máchy, 15.30 h

17. 2.
Komunikace jinak v praxi 2 
Workshop Luďka Maška
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

18. 2.
Masopust
Mírové náměstí, od 13 h

19. 2. 
Pohádka o strašidelném 
nádraží
Divadlo K. H. Máchy, 15 h

22. 2.
Jak na tablet a chytrý telefon
Seminář pro seniory
Knihovna K. H. Máchy, 14 – 18 h

22. 2.
Tři muži na špatné adrese
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

22. 2. – 24. 2.
Marwil - prodej second handu 
Výst. Zahrada Čech, pavilon A

24. 2.
Koncert Anime Torment
Klub Baronka, 20 h

25. 2.
Jóga pro předškolní děti 
Alice Vaverka Králiková
Knihovna K. H. Máchy, 9.30 h 

25. 2.
English Jingle
Angličtina pro předškolní děti
Knihovna K. H. Máchy, 10.30 h

6., 13., 20. a 27. 2.
Běh a kondiční posilování  
na sídlišti Cihelna
Sraz v 18.15 h u Rákosníčkova 
hřiště 

BŘEZEN
5. 1. – 3. 3.
Výstava fotografií „Zastavení“
Petr Hermann 
Divadlo K. H. Máchy 

1. 2. – 15. 3.
Humor ve fotografii 5. ročník
Kolektiv autorů
Fotogalerie nemocnice

1. 2. - 30. 4.
Fotografie Litoměřic
Výstava Eduarda Čecha
Nádraží Litoměřice - město

1. 3.
Multižánrový koncert ZUŠ
Divadlo K. H. Máchy, 18 h

1. 3.
Koncert Jiřího Korna
Kulturní a konferenční 
centrum, 19.30 h

4. 3. – 8. 3.
Litoměřický loutkový festival 

10. 3. – 20. 5.
Výstava výtvarného  
česko – německého sympozia  
Proudění / Strömungen
Na téma „(Ne)máme recept!“
Galerie Gotické dvojče, 
vernisáž 10. 3. v 17 h

12. 3.
Taneční odpoledne pro seniory
Hradní sál, 16 h 

15. 3.
Rukopisy od Mrtvého moře 
po 75 letech
Přednáška PhDr. Milan Žonca, 
Ph.D.
Knihovna K. H. Máchy, 17.30 h

16. 3.- 30. 4.
Výstava fotografií Lenky 
Krejčové
Fotogalerie nemocnice, 
vernisáž 16. 3. v 17 h

16. 3.
Pan Halpern a pan Johnson
Divadlo K. H. Máchy, 19 h

16. 3.
Ladislav Špaček  
- Etiketa není věda
Hradní sál, 19 h

19. 3.
O Broučkovi - Sváťovo dividlo
Divadlo K. H. Máchy, 10 h

22. 3.
Jak na tablet a chytrý telefon 2
Seminář pro seniory
Knihovna K. H. Máchy, 
8.30 – 12.30 h

22. 3. – 25. 3.
Marwil - prodej second handu 
Výstaviště Zahrada Čech, 
pavilon A

22. 3.
Koncert učitelů ZUŠ
Divadlo K. H. Máchy, 18 h 

22. 3.
Hrady Litoměřicka 2
Přednáška Rost. Procházky
Knihovna K. H. Máchy, 17 h

25. 3.
Ples jara a přátel vína
Kulturní a konferenční 
centrum, 20 h

29. 3.
Autorské čtení a beseda 
Terezy Boučkové
Knihovna K. H. Máchy, 17 h 

29. 3.
Miroslav Donutil - Na kus řeči
Kult. a konfer. centrum, 19 h

31. 3.
Čtení nás baví
Knihovna K. H. Máchy, 15.30 h

6., 13., 20. a 27. 3.
Běh a kondiční posilování  
na sídlišti Cihelna
Sraz v 18.15 h u Rákosníčkova 
hřiště  


